พิมพ์ครัง้ ที่ 2

คำนำในกำรพิมพ์ครั้งแรก
โรงเรียนอุตุนิยมวิทยาเริ่มเปิดดาเนินการเมื่อปี 2507 โดยรับสมัครผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร
ประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบัน) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 1 ปี ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. เปิดทาการสอนไม่เป็นประจาทุกปีแล้วแต่ความจาเป็นของ
ทางราชการกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องการบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งเจ้าหน้าที่อุตุนิยม ปัจจุบัน
กาลังดาเนินการสอนในรุ่นที่ 7
ข้าพเจ้าได้รับตาแหน่งผู้ อานวยการโรงเรียนตั้งแต่ปี 2515 และรับหน้าที่เป็นอาจารย์วิชา
อุตุนิยมวิทยาทั่วไปแทนอาจารย์เดิมที่ลาออกจากราชการ เมื่อปี 2517 (นักเรียนรุ่นปัจจุบัน) นับเป็น
ครั้งที่สองที่ข้าพเจ้าทาหน้าที่สอนหนังสือ ครั้งแรกเมื่อปี 2491 เป็นครูสอนวิชาอุตุนิยมวิทยาให้แก่
นักเรียนจ่าสารอง (คัดจากทหารเกณฑ์ที่มีความรู้จบชั้นมัธยม 6 ขึ้นไป) ที่กองการฝึก กองสารองเรือรบ กองทัพเรือ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้ามารับราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา
นับเป็นความบังเอิญอย่างหนึ่งเพราะข้าพเจ้าสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือในหลักสูตานาวิน
เหล่าเดินเรือ ไม่เคยสนใจเป็นพิเศษในวิชาอุตุนิยมวิทยามาก่อน จึงถือได้ว่าได้เกี่ยวข้องกับการสอน
วิชาอุตุนิยมวิทยามาตั้งแต่บัดนั้น
ในครั้งนั้นมีตาราอุตุนิยมวิทยาที่ทันสมัย อยู่แล้ว ซึ่งเรียบเรียงโดยเรือเอก จรัส บุญบงการ
(อดีตนาวาเอก จรัส บุญบงการ รองเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยา ปัจจุบันมียศเป็นพลเรือโท นายทหารนอก
ราชการ) แบ่งออกเป็นสามเล่ม จึงไม่มีปัญหาในเรื่องตาราแต่อย่างใด ข้าพเจ้าเพียงแต่เลือกหยิบเอา
มาสอนเฉพาะที่ เห็ น ว่ า ความรู้ พื้ น ฐานของนั กเรี ยนพอจะเรี ยนได้ เพื่ อ ให้ ค วามรู้เ บื้อ งต้น ในด้ า น
อุตุนิยมวิทยาไว้ประดับสติปัญญาตามสมควร
ในปัจจุบันนี้วิทยาการด้านอุตุนิยมวิทยาได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ตาราเรียนเป็น
ภาษาไทยยังหาได้ยาก เพราะไม่ค่อยมีผู้ใดแปลหรือเรียบเรียงขึ้นไว้ ที่พอมีอยู่บ้างก็ผู้สอนแต่ละท่าน
ทาขึ้นไว้เองเพื่อใช้สอนตามความจาเป็น อีกประการหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ได้ใช้มากว่า
สิบปีแล้ว สมควรจะปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรแต่ละวิชาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อใช้ดาเนินการ
สอนนักเรียนได้ทันในรุ่นต่อไป
สาหรับวิชาอุตุนิยมวิทยาทั่วไปนั้น ข้าพเจ้าเพิ่งเข้ารับการสอนใหม่จาเป็นต้องเตรียมการสอน
ทั้งหมดอยู่แล้ว เห็นควรว่าจะสอนตามหลักสูตร คิดที่จะปรับปรุงใหม่ จึงได้ทาการแปลและเรียบเรียง
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 จึงเหมาะสมสาหรับใช้สอนในหลักสูตรเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา เพราะผู้มีความรู้พื้นฐาน
แค่ ม.ศ.5 สามารถเรียนได้ นอกจากนั้นได้อาศัย “Glossary of Meteorology, edited by Ralph
E. Huschke” ช่วยขยายความเป็นบางตอน

ตาราอุตุนิยมวิทยาทั่วไปตามหลักสูตรใหม่นี้กล่าวถึงส่วนผสมและการแบ่งชั้นในแนวดิ่งของ
บรรยากาศไว้ในบทที่ 1 และ 2, บทที่ 3 ถึง 13 เป็นเรื่องฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา และ
อุตุนิยมวิทยาไดนามิกส์ ส่วนบทที่ 14 และ 15 กล่าวถึงลมเฉพาะถิ่นและพายุเฉพาะถิ่นทีมีความ
รุนแรง ติดตามด้วยเรื่องอุตุนิยมวิทยาแผนที่และพยากรณ์อากาศในบทที่ 15 ถึง 19 และส่งท้ายด้วย
เรื่องการหมุนเวียนทั่วไปในบทที่ 20 ตาราเล่มนี้จะช่วยให้ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ อุตุนิยมได้มี
ความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางในการดาเนินงานอุตุนิยมวิทยาทั่วไป ซึ่งจะทาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ ใ นการที่ นั ก เรี ย นจะเข้ า ใจในบทเรี ย นอย่ า งแจ่ ม แจ้ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ใ นวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง โลกตามสมควร จึ ง ได้ จั ด อาจารย์ ส อนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง โลกตามแนวของ
“Compendium of Lecture Notes for Training Class IV Meteorology Pesonnel”
เช่นเดียวกันควบคู่ไปด้วย
ในการที่ใช้คาภาษาอังกฤษปะปนอยู่เป็นอันมากนั้น ข้าพเจ้ามีความมุ่งหมายให้ นักเรียน
คุ้นเคยกับคาศัพท์ทางวิชาการอุตุนิยม โดยชั้นแรกก็พยายามให้ความหมายภาษาไทยประกอบไว้ด้วย
ทั้งนี้ เพื่อจะเป็ น ประโยชน์ แก่นักเรี ยนที่จะมีพื้นฐานเมื่อสนใจศึกษาด้ว ยตัว เองจากตาราที่มีอยู่ใน
ห้องสมุดซึ่งส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ
เนื่องจากในการทาตารานี้ข้าพเจ้าไม่มีเวลาเตรียมตัวมาก่อนจาเป็นต้องทาไปสอนไปเป็น
คราวๆ เพราะงานราชการทั้งประจาและพิเศษมีมากทาให้ความละเอียดประณีตมีน้อยไป ประกอบกับ
ผู้ช่วยเหลือในด้านการพิมพ์ต้นฉบับมีหลายท่านด้วยกัน สุดแล้วแต่ผู้ใดจะว่างตัวพิมพ์จึงไม่เหมือนกัน
เพราะใช้เครื่องพิมพ์ดีดหลายเครื่ องหลายชนิดหลายแบบตามความถนัดของแต่ล ะบุคคล ตัวเลข
บางครั้งจึงอาจเป็นเลขไทยและบางครั้งเป็นเลขอารบิคและก่อนจะมาเย็บเล่มข้าพเจ้าได้ตรวจทานเสีย
ใหม่ได้พบคาผิดหลงหูหลงตาอยู่อีก จึงได้จัดทาใบแก้คาผิดแนบไว้ท้ายเล่มสิ่วบกพร่องต่าง ๆ ดังกล่าว
และที่อาจพบเพิ่มเติมภายหลังข้าพเจ้าขอรับผิดและขอประมายอภัยไว้ด้วย และข้าเจ้าขอขอบคุณเป็น
อย่ า งสู ง ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นการพิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ และหมุ น โรเนี ย ว คื อ นายณรงค์ จารุ ศิ ริ
นางพรรณธิภา พรรณธรรม นางสาวสิริกานต์ พวงคา และนายอวยชัย สุดแดน และผู้ให้ความร่วมมือ
ในการพิมพ์ปกและเย็บเล่ม คือ เรือโทวิรัติ กันปิตะกุล ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่งานโรงพิมพ์อีกหลายท่าน
ซึ่งได้ช่วยให้ตาราเล่มนี้สาเร็จเป็นรูปเล่มออกมาได้
อนึ่ง ส่ว นกุศลจากวิทยาทานของตาราเล่มนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าขออุทิศแก่บุพการีและครูบา
อาจารย์ของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้ว
นาวาโท บารุง สรัคคานนท์
(บารุง สรัคคานนท์)
หัวหน้ากองการศึกษาและวิจัย, ผู้อานวยการโรงเรียนอุตุนิยมวิทยา
3 เมษำยน 2518

คำนำในกำรพิมพ์ครั้งที่สอง
โดยที่ได้มีครูอาจารย์และนักเรียนหลายโรงเรียนให้ความสนใจในตาราเล่มนี้ พากันมาขอบ้าง
ก็ขอซื้อ ข้าพเจ้าก็จนใจเพราะมิได้พิมพ์ไว้เพื่อจาหน่าย เพียงใช้ในราชการเท่านั้น แต่ก็ได้เจียดจ่ายให้
บ้างโดยไม่คิดมูลค่าจนหนังสือใกล้จะหมด ก็พอดีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด กองการศึกษาและวิจัยได้เสนอ
เรื่องผ่านกองถึงข้าพเจ้า เป็นเชิงปรารถว่าสมควรที่จะจัดพิมพ์จาหน่ายทั่วไปเพราะมีผู้ขอมาอยู่ไม่ขาด
และปัจจุบันนี้วิชาอุตุนิยมวิทยาสอดแทรกอยู่ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แต่ยังขาดตาราที่จะใช้ในการประกอบการเรียนการสอน เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบเช่นนี้ ก็ยินดีที่จะให้ตารา
ที่ข้าพเจ้าเรียบเรียงเล่มนี้ได้เป็นประโยชน์แก่ การศึกษาทั่วไปด้วย จึงได้เสนอเรื่องยกกรรมสิทธิ์ใน
ตาราเล่มนี้ให้เป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อจัดพิมพ์จาหน่ายในราคาย่อมเยา เป็นรายได้เข้าคลัง
ตามระเบียบของทางราชการ โดยสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย และเพื่อรีบเร่งให้ทันผลิตออกจาหน่าย
ในปีการศึกษาใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงเร่งรัดเวลาว่างเท่าที่มีตรวจแก้คาผิด แต่โดยที่เวลามีน้อยจึงยังอาจ
หลงหูหลงตาอยู่บ้าง ถ้าหากใดตรวจพบก็ขอความกรุราแจ้งให้ทราบด้วย นอกจากนั้นถ้อยคาที่ใช้เรียบ
เรียงอาจไม่สละสลวยเท่าที่ควร สืบเนื่องจากความไม่สันทัดจัดเจนประกอบกับความรู้น้อยของข้าพเจ้า
เอง ก็ขอได้โปรดอภัยให้ข้าพเจ้าด้วย
อนึ่ง คานาในการพิมพ์ครั้งแรกยังขาดผู้ที่ควรขอบคุณอีกท่านหนึ่ง คือ นายอวยชัย ถนัด ก่อสร้าง ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเขียนรูปประกอบตลอดทั้งเล่มจึงขอขอบคุณเป็นอย่างมากไว้
ด้วย เป็นขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อ นาวาเอก ดร.ขจิต บัวจิตติ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ได้
กรุณาให้ความสนับสนุนรับตาราเล่มนี้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและอนุมัติให้จัดพิมพ์
จาหน่ายได้กับขอขอบคุณนางสาวยุรี คุณกิตติ ซึ่งเป็นต้นเรื่องเสนอให้จัดพิมพ์จาหน่าย และต้อง
เหน็ดเหนื่อยในการติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์โดยตลอด นายจาลอง เชื้อน้อยที่ได้รับอนุเคราะห์
ถ่ายรูปภาพประกอบเรื่องโดยตรงจากต้นฉบับ ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือดาเนินการ
พิมพ์ จนตาราเล่มนี้สาเร็จเป็นรูปเล่มออกจาหน่ายได้ทันกาหนดสมความมุ่งหมาย
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุสลที่จะพึงมีจากการเรียบเรียงและเผยแพร่ตาราเล่มนี้แกบุพการีและครู
บาอาจารย์ของข้าพเจ้าผู้ล่วงลับไปแล้ว
นาวาโท บารุง สรัคคานนท์
(บารุง สรัคคานนท์)
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำและวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยำ
๑๔ มีนำคม ๒๕๒0

สำรบัญ
บทที่
1. ส่วนผสมของบรรยากาศ
1.1 ส่วนผสมของอากาศแห้ง
1.2 โอโซนในบรรยากาศ
1.3 ไอน้าในบรรยากาศ
1.4 คาร์บอนไดออกไซด์
1.5 ส่วนผสมของ Thermosphere
1.6 แก๊สระหว่างดาว
2. การแบ่งชั้นในทางดิ่งของบรรยากาศ
2.1 การแบ่งชั้นในทางดิ่งของบรรยากาศ
2.2 Troposphere
2.3 Stratosphere
2.4 Mesosphere
2.5 Thermosphere
2.6 Exosphere
3. กรรมวิธีแลกเปลี่ยนความร้อนในบรรยากาศ
3.1 Solar Radiation (รังสีดวงอาทิตย์)
3.2 Terrestria Radiation (รังสีแห่งโลก)
3.3 กรรมวิธีแลกเปลี่ยนความร้อนอื่น ๆ
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อุตุนิยมวิทยำทั่วไป
บทที่ ๑
ส่วนผสมของบรรยำกำศ
คนส่วนใหญ่ดารงชีวิตอยู่ก้นมหาสมุทรของอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกของเรามีแก๊ส
หลายชนิดห้อมล้อมโลกเราอยู่ซึ่งผูกพันโดยแรงดึงดูด
เขตจากัดส่วนบนของบรรยากาศนั้นตามตาราถือว่าอยู่ประมาณ ๑,000 กิโลเมตร เหนือ
ระดับน้าทะเลเฉลี่ยปานกลาง แต่นักวิทยาศาสตร์สมัครใจที่จะถือว่ามันค่อยๆผสมกลมกลืนกันกับที่
บางที่สุดและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาว เมื่อเป็น เช่นนี้ก็ไม่มีขอบเขตที่แน่นอนระหว่างบรรยากาศกับขอบ
นอกของอวกาศ
อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจ ารณาแต่เพียงขอบเขตในทางดิ่งของบรรยากาศ อาจทาให้เข้าใจผิ ด
เพราะที่ขอบเขตส่วนบนระดับ ๑,000 กิโลเมตร บรรยากาศจะบางมากถึงกับมีความแน่นน้อยกว่า
สูญญากาศที่เกิดจากคนทาและความจริงก็มีเพียงประมาณ ๑% ของมวลบรรยากาศเท่านั้น ที่อยู่
เหนือความสูงในระดับ ๓o กิโลเมตร
เพื่อที่จะเข้าใจกรรมวิธีทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ เราจาเป็นต้องศึกษาถึงส่วนผสมของ
มัน ซึ่งในบทนี้จะกล่าวส่วนผสมของมัน ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงส่วนผสมของบรรยากาศและการแพร่
ไปในอวกาศ
๑.๑ ส่วนผสมของอำกำศแห้ง
บรรยากาศประกอบด้วยการผสมของแก๊สโดยแท้ อย่างไรก็ตามภายในแก๊สก็ยั งมีอนุภาค
ของแข็งเล็กๆขแงฝุ่นและควันลอยอยู่ และยังมีน้าที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะในรูปไอน้า แต่ยังเกิดขึ้นในรูป
ของแข็งและของเหลวรวมอยู่ด้วย
ส่วนผสมของอากาศแห้งโดยปริมาตรที่ระดับทะเลแสดงไว้ในตาราง ๑.๑ ณ ตาบลที่ซึ่งอยู่
ห่างไกลมาจากนครใหญ่ๆ และไฟป่า
ตาราง ๑.๑ ส่วนผสมของอากาศแห้ง
แก๊ส
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
ไนโทรเจน
๗๘.o๘๔
ออกซิเจน
๒o.๙๔๖
อาร์คอน
o.๙๓๔
คาร์บอนไดออกไซค์
o.o๓๓
นีออน
o.oo๑๘๒
ฮีเลี่ยม
o.ooo๖๖
คริปตัน , ไฮโดรเจน
ซีนอน , โอโซน
o.ooo๖๖
เรดอน , ฯลฯ
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โดยทั่ว ไป แก๊ส ของบรรยากาศปรากฏในอั ตราส่ ว นเดี่ยวกัน จนถึ งความสู งประมาณ ๘o
กิโลเมตร แต่มีข้อยกเว้น สาหรับแก๊สสองอย่าง คือ โอโซน (
) และ ไอน้า (
) ส่ว น
คาร์บอนไดออกไซค์ (
) จะเปลี่ยนแปลงปริมาณได้ในระดับต่าๆ
๑.๒ โอโซนในบรรยำกำศ
อณูของโอโซน ( ) ประกอบด้วยสามปริ มาณ ของออกซิเจน ความเข้มข้นของโอโซน
เปลี่ยนแปลงตามสูง ละติจูดและเวลา
โอโซนส่วนมากที่ก่อตัวใน upper stratosphere ซึ่งผลจากกรรมวิธี ซึ่งรวมทั้งการดูดรังสี
อุลตราไวโอเล็ต อณูของโอโซนมักจมในบรรยากาศและสะสมเพิ่มพูนใน lower stratosphere ที่
ความสูงประมาณ ๑๕ ถึง ๒๕ กิโลเมตร
ปริ ม าณเล็ ก น้ อ ยของโอโซนเกิ ด ขึ้ น ในอากาศใกล้ กั บ ผิ ว โลก เปลี่ ย นผลจากการปล่ อ ย
กระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของโอโซนที่ความสูงใดๆเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการหมุนเวียน
ของบรรยากาศเป็นสาคัญ
การปรากฏของโอโซนใน stratosphere มีความสาคัญต่อความปลอดภัยของเราบนโลก
โดยการดูดรังสีอุลตราไวโอเล็ต ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตจากดวงอาทิตย์เป็นจานวนมหาศาลทาให้
มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้บนพื้นโลก
๑.๓ ไอน้ำในบรรยำกำศ
บรรยากาศไม่เคยแห้งโดยสมบูรณ์ มักจะมีไอน้าปรากฏอยู่เสมอในจานวนที่มากบ้างน้อยบ้าง
ในบริเวณชายฝั่งในแถบโซนร้อนที่มีอากาศร้อน อาจจะมี ความเข้มข้นของไอน้าได้ถึงประมาณ ๓%
ของมวลอากาศ ตรงกันข้ามในบางท้องถิ่นอาจจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยจนไม่สามารถจะวัดได้
เป็นที่สังเกตว่า ปริมาณเล็กน้อยของไอน้าสามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงใน
ลมฟ้าอากาศได้ ส่วนใหญ่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดใน troposphere โดยเฉพาะในระดับต่า
กว่า ๖ กิโลเมตร ซึ่งมีความชื้นในอัตราสูง ไอน้าระเหยจากผิวหน้าน้าและโดยการกลายเป็นไอจากชีวิต
พืชผิวพื้นโลกเข้าสู้บรรยากาศต่อมาไอน้าได้เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวหรือของแข็ง และในที่สุดก็
กลับสู่ผิวพื้นโลกเป็นน้าค้าง น้าค้างแข็ง ฝนหิมะ หรือลูกเห็บ
โดยปกติความเข้มข้นของไอน้าในบรรยากาศจะลดลงตามส่วนสูง อย่างไรก็ตาม ในบางส่วน
ของบรรยากาศอาจจะกลับกัน
๑.๔ คำร์บอนไดออกไซค์
คาร์บอนไดออกไซค์ (
) เข้าไปอยู่ในบรรยากาศโดยกรรมวิธีการหายใจมนุษย์และสัตว์
การละลายเน่าเปื่อยและการเผาไหม้ของวัตถุที่ประกอบด้วยคาร์บอนและการระเบิดของภูเขาไฟ ส่วน
ใหญ่เคลื่อนจากบรรยากาศโดยการดารงชีวิตของพืช
ประมาณ ๙๙% ของคาร์บอนไดออกไซค์ของโลกสามารถละลายได้ในมหาสมุทร อย่างไรก็
ตามการละลายได้ เปลี่ ย นตามอุณ หภู มิ ฉะนั้ น คาร์บ อนไดออกไซค์ จึ งเข้ า ไปในหรือ ออกมาจาก
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มหาสมุทรย่อมแล้วแต่ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ จึงทาให้กระทบกระเทือนต่อความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศด้วย
ประมาณได้ว่าทั้งปีของคาร์บอนไดออกไซค์ที่เข้าไปในและออกมาจากอากาศ มีประมาณหนึ่ง
ในสิบของคาร์บอนไดออกไซค์ทั้งหมดที่มีในบรรยากาศ
ความเข้ มข้น ของคาร์ บ อนไดออกไซค์ ใกล้ พื้น ดินสามารถเปลี่ ย นแปลงได้ใ นนครใหญ่ๆ มี
ปริมาณสูง ถ้าห่างจากบริเวณอุตสาหกรรมและห่างจากพื้นดินเพียงสองสามเมตรค่าคาร์บอนไดออกไซค์จะไม่ผิดไปจากค่าที่กาหนดในตาราง ๑.๑ มากนัก อย่างไรก็ตามใน upper atmosphere การ
กระจายของคาร์บอนไดออกไซค์ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกัน
๑.๕ ส่วนผสมของ thermosphere
ที่ความสู ง เหนื อระดับ ๘o กิ โ ลเมตร แก๊ ส ในบรรยากาศผสมกัน อยู่น้ อยมาก มีแนมโน้ ม
สาหรับอณูและปรมาณูที่หนักกว่าจะตกลงไปจากกลุ่ม เนื่องจากแรงโน้มถ่วง
ปรมาณูของแก๊สหลายชนิดไม่สามารถรวมตัวกันเป็นอณูได้นานเพราะรังสีอุลตราไวโอเล็ต
และรังสีเอกซ์จากดวงอาทิตย์เป็นตัวการทาให้แยก เช่น เหนือระดับ ๘o กิโลเมตร ปรมาณูออกซิเจน
(O) จะเพิ่มขึ้นตามสูงโดยการสลายของอณูออกซิเจนที่สองปรมาณู ( ) ที่ความสูง ๑๓o กิโลเมตร
ประมาณสองในสามของอณูออกซิเจนจะถูกแยกเป็นปรมาณูออกซิเจนอิสระ
โดยผลของกรรมวิธี เหล่านี้ อณูไนโตรเจนก็จะเปิดทางให้แก่ปรมาณูออกซิเจนในระดับสูงๆ
ในที่สุดปรมาณูเหล่านี้ก็จะถูกแทนที่โดยปรมาณูไฮโดรเจนที่เบา ซึ่งสามารถคงอยู่ได้ในระดับที่สูงกว่า
รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์จะทาให้เกิด ionization ถ้าปรมาณูที่เป็นกลางเสียอีเลคตรอน
ไปก็จะกลายเป็นไอออน ( ion ) บวก โดยกลับกันถ้าได้กาไรอีเอคตรอนเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นไอออน
ลบ กรรมวิธีนี้เรียกว่า ionization
Ionization อาจเกิดต่ากว่าความสูง ๘o กิโลเมตร ตามความเข้มข้นที่มากที่สุดของ ion พบ
ใน thermosphere ในส่วนล่างของแถบนี้ ion บวกและลบรวมด้วยกันกับอีเลคตรอนอิสระผสมกับ
อณูและปรมาณูเป็นกลาง อย่างไรก็ตาม ที่ความสูงมากๆ proton ( ปรมาณูไฮโดรเจนที่ถูก ionized )
และอีเลคตรอนอิส ระจะมี มากกว่า ที่ระดับเหล่านี้บรรยากาศบางของโลกก็จะเริ่มรวมกันกับแก๊ส
ระหว่างดาวที่เจือจาง
๑.๖ แก๊สระหว่ำงดำว
อวกาศระหว่างดาวของระบบสุริยะไม่ใช้สุญญากาศที่แท้จริงแม้ว่าจะมีความแน่นต่ามากแต่ก็
ยังประกอบด้วยแก๊สร้อนและอนุภาคฝุ่นบางชนิด
วัตถุที่ปรากฏในแถบเหล่านี้ในสภาพแก๊สเรียกว่า แก๊สระหว่างดาว ( interplanetary gas )
เพราะว่ามันจะเกิดระหว่างดาว ประกอบด้วยส่วนใหญ่ของโปรตอน และอีเลคตรอน
การเคลื่อนไหวตามวงจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทาให้ผ่านแก๊สระหว่างดาว ส่วนนอกของ
บรรยากาศโลกพิจารณาได้ว่าผสมกลมกลืนกันกับวัตถุที่เจือจางมากนี้
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บรรยากาศอาจแบ่งออกเป็นชั้นในทางดิ่งได้ตามส่วนผสมของมัน ตามปฏิกิริยาเคมี ตาม
ionization ตามอุณหภูมิ และ ฯลฯ
ปัญหำ
๑. อธิบายส่วนผสมของอากาศแห้งที่อยู่ต่ากว่าความสูง ๘o กิโลเมตร โดยย่อ
๒. แก๊สส่วนมากของบรรยากาศ ได้รับการผสมคลุกเคล้ากันดีจนถึงความสูงประมาณ ๘o
กิโลเมตร จงบอกข้อยกเว้นสามอย่างและพิจารณาปัจจัยที่กระทบกระเทือนต่อความ
เข้มข้นของแก๊สหนึ่งในจานวนแก๊สเหล่านี้
๓. กล่าวถึงส่วนผสมของ thermosphere
๔. พรรณนากรรมวิธีซึ่งคาร์บอนไดออกไซค์ เข้ามาและออกไปจากบรรยากาศ
๕. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้
(๑) เขตจากัดข้างบนของบรรยากาศ
(๒) ionization
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บทที่ ๒
กำรแบ่งชั้นในทำงดิ่งของบรรยำกำศ
นั กอุตุนิ ย มวิทยาตระหนั กดีกว่า จาเป็นต้องเรียนรู้บรรยากาศทั้งหมดก่ อนจะคิดทานาย
พฤติการณ์ล่วงหน้าของมัน ได้มีการตรวจทางด้านดาวเทียม จรวด และเครื่องมืออีเลคโทรนิคเพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อศึกษาบรรยากาศเบื้องต้น ในเวลาเดียวกันข่ายปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาผิวพื้นก็ได้รับการแผ่
ขยายออกไปทั่วโลก
เป็นความเหมาะสมที่เราจะศึกษาแถบต่า งๆ ของบรรยากาศโดยละเอียดเช่นนี้จะกระทาใน
บทนี้ อย่างไรก็ตาม ควนจดจาไว้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบหนึ่งจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ
ของบรรยากาศด้วย
๒.๑ กำรแบ่งชั้นในทำงดิ่งของบรรยำกำศ
เราพิจารณาโดยย่อถึงการจัดชั้นของบรรยากาศโดยถืออุณหภูมิเป็นหลัก ซึ่งแบ่งแยกออกเป็น
๔ แถบด้วยกัน คือ tropopshere , stratosphere , mesosphere และ thermosphere
รูป ๒.๑ แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิและความกดอากาศเปลี่ยนตามสูงได้อย่างไรอุณหภูมิสูง
เกิดขึ้นใกล้ผิวโลก บริเวณ stratopause และใน thermosphere ซึ่งสัมพันธ์กันกับการถูกรังสีดวง
อาทิตย์
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 ความแน่นของบรรยากาศที่ระดับเหล่านี้ต่ามาก

รูป 2.1 การแบ่งชั้นในทางดิ่งของบรรยากาศ
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จานวนของอนุภาคที่ห้อมล้อมจะมีมากที่ใกล้ผิวโลก ฉะนั้นพลังงานความร้อนบรรยากาศจึง
รวมกันหนาแน่นใน lower troposphere
ความกดอากาศที่เกิดขึ้นโดยแก๊สในบรรยากาศที่ความสูง ใดๆ ขึ้นอยู่กับน้าหนักของอนุภาคที่
อยู่เหนือหน่วยเนื้อที่ที่ระดับนั้ นๆ รูป ๒.๑ แสดงว่าความกดบรรยากาศใกล้ทะเลเฉลี่ยปานกลางมี
ประมาณ ๑,ooo มิลลิบาร์
จงสังเกตว่าที่ stratopause มีความกดอากาศเพียงประมาณ ๑ มิลลิบาร์ แสดงว่าเพียง
ประมาณหนึ่งในพันของมวลบรรยากาศเท่านั้นที่อยู่เหนือระดับความสูง ๕o กิโลเมตร ที่ระดับสูงกว่า
ความแน่นของบรรยากาศจะเหลือน้อยลงทุกที เพียงประมาณหนึ่งในล้านของมวลบรรยากาศเท่านั้นที่
อยู่ เหนือระดับความสู ง ๙o กิโลเมตร และน้าหนักของมันก็เช่นเดี่ยวกับความกดบรรยากาศซึ่งมี
ประมาณ ๑,ooo มิลลิบาร์
๒.๒ Troposphere
แถบต่าที่สุดเรียกว่า troposhere โดยปกติอุณหภูมิลดลงตามส่ วนสูงอยู่ใน troposphere
โดยเฉลี่ยมีอัตราการลดของอุณหภูมิตามส่วนสูงประมาณ ๖-๗ ◦ซ/กม. ในครึ่งล่างและ ๗-๙ ◦ซ/กม.
ในครึ่งบน
ในบางส่วนของ troposphere อาจจะชันแคบๆๆซึ่งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามส่วนสูงชั้นเช่นนั้น
เรียกว่า temperature inversion ( อุณหภูมิหักกลับ )
ยอด troposphere เรี ย กว่า tropopause มีค วามสู งแตกต่ างกัน และไม่ต่ อเนื่อ ง
Tropopause ในแถบโซนร้อนอยู่ในละติจูดต่าๆที่ความสูงประมาณ ๑๘ กิโลเมตร tropopause แถบ
ขั้วโลกที่ละติจูดสู งมักจพบอยู่ที่ความสูงประมาณ ๘ กิโลเมตร ระหว่างสองแถบนี้มี tropopause
ละติจูดกลางเป็นเนินลาดอยู่และเกิดช่วงขาดในบริเวณของ jet stream tropopause ซ้อนและ
เหลื่อมเกิดในละติจูดกลาง ซึ่งภาพบนแผนที่ประจาวันมักจุยุ่งเหยิงมาก รูป ๒.๒ แสดงภาพลักษณะ
พิเศษที่สาคัญของ tropopaus
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุณหภูมิและความสูงของ tropopause อาจเกิดขึ้นในตาบล
ที่ใดๆก็ได้ ระบบลักษณะอากาศที่เคลื่อนที่และเมฆที่สัมพันธ์กันที่กระทบกระเทือนชีวิตประจาวันของ
เราส่วนมากจะมีขอบเขตอยู่ใน troposphere เมื่อระบบเหล่านี้เปลี่ยนตาแหน่งที่ คุณลักษณะของ
tropopause จะเปลี่ยนแปลงในเวลาและสถานที่
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รูป ๒.๒ แสดงให้เห็น TROPOPAUSE
การลดลงของอุณหภูมิ ตามความสูงใน troposphere ด้วยอัตราคงที่จะต่อเนื่องเรื่อยไป
จนกระทั่งถึง tropopause เพราะว่าความสูงของ tropopause อยู่สูงมากที่ equator อุณหภูมิต่าสุด
ในบรรยากาศ จึงเกิดในบริเวณใกล้เคียงกับ equatorial tropopause
Troposphere บรรจุส่วนใหญ่ของมวลของบรรยากาศ มีคุณลักษณะโดยมีการเคลื่อนไหว
ทางดิ่งอย่างเด่นชัด จุไอน้ามากพอใช้ มีเมฆและลักษณะลมฟ้าอากาศซึ่งเป็นภาระที่ใหญ่ยิ่งแก่นักอุตุ นิยม
๒.๓ Stratosphere
Stratosphere เป็นแถบที่อยู่เหนือ troposphere ถัดจาก tropopause ขึ้นไปถึงความสูง
ประมาณ ๕o ถึง ๕๕ กิโลเมตร ไม่ว่าจะอยู่ตาบลที่ใด โดยปกติอุณหภูมิจะคงที่เรื่อยไปจนถึงระดับสูง
๒o กิโลเมตร เราเรียกว่า isothermal layer (ชั้นอุณหภูมิคงที่) ต่อไปอุณหภูมิจะเพิ่มช้าๆถึงประมาณ
ระดับ ๓๒ กิโลเมตร ต่อจากนั้นจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในส่วนบนของ Stratosphere อุณหภูมิจ ะสูงเหมือนกับอยู่ใกล้ผิวโลก เนื่องจากความจริง
ที่ว่ารังสีอุลตราไวโอเล็ทจากดวงอาทิตย์ถูกดูดโดย ozone ในแถบนี้ ความหนาแน่นต่าของบรรยากาศ
ที่ช่วงความสูงนี้หมายความว่ารังสีดวงอาทิตย์ถูกถ่ายเทให้อณูซึ่งมีจานวนเล็กน้อย จึงเป็นผลให้กาลัง
งานจลน์มีมาก และทาให้อุณหภูมิอากาศสูง
พลั ง งานความร้ อ นได้ ถู ก ถ่ า ยเทลงไปสู่ ร ะดั บ ต่ า โดยการจมลงและโดยการแผ่ รั ง สี
เพราะฉะนั้ น stratosphere
จึ ง มี แ หล่ ง ความร้ อ นอยู่ ใ นระดั บ ความสู ง ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
tropopsphere ที่ได้รับความร้อนส่วนใหญ่จากชั้นล่าง
Troposphere กับ stratosphere แตกต่างกันอย่างใหญ่ห ลวงในสภาพของลมฟ้าอากาศ
การพาความร้อนในทางดิ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นใน stratosphere เพราะว่ามันร้อนที่ยอดและเย็นที่กัน จึงไม่
มีเมฆ แค่มีเมฆหอยมุกข์ ( หรือขนนก) จะถูกตรวจได้เป็นครั้งคราวที่ละติจูดสูงในความสูงประมาณ
20-30 กิโลเมตร
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๒.๔ Mesosphere
ที่ความสูงประมาณ ๕o กิโลเมตร อุณหภูมิจะหยุดสูงขึ้น ระดับนี้เป็น stratopause และเป็น
ระดับต่าสุดของ mesosphere
โดยปกติอุณหภูมิใน mesosphere จะลดลงตามสูง จนกระทั่งเหลือเพียง -๙๕ ◦ซ หรือต่า
กว่ า ที่ ร ะดั บ ความสู ง ประมาณ ๘o กิ โ ลเมตร ระดั บ นี้ เ ป็ น ยอดของ mesosphere และเรี ย กว่ า
mesopause
Mesopause เป็นเกณฑ์สิ้นสุดของอากาศที่เราสามารถกล่าวได้ว่าเป็น homogeneous air
(เป็นเนื้อเดียวกัน) ตั้งแต่ผิวโลกจนถึงระดับนี้ส่วนผสมของแก๊สในบรรยากาศเกือบคงที่ เว้นแต่ปริมาณ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ ข องไอน้ ากั บ โอโซน บางที เ ราเรี ย กแถบที่ อ ยู่ ต่ ากว่ า mesopause ลงไปว่ า
homosphere เพราฉะนั้น homosphere จึงเป็นแถบที่รวมของ troposphere ,stratosphere
และ mesosphere
อุณหภูมิที่ระดับ mesosphere จะต่ากว่าทุกระดับในบรรยากาศเบื้องต้น ที่ละติจูดสูงจะมี
noctiluent clouds ( เมฆพรายน้า ) ปรากฏบ่อยๆในขณะที่ดวงอาทิตย์อยู่ประมาณมุม ๕ – ๑๓◦ ต่า
กว่าขอบฟ้า มันเป็นไปได้เพราะเมฆเหล่านี้ประกอบด้วยอนุภาคฝุ่นที่ปกคลุมด้วยน้าแข็ง
๒.๕ Thermosphere
Thermosphere เป็นแถบที่อุณหภูมิสูงขึ้นและอยู่เหนือ mesopause เมื่อดวงอาทิตย์สงบ
การเพิ่มของอุณหภูมิจะมีอยู่จนถึงความสูงประมาณ ๔oo กิโลเมตร ถ้าอยู่ระหว่างช่วงแห่งความไม่
สงบของดวงอาทิตย์ การขึ้นของอุณหภูมิจะมีได้สูงกว่าถึงระดับ ๕oo กิโลเมตร
ส่วนผสมของบรรยากาศเปลี่ยนไปมากใน thermosphere อณูของแก๊ส หลาบชนิดจะถูก
แยกตัวออกเป็นปรมาณูอิสระโดยการกระทาของรังสีอุลตราไวโอเล็ทและรังสีเอกซ์จากดวงอาทิตย์
มีแนวโน้มน้อยที่แก๊สจะผสมกัน อณูและปรมาณูของแก๊สที่หนักกว่าจะจมลงไปจากแก๊สอื่นๆ
เพราะแรงดึงดูดของโลก ในขณะที่ความสูงเพิ่มขึ้นอณูไนโทรเจนที่หนักกว่าจะเปิดทางให้ปรมาณู
ออกซิเจน และในที่สุดปรมาณูไฮโดรเจนซึ่งมี น้าหนักเบาก็จะมีปริมาณมากกว่าแก๊สอื่นในระดับสูง
มากๆ
Ionization มีความสาคัญใน thermosphere เพราะว่าไอออนและอีเลคตรอนสามารถอยู่
เป็นอิสระในช่วงเวลาที่ยาวนานพอเพียง ใน mesosphere มันจะคงเฉพาะเวลากลางวัน ณ ที่ความ
กดดันอากาศสูงกว่าใน troposphere การเข้ามารวมกันอีกของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกและลบจะ
เกิดขึ้นง่ายมาก
แถบซึ่ งมี ionization มากใน thermosphere และ mesosphere จะเกิดเป็นแถบ
ionosphere ความสาคัญ ionosphere อยู่ที่ว่าอีเลคตรอนสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้
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๒.๖ Exosphere
Ionosphere ประกอบด้วยไอออนและอีเลคตรอน ยืดออกไปจนกระทั่งมันผสมกลมกลืนกัน
กับแก๊สระหว่างดาวที่มีอยู่บางๆ
ความสาคัญของแก๊สที่เป็นกลางใน Ionosphere จะไม่ถูกมองข้ามไป ณ ที่ ความสูง ๑๖0
กิโลเมตร ยังมีอนุภาคเป็นกลางประมาณ ๑,010 เทียบเคียงให้เห็นความแตกต่างกันกับ ๑0๕ อีเลคตรอนในหนึ่งลุกบาศก์เซนติเมตรของอากาศ แม้แต่ที่ความสูงประมาณ ๑,๒00 กิโลเมตร ความแน่น
ของส่วนประกอบทั้งสองก็ยังเท่ากันอยู่
ความหนาแน่นของบรรยากาศ mesopause ต่ามาก ใน thermosphere จะยิ่งเหลือน้อยลง
ทุ ก ที ใ นเมื่ อ ความสู ง เพิ่ ม ขึ้ น ผลสุ ด ท้ า ยที่ มี ค วามสู ง 500-600 กิ โ ลเมตร ความหนาแน่ น ของ
บรรยากาศจะต่ามาก ทาให้การกระทบกันระหว่างอนุภาคที่เป็นกลางหาได้ยาก mean free path
(ระยะทางเฉลี่ยที่อณูของแก๊สสมบูรณ์เดินทางระหว่างการกระทบกันแต่ละครั้งกับอณูอื่นๆ) จะมีค่าสูง
มากทาให้อนุภาคเป็นกลางสามารถหนีจากแรงดึงดูดของโลกไปได้
แถบนี้จึงเรียกว่า exosphere ใน exosphere ปรมาณูและอณูที่เป็นกลางจะมองคล้ายกับ
กระสุนปืนลูกเล็กๆที่กาลังเคลื่อนไหวลู กเล็กๆบ้างก็วิ่งขึ้น บ้างก็วิ่งลง บ้างก็เข้าไปในวงโคจรรอบโลก
บ้างก็หนีจากบรรยากาศและเดินทางเข้าไปในอวกาศระหว่างดาว
ตามที่กล่าวข้างบนเพียงอนุภาคเป็นกลางของบรรยากาศ ส่วนการเคลื่อนไหวของอนุภาคที่มี
ประจุไฟฟ้า (คือไอออนและอีเลคตรอน) ถูกควบคุมโดยสนามแม่เหล็กโลก ความจริงแม้ที่ระดับที่อยู่
ต่ากว่า exosphere สนามแม่เหล็กโลกควบคุมการเคลื่อนไหวของไอออนและอีเลคตรอน
เราได้กล่ าวไว้แล้ว ว่า จ าเป็นที่จะต้ องศึกษาส่ว นที่ประกอบต่างๆของบรรยากาศทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม เมฆและลั กษณะลมฟ้าอากาศทั้งหมดที่กระทบกระเทื อนต่อชิวิ ตประจาวันของเรา
ส่วนมากเกิดขึ้นใน troposphere ด้วยเหตุนี้ เราจะเบนความสนใจไปยังกรรมวิธีในบรรยากาศที่
เกิดขึ้น troposphere ต่อไป
ปัญหำ
๑. เขียนไดอะแกรมแสดงอุณหภูมิเปลี่ยนตามสูงอย่างไรจงแสดงให้ชัดเจนถึงตาแหน่งที่ของ
troposphere, mesosphere และ Thermosphere
๒. กล่าวย่อๆ ถึง tropopause และคุณลักษณะของมัน
๓. จงกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามสูงใน troposphere
๔. เขียนข้อความสั้นๆเกี่ยวกับคุณลักษณะของอุณหภูมิของ stratosphere
๕. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้
(๑) Exosphere
(๒) Ionosphere
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บทที่ ๓
กรรมวิธีแลกเปลี่ยนควำมร้อนในบรรยำกำศ
ปริมาณอันมากมายมหาศาลของพลังงานในบรรยากาศจะปรากฏชัดเจนระหว่างมีอายุ และ
จะปรากฏชัดแจ้งเมื่อกระแสอากาศอันมีบริเวณกว้าง กวาดข้ามทวีปและมหาสมุทร
พลังงานนี้แทบทั้งหมดมาจากดวงอาทิตย์ในรูปของ electromagnetic radiation (รังสี
แม่เหล็กไฟฟ้า) ส่วนปริมาณที่ได้รับจากการความร้อนภายในของโลกและจากดวงดาวมีเพียงเล็กน้อย
ในบทนี้เราจะศึกษามีอะไรเกิดขึ้นแก่ soler radiation (รังสีดวงอาทิตย์) เมื่อมันเข้ามาใน
บรรยากาศ เราพิจารณากรรมวิธีแลกเปลี่ยนความร้อนบางอย่างซึ่งเกิดในระบบบรรยากาศของโลก
๓.๑ Solar Radiation
ประมาณ ๙๙% ของรั งสี ดวงอาทิตย์อยู่ในระยะความยาวคลื่นจาก 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) เป็นตัวทากระทาสาหรับรังสีส่วนที่เหลือ
ส่วนมากของรังสีอุลตราไวโอเล็ตถู กดูดโดยโอโซนในนั้น stratosphere ไอน้าเป็นแก๊สชนิด
เดียวที่ดูด visible radiation ได้มาก เมฆและฝุ่นดูดในปริมาณที่แตกต่างกันแล้วแต่สภาพที่เป็นอยู่
ในสภาพมี เมฆ ส่ ว นใหญ่ของรัง สี ดวงอาทิตย์จ ะถูก สะท้ อนจากยอดเมฆออกไปสู่ อ วกาศ
ภายนอก บางส่วนของรังสีที่มาถึงผิวโลกก็สะท้อนออกไปด้วยเช่นเดียวกัน
รั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ จ ะถู ก กระจายออกในทุ ก ทิ ศ ทางได้ โ ดยแก๊ ส และอนุ ภ าคในบรรยากาศ
บางส่วนของรังสีที่กระจายออกนี้สูญหายไปในอวกาศภายนอก แต่บางส่วนก็ลงมาถึงผิวโลก รังสีดวง
อาทิตย์ที่มาถึงผิวโลกทางอ้อมเราเรียกว่า sky radiation ( รังสีท้องฟ้า )
รังสีทั้งหมดที่มาถึงผิวโลกประกอบด้วยรังสี โดยตรง และรังสีท้องฟ้า รวมเรียกว่า global
solar radiation ( รังสีดวงอาทิตย์ทั่วโลก )
๓.๒ Terrestrial Radiation (รังสีแห่งโลก)
รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ซึ่งถูกดูดโดยผิวโลก ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน อุณหภูมิ
เฉลี่ ยผิ วโลกประมาณ ๑๕◦ซ ดังนั้ นจึงต่ากว่าอุณหภูมิของ 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 ในระยะที่เห็นได้
วัตถุซึ่งดูด solar radiation เพียงปริมาณเล็กน้อยจะเป็นตั วดูดและตัวเปล่งที่สาคัญของ
long-wave radiation จากโลก
แก๊สบรรยากาศแต่ละชนิดเป็น selective absorber (ตัวดูดที่เลือกคลื่นไม่ตรงกัน ) ของ
Terrestrial radiation มันดูดคลื่นที่มีความยาวบางขนาด แต่ปล่อยให้ขนาดอื่นผ่านไปได้ ตัวอย่างเช่น
โอโซนดูดรังสีอินฟาเรดได้ปานกลางในระยะความยาวคลื่นระหว่าง ๙.๖µ กับ ๑๕µ
ไอน้ำ และ คำร์บอนไดออกไซค์ เป็นตัวดูดที่สาคัญของรังสีแห่งโลก มันดู ดรังสีคลื่นยาวจาก
โลกได้เกือบทุกความยาวคลื่น อย่างไรก็ตามรังสีแห่งโลกสามารถผ่านไอน้าและคาร์บอนไดออกไซค์ได้
ในระยะความยาวคลื่นระหว่างประมาณ ๘µ กับ ๑๓µ เรียกว่า atmospheric window
ในสภาพที่มีเมฆ เมฆเป็นตัวดูดรังสีคลื่นยาวได้ดี โดยสะท้อนออกเพียงปริมาณเล็กน้อยของ
รังสีแหล่งโลก ตรงกันข้ามกับการสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ ซึ่งสะท้อนได้มาก
การดูดรังสีแห่งโลกทาให้ไอน้าอุ่นขึ้น รวมทั้งคาร์บอนไซค์และเมฆ เป็นผลให้สามารถเปล่ง
รังสีคลื่นยาวได้ด้วยตัวของมันเอง บางส่วนของพลังงานนี้กลับไปยังผิวโลก ซึ่งได้รับทั้งรังสีคลื่นสั้นจาก
ดวงอาทิตย์และรังสีคลื่นยาวจากบรรยากาศ
ถ้าท้องฟ้าไม่มีเมฆเต็ม รังสีแห่งโลกบางส่วนจะหนีผ่าน atmospheric windom บางส่วน
ของรังสีคลื่นยาวที่ถูกดูดโดยไอน้า คาร์บอนไดออกไซค์และเมฆจะแผ่รังสีกลับไปยังอวกาศภายนอก
ในระหว่างเวลากลางคืน รังสีที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ แต่กรรมวิธีอื่นยังดาเนินต่อไป มีการ
สูญเสียของพลังงานไปในอวกาศ ตรงกันข้ามกับที่ได้รับในระหว่างเวลากลางวัน
๓.๓ กรรมวิธีแลกเปลี่ยนควำมร้อนอื่นๆ
การแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างผิวโลกกับบรรยากาศ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการแผ่ รังสีแต่เพียง
อย่างเดียว การนาและการพาความร้อนก็มีส่วนด้วย
ในกรรมวิธีของ conduction ความร้อนผ่านจากวัตถุที่ร้อนกว่าไปยังวัตถุที่เย็นกว่าโดย
ปราศจากโยกย้อยถ่ายเท มันเกิดได้โดยการกระทบกับอณู อณูที่วิ่งเร็ว ที่สุดอุณหภูมิสูงกว่าจะกระทบ
กับอณูที่ช้ากว่า และเร่งอณูที่ช้ากว่าที่อุณหภูมิต่ากว่า
แก็สเป็นตัวนาความร้อนที่เลว ฉะนั้นการนาความร้อนจึงสาคัญเฉพาะในการถ่ายเทความร้อน
ไปยังชั้นบางที่สุดของอากาศซึ่งสัมผัสโดยตรงกับผิวโลก ชั้นเหล่านี้มักจะหนาเพียงสองสามเซนติเมตร
และในระดับเหนือขึ้นไปการถ่ายเทความร้อนโดยการนาเกิดขึ้นน้อยมาก
Convuction เป็นวิธีที่สาคัญกว่าการถ่ายเทพลังงานความร้อนในบรรยากาศ ในกรรมวิธีนี้
วัตถุนาความร้อนไปกับตัวมันเองโดยการเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในบรรยากาศ ความแตกต่าง
ของความกดอากาศเกิดขึ้นได้เนื่องจาการให้ความร้อนแก่บรรยากาศเป็นผลให้อากาศอุ่นถูกดันให้ลอย
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ขึ้น และอากาศเย็นจมลงไปอยู่แทนที่ในระดับที่ต่ากว่า กระแสการพาความร้อนจึงเกิดขึ้น และอากาศ
ก็ผสมคลุกเคล้ากันโดยตลอดทั่วถึง
นักอุตุนิยมวิทยาให้ข้อแตกต่างระหว่าง sensible heat ซึ่งสามารถรู้สึกได้ ตรงข้ ามกับ
latent heat ซึ่งไม่สามารถรู้สึกได้โดยตรง latent heat หรือ hidden heat เป็นความร้อนที่เพิ่มแก่
วัตถุเมื่อมันเปลี่ยนสภาวะของมันจากของแข็งเป็นของเหลว หรือจากของเหลวเป็นแก๊สโดยปราศจาก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
กระแสการพาความร้อนในบรรยากาศ มิได้ขนส่ งความร้อนที่ รู้สึ กได้ขึ้นข้างบนเท่านั้นยัง
ถ่ายเทความร้อนแฝงเข้าสู่บรรยากาศเมื่อน้าระเหยจากผิวโลก ต่อมามันจะคลายความร้อนแฝงออกใน
อากาศชั้นบนนี้ เมื่อไอน้ากลั่นตัวเป็นเมฆ
๓.๔ รำยกำรพลังงำนของบรรยำกำศ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเหลืออยู่ประมาณ ๑๕ ◦ซ ซึ่งเป็นค่าคงที่ในระหว่างสองสามศตวรรษที่
ล่วงมา ฉะนั้นจึงอยู่ในสภาพสมดุลทางรังสี โดยการเปล่งพลังงานในปริมาณเดียวกับที่ได้รับเข้ามา
โดยเฉพาะประมาณ ๖๕% ของรังสีดวงอาทิตย์ที่แผ่เข้ามาถูกดูดโดยโลกและบรรยากาศแล้ว
เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ทาให้อุณหภูมิของผิวโลกกับบรรยากาศสูงขึ้น
รังสีจากดวงอาทิตย์ให้เพลังงานสาหรับการหมุนเวียนของบรรยากาศและมหาสมุทร ซึ่งไม่ได้
สู ญ เสี ย ไปไหนแต่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นเป็ น รู ป ของพลั ง งานความร้ อ นหรื อ พลั ง งานจลน์ ข องอนุ ภ าคในการ
เคลื่อนไหว
อัน ที่จ ริ งพลั งงานดวงอาทิ ตย์อาจเปลี่ ยนรู ปได้ ห ลายครั้ง ในระหว่า งกรรมวิธี แลกเปลี่ ย น
ความร้อนระหว่างโลกกับบรรยากาศ ซึ่งได้นามาพิจารณาในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้ว
ในที่สุด พลังงานดวงอาทิตย์ที่ถูกดูดโดยระบบบรรยากาศโลก ก็จะแผ่รังสี กลับไปยังอวกาศ
โดยเปล่งออกในปริมาณเดียวกันที่ได้รับ จึงคงรักษาสมดุลย์ในการแผ่รังสีเอาไว้ได้
เราได้เห็นว่าสมดุลนี้ใช้ได้ในละติจูดส่วนมาก ระหว่าง o-๓๕ ◦ ในทั้งสองซีกโลก พลังงานที่ถูก
ดูดไว้มีมากกว่าที่แผ่ออกไปในอวกาศ และมีพลังงานส่วนเกิน จะเหลืออยู่ในบริเวณเหล่านี้ โดยทานอง
เดียวกัน พลังงานส่วนที่ขาดหายก็จะเกิดขึ้นในบริเวณระหว่างละติจูด ๓๕ ◦ กับขั้วโลก
นักอุตุนิยมวิทยาได้คานวณอุณหภูมิซึ่งจะเพิ่มขึ้น ถ้าสมดุลแห่งการแผ่รังสีได้รับความสาเร็จ
ในแต่ละติจูดโดยปราศจากการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างละติจูดที่ต่างกัน ความชันของอุณหภูมิ
ทาง เมริเดียนส่วนใหญ่ (จากเส้นศูนย์สูตรถึงขั้วโลก) จะเกิดขึ้น ซึ่งที่จริงความชันทางเมริเดียนโดย
เฉลี่ยที่แท้จริงซึ่งถูกตรวจได้น้อยมาก เนื่องจากความจริงที่ว่าความร้อนถูกถ่ายเทจากละติจูด ต่าไปหา
ละติจูดสูง ทั้งบรรยากาศและมหาสมุทรมีส่วนในการขนส่งพลังงานนี้
การถ่ายเทเมริเดียนของพลังงานนี้ ได้รับความช่วยเหลือโดยการกระทาของ large-scale
eddies (ความกดอากาศสูงและต่า ) ซึ่งก่อตัวขึ้นในแถบที่ความชันอุณหภูมิทางระดับเกิดขึ้นอย่าง
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รุนแรง กระแสน้าในมหาสมุทรได้ช่วยพาเอาพลังงานบางส่วนออกไปจากแถบโซนร้อนมุ่งไปยังขั้วโลก
ด้วย
๓.๕ ผลของกำรแผ่รังสีที่ผิวโลก
เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ถึงผิวโลก จะกระทบกระเทือนได้หลายทาง ตั้งแต่การสะท้อนทั้งหมดถึง
การดูดที่สมบูรณ์ ผลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของผิวพื้นที่รับรังสีเป็นส่วนใหญ่
Albedo ของผิวพื้น หมายถึง อัตราส่วนของปริมาณของรังสีทั่วโลกจากดวงอาทิตย์และ
ท้องฟ้าที่ถูกสะท้อนโดยผิวพื้นต่อปริมาณที่ตงลงมา
Albedo (ของพื้นผิว)
ปริมาณส่วนใหญ่ของรังสีที่ต กลงบนหิมะจะถูกสะท้อนออก Albedo ของผิวหิมะมีมากกว่า
0.80 สาหรับอากาศหนาวหิมะใหม่ ถึงประมาณ 0.50 สาหรับหิมะเก่าและหิมะสกปรก
ผิวพื้นดินธรรมดาโดยมาก เช่น ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ทุ่งนาที่ไถแล้ว ทะเล หิน มี Albedo ประมาณ
0.10 ถึง 0.20 ค่าของมันอาจมีตั้งแต่ 0.30 สาหรับทรายแห้งลงไปจนถึงประมาณ o.o๕ สาหรับ
ป่าทึบ
น้าจะดูดรังสีที่เข้ามาได้มาก ถ้าหากดวงอาทิตย์อยู่ในมุมสูง และโดยกลับกันมันจะท้อนรังสี
ได้มากถ้าหากดวงอาทิตย์มี่มุมต่าในท้องฟ้า
๓.๖ ผลต่ำงของอุณหภูมิในระหว่ำงผิวพื้นดินกับผิวพื้นทะเล
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของผิวโลกในเมื่อมันดูดรังสีมีค่าต่างกัน บางส่วนขึ้นอยู่กับระยะทาง
ไปยังที่ซึ่งความร้อนลอดเข้ามา และบางส่วนขึ้นอยู่กับความร้อนจาเพาะของวัตถุ
Specific heat ของวัตถุเป็นปริมาณของความร้อนที่ต้องการที่จะทาให้อุณหภูมิของหน่วย
มวลของวัตถุสูงขึ้น ๑ ◦ซ นอกจากไฮโดรเจน น้าจะมีความร้อนจาเพาะสูงที่สุดยิ่งกว่าวัตถุใดๆ มัน
จะต้องการพลังงานความร้อนในปริมาณสูงที่จะทาให้อุณหภูมิของหน่วยมวลของน้าสูงขึ้น ๑ ◦ซ
Sand ขึ้นอยู่กับสีของมัน ดูดรังสีในปริมาณที่แตกต่างกัน ความร้อนจาเพาะของมันจะต่า
และอุณหภูมิของมันจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อมันได้รับความร้อน มันเป็นตัวนาที่เลว และเพียงชั้น
บางของทรายเท่านั้ นที่ดูดรังสีไว้ เป็นผลให้อุณหภูมิของผิว ทรายสูงขึ้นอยู่อย่างรวดเร็วในระหว่าง
กลางวัน
ในระหว่างเวลากลางคืน เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ที่เข้ามาสู่พื้นโลกหยุดไป ทรายจะสูญเสียความ
ร้อนโดยการแผ่รังสี มันจะมีความหนาวเย็นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างเวลากลางคืน ผิวทรายจึงมี
อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด และต่ าสุ ด ระหว่ า งเวลากลางวั น และกลางคื น ผลเช่ น เดี ย วกั น จะเกิ ด ขึ้ น ในเมื่ อ
insolation ตกลงบนหินและผิวพื้นดินอื่น
น้ำ ดูดรังสีที่เข้ามาได้มากในเมื่อดวงอาทิตย์มีมุมสูงในท้องฟ้า มันมีความร้อนจาเพาะสูงและ
อุณหภูมิของมันขึ้นช้า บางส่วนของรังสีที่ซึมซาบลงไปในน้าจะลงไปได้ลึกหลายเมตร และการผสมของ
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น้าในชั้นผิวพื้นจะแผ่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิลงไปในระดับลึกมาก บางส่วนของพลังงานความ
ร้อนที่น้าได้รับจะเปลี่ยนเป็นความร้อนแฝงในระหว่างกรรมวิธีการระเหย
อุณหภูมิของน้ าทะเลจะไม่สู งขึ้นรวดเร็ว เช่นผิ ว พื้นดิน ในระหว่างเวลากลางวัน ในเวลา
กลางคืนเมื่อรังสีที่เข้ามาหยุดไปความร้อนจะสูญเสียโดยการแผ่รังสี โดยปกติมักมีที่เก็บพลังงานความ
ร้อนใต้ผิวน้าได้มาก และอุณหภูมิผิวหน้าน้าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ของผิวทะเลระหว่างเวลากลางวันและกลางคืนมีค่าน้อยกว่า
อุ ณ หภู มิ ข องผิ ว โลกกระทบกระเทื อ นทางอ้ อ มต่ อ อุ ณ หภู มิ ข องแก๊ ส ของบรรยากาศใน
ชีวิตประจาวันของเรา เราเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของอากาศซึ่งเราจะได้ศึกษาพิจารณากันในบทหน้า
ปัญหำ
๑. พูดถึง absorption , reflection และ scattering ของ solar radiation โดย
บรรยากาศ
๒. Terrestrial radiation หมายความว่าอย่างไร กระทบกระเทือนต่อบรรยากาศของโลกได้
อย่างไร
๓. จงบอกความแตกต่างระหว่างความร้อนที่รู้สึ กได้กับความร้ อนแฝง จงพิจารณาการ
ถ่ายเทความร้อนจากผิวหน้าน้าไปยังแถบของบรรยากาศที่มีเมฆก่อตัวอยู่
๔. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้
(๑) Albedo
(๒) “Atmospheric window”
๕. จงพิจารณา การเปลี่ยนประจาของอุณหภูมิในกรณีต่อไปนี้
(๑) น้าในมหาสมุทร
(๒) ทรายในทะเลทราย
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บทที่ ๔
อุณหภูมิอำกำศ
ความเข้าใจเกี่ยวกับอุณหภูมินั้นในชั้นแรก เราอาศัยความรู้สึกเป็นเกณฑ์ วัตถุใดจะถูกตัดสิน
ว่าร้อนหรือเย็นนั้นตามแต่เราจะรู้สึกอย่างไรจากการสัมผัส
อุณหภูมิของวัตถุเป็นสภาพซึ่งกาหนดความสามารถว่าจะถ่ายเทความร้อนไปยังวัตถุอื่นหรือ
รับความร้อนจากวัตถุอื่น ในกรณีของวัตถุสองสิ่งเราถือว่าสิ่งที่สูญความร้อนให้แก่อีกสิ่งหนึ่งมีอุณหภูมิ
สูงกว่า
ในบทนี้ เราจะเริ่ ม ต้น เรื่ อ งอุ ณหภูมิ ของอากาศ โดยชั้ นแรกจะกล่ าวถึ งการตรวจวัด ก่อ น
ต่อจากนั้นจะได้กล่าวเลยไปถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามเวลาและในอากาศ
๔.๑ หลักกำรเบื้องต้นของกำรตรวจอำกำศวัดอุณหภูมิ
ด้ว ยความก้ าวหน้ า ของวิ ธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ การตรวจวัด อุณ หภู มิ ด้ว ยความถู กต้ อ ง
แน่นอนถือเป็นความจาเป็น โดยตระหนักว่า เมื่ออุณหภูมิของวัตถุใดเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงในทาง
ฟิสิกส์ย่อมเกิดขึ้นด้วยแน่นอน ซึ่งมีการขยายตัวของของแข็ง ของเหลว และแก๊สรวมอยู่ด้วย การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะย่อมเกิดขึ้นด้วย เช่น ของแข็งละลาย และของเหลวเดือดกลายเป็นไอ เป็นต้น
Thermomerter เป็นเครื่องมือสาหรับใช้ตรวจวัดอุณหภูมิโดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์
หลายอย่างของสสารนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ มีการขยายตัวของของแข็งของเหลวและแก๊ส ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานไฟฟ้าอันเนื่องมาจากอุณหภูมิด้วย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ สู ง เรี ย กว่ า pyrometer
เช่ น radiation
pyrometer ซึ่งขึ้นอยู่กับรังสีความร้อนที่เปล่งออกโดยวัตถุความร้อน มีประโยชน์ที่ว่าไม่จาต้องสัมผัส
กับวัตถุร้อนซึ่งกาลังต้องการตรวจวัดอุณหภูมิเลย

รูป 4.1 สเกลอุณหภูมิ
ควรทราบอุณหภูมิไม่มีมิติ และไม่สามารถจะตรวจวัดได้ในวิธีเดี ยวกันกับความยาว เช่น ถ้า
วัตถุยาว ๑๕ เมตร เราสามารถแทน ๑๕ หน่วยของความยาวลงไปจากปลายหนึ่งถึงอีกปลายหนึ่งได้
แต่ในกรณีของอุณหภูมิไม่มีหน่วยจึงไม่อาจทาเช่นนั้น
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เราระบุจุดคงที่สองจุดให้มีอุณหภูมิซึ่งสามารถใช้แทนสภาพฟิสิกส์โดยเฉพาะของวัตถุแล้ว
กาหนดจานวนอุณหภูมิให้แก่จุดคงที่ทั้งสอง รวมทั้งจานวนเส้นที่จะขีดแบ่งออกเป็นส่วนๆในระหว่าง
จุดคงที่เพื่อใช้เป็นสเกลอุณหภูมิด้วย
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
น้าแข็ง) และ steam point (จุดน้าเดือด)
Ice point เป็นอุณหภูมิที่น้าแข็งบริสุทธิ์ละลาย ภายใต้ความกดอากาศภายนอกหนึ่ง
บรรยากาศมาตรฐาน ซึ่งเป็นความกดอากาศที่สามารถพยุงลาปรอทได้สูง 76.0 เซนติเมตร มีค่า
เท่ากับ 1013.240 มิลลิบาร์ (จุดน้าแข็งเกี่ยวข้องกับจุดคงที่มูลฐาน ที่ทราบกันว่าเป็นจุดสามจุดของ
น้าบริสุทธิ์ซึ่งจะได้กล่าวถึงในข้อ ๔.๔ )
steam point เป็นอุณหภูมิที่น้าบริสุทธิ์เดือดกลายเป็นไอ ภายใต้ความกดอากาศภายนอก
หนึ่งบรรยากาศมาตรฐาน
สเกลอุณหภูมินิยมที่ใช้กันทั่วไปมี ๒ แบบ แบบหนึ่งคือ Celsius ( or Centigerde ) scale
ซึ่งจุดน้าแข็งอยู่ที่ 0◦ซ และจุดน้าเดือดอยู่ที่ 100 ◦ซ อีกแบบหนึ่งคือ Faherenheit scale ซึ่งมีจุด
น้าแข็งอยู่ที่ 32 ◦ฟ และจุดน้าเดือดอยู่ที่ 212 ◦ฟ
จงสังเกตว่ามีการแบ่งระหว่างจุ ดน้าแข็งและจุดน้าเดือด 180 ฟาเรนไฮท์ เปรียบเทียบกับ
การแบ่งในช่วงเดียวกัน 100 เซลเซียส ดังนั้นจึงมี 180/100 หรือ 9/5 ของส่วนแบ่งฟาเรนไฮท์ต่อ
แต่ละส่วนแบ่งเซลเซียส
กาหนดให้จุดน้าแข็งบนสเกลฟาเรนไฮท์มากกว่าสเกลเซียสอยู่ ๓๒ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สองสเสกลแสดงในรูป ๔.๑
๔.๓ กำรแปลงเสกลอุณหภูมิ
จะแปลงอุณหภูมิเซสเซียสให้ตรงกับค่าฟาเรนไฮท์ เราสามารถใช้สูตรดังต่อไปนี้
๙
32
............................... ( ๔.๑ )
๕

ซึง่

อุณหภูมิเป็นองศาฟาเรไฮท์
อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส
เช่น จงหาค่าฟาเรนไฮท์ที่ตรงกันกับ 20◦ซ เราแทนค่าในสมการ ( ๔.๑ )
F

๙
๕

( ๒o )

๓๖

๓๒

๓๒
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๖๘
ฉะนั้น 20 ◦ซ ตรงกันกับ 68◦ฟ
ถ้าเราประสงค์จะแปลงอุณหภูมิฟาเรนไฮท์ให้ต้องตรงกันกับค่าเซสเซียส เราเขียนสมการ
( ๔.๑ ) เสียใหม่ ดังนี้
๙
( F ๓๒ )
C
C

๕
๕
๙

( F – ๓๒ )

.............................. ( ๔.๒ )

เช่นสมมติว่าอุณหภูมิเป็น 95 ◦ฟ ใช้สูตร ( ๔.๒)
C

๕
๙
๕
๙

( ๙๕ – ๓๒ )
( 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
จุดคงที่มูลฐานของเสกลเคลวินเป็นจุดสามจุดของน้าบริสุทธิ์ เป็นอุณหภูมิที่สภาพของแข็ง
ของเหลวและไอของน้าบริสุทธิ์สมดุลย์กัน
๔.๕ กรรมวิธีทำงฟิสิกส์ที่ใช้ในวิทยำศำสตร์ที่ว่ำด้วยกำรวัดอุณหภูมิ
มีเธอร์โมมีเตอร์ใช้กันหลายแบบ บางอย่างของหลั กการที่ใช้งานอยู่มีรากฐานตามผลของ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้
( ก ) การขยายตัวของของเหลวในที่บรรจุแก้ว
( ข ) การขยายตัวของของเหลวในที่บรรจุที่มีเครื่องอุดเป็นเหตุให้เพิ่มความกดอากาศ
( ค ) ความดันที่เกิดขึ้นที่ข้อต่อของโลหะสองชนิดที่ไม่เหมือนกัน ( ther mocouple )
( ง ) เพิ่มสกรูของแถบโลหะซึ่งประกอบด้วยโลหะแตกต่างกันสองชนิด ยึดติดเข้าด้วยกันตาม
ความยาว ( bimetallic thermometer )
( จ ) เปลี่ยนความต้านทานของลวดแพลททินัม
( ฉ ) เปลี่ยนความต้านทานของสารผสมพิเศษของวัตถุที่ใช้ในทางเคมี ( ther mister )
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ผลเหล่ านี้ บ างอย่ างทามาใช้เป็นประโยชน์ใน thermograph thermograph
thermometer บันทึกในตัวเอง ซึ่งทาการบันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิต่อเนื่องกัน

เป็น

๔.๖ หลักกำรของกำรออกแบบ thermometer
รายละเอียดของการออกแบบของ thermometer ปรอทชนิดสาคัญบางอย่างมีดังต่อไปนี้
( ก ) Li quid-in–glass thermometer
ของเหลวที่ใช้โดยปกติเป็นปรอทหรือไม่ก็ ethyl alclhol ปรอทสามารถใช้ได้ถึงอุณหภูมิต่า
ประมาณ -๓๖ ซึ่งจะเหนือ freezing point ของปรอทเพียงเล็กน้อย สาหรับอุณหภูมิที่ต่ากว่านั้น
ethyl alohyl บริสุทธิ์จะเหมาะสมว่า
Thermometer ประกอบด้ ว ยหลอดแก้ ว ที่ ค ว้ า นรู เ ล็ ก ๆตามความยาวโดยตลอดให้ ข อง
เหลวไหลขึ้น มาได้จ ากกระเปาะซึ่งอาจเป็นทรงกลมหรือทรงกระบอก ยอดของล าของเหลวจะชี้
อุณหภูมิที่อ่านได้
Li quid – in –glass thermometer ชนิดพิเศษสร้างขึ้นเพื่อหาอุณหภูมิสู งสุดหรือไม่ก็
อุณหภูมิต่าสุด
( ข ) Li quid – in –metal thermometer
Thermometer เหล่านี้ได้ขีดเส้ นแบ่งออกเป็นส่ ว นๆเพื่ออ่านอุณหภูมิที่ใช้กันมากเป็น
เครื่องมือวัดอุณหภูมิในเครื่องยนต์ของรถยนต์
หลั กการนี้ ใช้ใน thermograph บางชนิด ด้ว ย โดยปากกาติดกับปลายสุ ดของเข็มชี้ และ
ปลายปากกาเคลื่อนผ่าน chart ที่วางบนกระบอนกลมทรงกระบอกที่หมุนได้
( ค ) Thermocouple
Thermocouple ประกอบด้วยสองเส้นโลหะต่างชนิดกันต่อเข้าด้วยกันที่แต่ละปลาย ถ้าหาก
ความแตกต่างในอุณหภูมิเกิดขึ้นระหว่างข้ อต่อทั้งสอง Thermoeiectric E.M.F. ก็จะทาให้เกิดไฟฟ้า
voltmeter ที่สร้างขึ้นไว้โดยเฉพาะ จะชี้ความแตกต่างในอุณหภูมิระหว่างข้อต่อทั้งสอง
Thermocouple ใช้กัน กว้างขวาง เช่น pyromretr ซึ่งใช้สาหรับวัดอุณหภูมิสูง แต่ถ้า
ต้องการพิเศษก็สามารถวัดอุณหภูมิต่าได้ด้วย
( ง ) Bimetallic thermometer
เลือกโลหะสองชนิดซึ่งมีอัตราของการขยายตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงต่างกันชัดเจนโดย
ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือทั้งสองชนิดอาจเป็นโลหะผสม ทาเป็นแถบแข็งแรงทาให้ติดกันทางเบน
เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน แถบหนึ่งจะยาวกว่าอีกแถบหนึ่ง เป็นเหตุที่แถบที่อยู่รวมกันงอโค้งโดย
โลหะที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านนอกของส่วนโค้ง
แถบโลหะอาจขดในรู ป ของขดลวด แถบด้านในมักทาด้ว ยโลหะซึ่งยืดเร็ว กว่า เป็นผลให้
ขดลวดคลายออกเมื่อ อุณหภูมิสูงขึ้น การเคลื่อนไหวนี้ทาให้ขยายมากขึ้น โดยระบบคานงัดง่ายๆ
สัมผัสกับขดลวด และเข็มชี้จะชี้อุณหภูมิ
หลักการนี้ใช้ใน thermograph ทั่วไปบันทึกเพื่อให้ได้อุณหภูมิต่อเนื่องกัน
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( จ ) Platinum Resistance Thermometer
หลั กการของการทางานของเครื่องมือ อาศัยการเปลี่ ยนแปลงในความต้านทานของลวด
แพลททินัม เมื่ออุณหภูมิเปลี่ ยนแปลงกระแสไฟฟ้าจากหม้อกาเนิดไฟฟ้าจะไปเดินเครื่องวัดความ
ต้านทานซึ่งขีดเส้นแบ่งออกเป็นส่วนๆไว้สาหรับอ่านอุณหภูมิเครื่องมือได้ออกแบบไว้ให้สามารถบันทึก
ความต่อเนื่องของอุณหภูมิ และกระทาหน้าที่เป็น thermograph
Platinum Resistance Thermometer เป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงอย่างยิ่ง สามารถวัด
อุณหภูมิได้ในขอบเขตกว้างขวาง
( ฉ ) Thermistor
มีวัตถุเคมีซึ่งเปลี่ยนความต้านทานไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนด้วยอุณหภูมิ โดยความต้านทานจะ
ลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
Thermistor มีขนาดเล็กและทนทาน มักจะใช้เป็น radiosonde thermometer ซึ่งนาขึ้น
ไปในอากาศเบื้ อ งบนได้โ ดยบอลลู น เพื่อตรวจอุ ณหภูมิอ ากาศชั้น บน การเปลี่ ยนแปลงในความ
ต้านทานของวงจรไฟฟ้าเกิดขึ้นในขณะที่อุณหภูมิเปลี่ยนตามสูง
การเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้ จ ะผั น แปรสั ญ ญาญวิ ท ยุ ส่ ง มายั ง เครื่ อ งรั บ บนพื้ น โลก การ
เปลี่ยนแปลงได้บันทึกใน chart และอุณหภูมิอากาศก็จะสามารถตรวจได้ที่ระดับต่างๆสูงขึ้นไปจนถึง
30 กิโลเมตร
๔.๗ กำรวัดอุณหภูมิ
Thermometer (หรือ thermograph) บอกอุณหภูมิของส่วนที่ได้รับความร้อนซึ่งอาจเป็น
อุณหภูมิอย่างอื่น นอกไปจากอุณหภูมิของอากาศซึ่งประสงค์ที่จะวัดอยู่แล้ว เช่น ความร้อนที่แผ่รังสี
ผ่ า นอากาศโดยไม่ ท าความกระทบกระเทื อ น ต่ อ อุ ณ หภู มิ ข องอากาศ แต่ ถู ก ดู ด โดยวั ต ถุ ข อง
thermometer
นับเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องแน่ใจว่าอากาศอยู่ติดกับ thermometer อยู่ที่อุณหภูมิเดียวกัน
กั บ อากาศซึ่ ง ต้ อ งการจะวั ด อุ ณ หภู มิ อากาศสามารถรั บ ความร้ อ นโดยสั ม ผั ส ก่ อ นที่ มั น จะถึ ง
thermometer จึงทาให้อ่านผิดได้
๔.๘ Surface Air Temperature
ในการปฏิบัติทางอุตุนิยมวิทยา surface air temperature ถือเอาอากาศอิสระที่มีความสูง
ระหว่าง ๑.๒๕ และ ๒ เมตร เหนือระดับพื้นดิน โดยทั่วไปพบว่าอุณหภูมินี้แทนสภาพที่รู้สึกได้โดยที่
อาศัยอยู่บนโลก
surface air temperature ที่ตรวจในวิธีนี้อาจแตกต่างจากอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ต่ากว่า
ได้มาก ในวันที่มีแดดร้อนจัด อุณหภูมิพื้นดินอาจสูงกว่า อุณหภูมิอากาศผิวพื้น โดยกลับกันอาจต่ากว่า
อุณหภูมิอากาศผิวพื้นมากในคืน ที่อากาศหนาวและมีน้าค้างแข้ง
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๔.๙ Thermometer Exposure
เพื่อให้สามารถอ่านอุณหภูมิอากาศได้แท้จริง เธอร์โมมีเตอร์จะต้องได้รับการป้องกันจากรังสี
ของดวงอาทิตย์ , ท้องฟ้า , โลก และ วัตถุที่อยู่ล้อมรอบใดๆในเวลาเดียวกันต้องมีการระบายอากาศ
ได้พอเพียง เพื่อจะได้แสดงอุณหภูมิของอากาศอิสระ
การป้องกันสองวิธีที่ใช่กันทั่วไป คือ
( ก ) เครื่องกาบัง thermometer ชนิดบานเกล็ด
( ข ) ฝาครอบโลหะขัดมันซึ่งระบายอากาศได้เอง
ในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง เครื่ อ งมื อ จะต้ อ งติ ด ตั้ ง ในที่ ที่ เ ชื่ อ แน่ ว่ า สามารถวั ด อากาศอิ ส ระที่
หมุนเวียนอยู่ในสถานที่นั้น อุณหภูมิจะต้องไม่อยู่ในอิทธิพลของสภาพที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น ตึ กใหญ่
และลานซิเมนต์อันกว้างขวาง หรือถนนลาดยาง เป็นต้น
เท่าที่จะเป็นไปได้พื้นดินที่อยู่ภายใต้เครื่องมือ จะต้องปกคลุม ด้วยหญ้าเกรียนหรือเป็นที่ซึ่ง
หญ้าไม่งอกงาม เป็นพื้นโลกธรรมชาติของแถบนั้น
รายละเอียดของความต้องการทางอุตุนิยมวิทยาสาหรับเครื่องกาบัง Thermometer และ
Thermometer ถ่ายอากาศซึ่งอยู่ในฝาครอบ กาหนดไว้ในคาแนะนาเรื่องเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา และ
ปฏิบัติการตรวจขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
4.10 กำรเปลี่ยนประจำวันของอุณหภูมิอำกำศที่ผิวพื้น
ในระหว่าง ๒๔ ชั่วโมง เหนือท้องทะเล จะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อยว่าเหนือพื้นดิน
การเปลี่ยนแปลงประจาวันในอุณหภูมิผิวหน้าทะเล โดยปกติน้อยกว่า ๑ ◦ซ และอุณหภูมิอากาศใกล้
ผิวน้าจะคงที่ในสภาพที่ทะเลสงบ
ในแถบทะเลทรายลึกเข้ามาไปภายในทวีป อุณหภูมิอากาศผิวพื้น อาจเปลี่ยนจากกลางวันไป
กลางคืนได้มากกว่า 20 ◦ซ บริเวณชายฝั่งทะเลการเปลี่ ยนแปลงประจาวันของอุณหภูมิส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับทิศทางของลม ถ้าลมพัดออกจากฝั่งอุณหภูมิเปลี่ยนมาก และถ้าพัดเข้าหาฝั่ง อุณหภูมิจะ
เปลี่ยนเพียงเล็กน้อย ลงบกและลมทะเลประจาถิ่นช่วยลดช่วงของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลงได้
โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงประจาวันของอุณหภูมิอากาศผิวพื้นจะมีมาก ถ้าอยู่ในสภาพลม
สงบ ถ้ามีลมแรงอากาศจะผสมคลุกเคล้ากันได้มาก ความร้อนที่ได้รับในตอนกลางวันและความร้อนที่
สูญเสียในตอนกลางคืนจะเฉลี่ยกันโดยอณูเป็นอันมากของแก๊สในบรรยากาศ เป็นผลให้ช่วงเปลี่ยน
ประจาของอุณหภูมิลดลงในระหว่างสภาพที่มีลม
ท้องฟ้ าที่มี เ มฆจะช่ว ยลดช่ว งเปลี่ ย นประจาวันของอุณ หภูมิ ไม่ว่ าที่ใ ดๆในระหว่างเวลา
กลางวันเมฆจะถูกดูดหรือส่งต่อปริมาณของรังสีดวงอาทิตย์ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนใหญ่จะถูก
สะท้อนกลับออกไปยังอวกาศโดยไม่ลงมาถึงผิวโลก
โดยกลับกัน ในเวลากลางคืนเมฆจะดูดรังสีคลื่นยาวที่แผ่ขึ้นไปจากผิวโลกแล้วจะแผ่พลังงาน
ความร้อน ส่วนใหญ่ที่ได้รับกลับมายังผิวโลกอีกครั้งหนึ่งเมฆคล้ายกับเป็นผ้าห่มที่คอยเก็บรักษาความ
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อบอุ่นของพื้น โลก ฉะนั้ นการเปลี่ยนประจาวันของอุณหภูมิอากาศผิว พื้น จึงมีค่าเล็ กน้อยมากใน
ระหว่างสภาพที่มีเมฆเต็มท้องฟ้า
ชนิดของผิวพื้นและความสามารถของวัตถุที่อยู่ข้างใต้ที่จ ะนาความร้อนเข้าหรือออกจากผิว
พื้นจะกระทบกระเทือนต่อช่วงเปลี่ยนประจาวันของอุณหภูมิอากาศพื้น อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของ
ภูมิประเทศใกล้เคียงก็มีความสาคัญ เพราะว่าอุณหภูมิ ณ ที่เฉพาะอาจกระทบกระเทือนได้โดยการ
ไหลของอากาศอุ่นหรือเย็นจากบริเวณใกล้เคียง
เช่น การเย็ นลงของผิวพื้นจะแทนที่ในเวลากลางคืน เนื่องจากการแผ่รังสีแล้วอากาศใกล้
พื้นดินก็จะเย็นลงและมีความหนาแน่นมากขึ้น ถ้าผิวลาดอากาศเย็นจะไหลไปยังระดับต่ากว่า เช่น
katabatic wind ผลตรงข้ามจะเกิดระหว่างเวลากลางวันในเมื่อ anabatic wind พัดขึ้นไปตามพื้น
ลาดอากาศอุ่น บน พื้น ลาดได้ รั บ ความร้ อนจะถูกแทนโดยอากาศที่เ ย็นกว่าและมีความหนาแน่ น
มากกว่าจากระดับที่อยู่ต่ากว่าอย่างไรก็ตามโดยทั่วไป anabatic wind มักไม่ค่อยเกิดขึ้นเหมือน
katabatic wind เนื่องจากความจริงที่ว่า การเคลื่อนที่ของมันถูกทาให้ช้าลงโดยแรงดึงดูดของโลก
ผลของสิ่ ง แวดล้ อ มจะเห็ น ได้ชั ด เจนในนครใหญ่ ๆ ในคื น ที่ ท้อ งฟ้ า โปร่ ง และลมสงัด เงี ย บ
อุณหภู มิ ณ ใจกลางเมื องอาจสู งกว่าในทุ่งนาได้มากกว่า 5 ◦ซ อุณ หภูมิใ นเวลากลางวันก็ จะถู ก
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
ในระดับต่ากว่าของ stratosphere บางครั้งอุณหภูมิไม่เปลี่ยนตามสูง tempepature lapse
rate ก็จะเป็นสูญ บรรยากาศก็กล่าวได้ว่าเป็น isothermal ในแถบนั้น isothermal หมายถึง
อุณหภูมิเท่ากัน
ในบางส่วนของบรรยากาศอุณหภูมิเพิ่มขึ้น negative tempeatuer lapse rate ก็เกิดขึ้น
จาไว้ว่า negative lapse rate แสดงว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามสูง เช่น สมมติว่า อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 2 ◦ซ
ระหว่างที่ความสูงเพิ่มขึ้น ๑ กิโลเมตร เราก็พูดว่า tempeatuer lapse rate เป็น -2◦ซ ต่อกิโลเมตร
โดยปกติ อุณหภูมิลดลงตามสูงใน troposphere อัตราเปลี่ยนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะเป็น
บวกโดยมีค่าประมาณ 6 ◦ซ ต่อกิโลเมตร
อย่างไรก็ตาม บางครั้งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามความสูง สาหรับบางระยะทางในทางดิ่ง กล่าว
ว่า temperature inversion เกิดขึ้น คือ การเปลี่ยนแปลงโดยปกติของอุณหภูมิใน troposphere
ได้เปลี่ยนกลับตรงกันข้าม
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อุณหภูมิใน mesosphere ลดลงตามส่วนสูงโดยเฉลี่ย คือ อัตราเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นบวก
ใน thermosphere อุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามสูง และดังนั้นอัตราเปลี่ยนอุณหภูมิก็จะเป็นลบใน
แถบนี้
อุณหภูมิของบรรยากาศกระทบกระเทือนต่อความแน่นของมัน กาหนดน้าหนักของอากาศ
ซึ่งอยู่เหนือผิวของหน่ วยเนื้อที่ใกล้ผิวโลก คือความกดอากาศในบทต่อไปเราจะศึกษาคุณลักษณะ
บางอย่างของความกดบรรยากาศ
ปัญหำ
1. จงกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์บางอย่างซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อวัตถุได้รัยความ
ร้อน จงบรรยายกรรมวิธีทางฟิสิกส์บางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ใน thermometer
2. จงเขียนสูตรที่ใช้สาหรับแปลงอุณหภูมิฟาเรนไฮท์ เป็นอุณหภูมิเซลเซียส อุณหภูมิ
เซลเซียสจะเป็นเท่าไรจะตรงกับ 86 ◦ฟ ?
3. เขียนบันทึกย่อต่อไปนี้
( 1 ) Bimetallic thermometer
( 2 ) Kelvin scale of temperature
( 3 ) Temperature inversion
( 4 ) Ketabatic wind
4. อุณหภูมิอากาศผิวพื้นหมายถึงอะไร? ทาไมจึงต่างกับอุณหภูมิที่ผิวพื้นดิน ?
5. จงเขียนข้อความสั้นๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนประจาวันของอุณหภูมิอากาศผิวพื้น
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บทที่ ๕
ควำมกดบรรยำกำศ
ความกดอากาศเกิดขึ้นจากน้าหนักของแก๊ส ในบรรยากาศที่อยู่เบื้องบน เป็นจานวนล้านล้าน
ของอณูและปรมาณู ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอยู่โดยรอบ และอยู่เหนือตัวเรากระทบกระทั่งซึ่งกัน
และกัน กระทบกับผิวโลกกับมนุษย์และสัตว์ และกับวัตถุใดๆ ก็ตามที่ขวางทางเดินของมัน
การศึกษาในเรื่องความกดอากาศเป็นแขนงหนึ่งของการศึกษาพื้นฐานของวิชาอุตุนิยมวิทยา
ความแตกต่างของความกดอากาศทาให้เกิดการไหลถ่ายเทของอากาศจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งทา
ให้เกิดและเกิดสารประกอบต่างๆ ของลมฟ้าอากาศ
๕.๑ ธรรมชำติของควำมกดบรรยำกำศ
นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อแตกต่างระหว่าง force (แรง) กับ pressure (ความกดอากาศ) โดย
ถือว่า pressure เป็นแรงบนหนึ่งหน่วยเนื้อที่
อณูและปรมาณูที่มีความเร็วสูงของไนโตรเจน , ออกซิเจน และแก๊สในบรรยากาศอื่นๆ พากัน
กระทบกระแทกผิ ว พื้ น ซึ่ ง อยู่ กั บ ติ ด กั บ มั น แรงซึ่ ง กระท าบนหน่ ว ยเนื้ อ ที่ ข องผิ ว พื้ น นั้ น เรี ย กว่ า
atmospheric pressure (ความกดบรรยากาศ)
เพราะว่าแก๊สเคลื่อนตัวในทุกทิศทาง จึงออกแรงความกดบนผิวพื้นทุกด้านที่มันปะทะ ความ
จริงที่ว่าอากาศออกแรงกดในทุกทิศทางอาจแสดงให้เห็นได้โดยเติมน้าในถ้วยให้เต็มจนล้น แล้ววาง
แผ่นกระดาษแข็งลงไปบนปากแก้ว คว่าแก้วลงอย่าระมัดระวัง ( ดูรูป ๕.๑ ) จนเห็นว่ากระดาษติด
แน่นกับปากแก้ว
ความกดอากาศมีกาลังมากกว่าน้าหนักของน้าที่กดลงมา เมื่อหมุนแก้วลงช้าๆให้หันไปทุก
ทิศทาง จะแสดงให้เห็นความกดอากาศที่กระทาทางด้านข้างสามารถกดได้แรงเช่นเดียวกับด้านบน
ไม่ว่าที่ใดความกดอากาศจะมากที่สุดที่ใกล้กับผิวพื้น เพราะมันเกิดขึ้นโดยน้าหนักของอากาศ
ทั้งหมดที่อยู่ข้างบน หน่วยเนื้อที่ของผิวพื้นนั้น ๆ ในระดับสูงขึ้นไปในบรรยากาศ มีจานวนของอณูและ
ปรมาณูที่อยู่ข้างบนเพียงเล็กน้อย ดังนั้นความกดบรรยากาศจึงลดลงตามส่วนสูง

รูป 5.1 อากาศมีความกดทุกทิศทาง
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๕.๒ หน่วยของควำมกดบรรยำกำศ
ใกล้ผิวพื้นโลก อวกาศมีความกดอากาศประมาณ 105 นิวตัน บนแต่ละตารางเมตรของผิว
พื้น ความกดอากาศนี้มีค่าเท่ากับ ๑ บำร์ (newton เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นกฎแห่งการ
เคลื่อนไหว )
การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศระหว่างวันต่ อวันมีเพียงเล็กน้อย ฉะนั้นจึงต้องใช้หน่วย
ที่มีค่าเล็กน้อย เพื่อจะได้ใช้รายงานการเปลี่ยนแปลงได้ หน่วยที่ใช้วัดทางอุตุนิยมวิทยาเป็นหนึ่งในพัน
ของบาร์เรียกว่า มิลลิบำร์ ( millibar )
คือ ๑ บาร์ = ๑00 มิลลิบาร์
ฉะนั้นหนึ่งมิลลิบาร์จึงมีค่าเท่ากับแรง ๑00 นิวตันบนแต่ละตารางเมตรของผิวพื้นที่สัมผัสกับ
อากาศ
ความกดอากาศของอากาศสามารถพยุงน้าหนักของปรอทที่ถูกปิดกั้นในหลอดซึ่งมีอิสระจาก
อากาศที่อยู่บนผิวปรอท แสดงให้เห็นในรูป ๕. ๒

รูป 5.2 ความกดอากาศพยุงน้าหนักของลาปรอท
ควำมยำวของลำปรอท จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิในขณะที่น้าหนั กของมันจะขึ้นอยู่กับ
แรงถ่ ว ง ณ ต าบลที่ นั้ น ฉะนั้ น นั กอุ ตุนิ ยมวิท ยาจึ งก าหนดความยาวของปรอท ภายใต้ พฤติภ าพ
มาตรฐาน ซึ่งอุณหภูมิจะอยู่ที่จุดน้าแข็งละลาย (0◦ซ) และอัตราเร่งเนื่องจากความถ่วงเป็น ๙.๘0
๖๖๕ เมตร/วินาที๒
ถ้าอากาศสามารถพยุงน้าหนักของลาปรอทเท่ากับความยาว 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 คาว่า barometer ได้มาจากคาว่า
กรีคสองคา “baros” (น้าหนัก) และ “metron” (วัด)
มีบาโรมีเตอร์สองชนิดที่ใช้กันทั่วไปคือ ปรอทกับแอนเนอรอยด์ (aneroid) ได้มากจากคากรีค
“ a nexus” (ไม่เปียก) และต่อท้ายด้วย “ –oid” (คล้ายกับ)ฉะนั้น aneroid barometer จึงไม่ใช้
ของไหล ตรงกับข้ามกับ mercry barometer ซึ่งใช้ของเหลวคือปรอท
๕.๔ บำโรมีเตอร์ปรอท
ในปี ๑๖๔๓ นักวิทยาศาสตร์อิตาเลียนชื่อ Toriclli (ทอริเซลลี) ได้นาหลอดแก้วยาวประมาณ
๘0 เซนติเมตร ปิดปลายข้างหนึ่ง เทใส่ปรอทลงไปจนเต็มและคว่าที่เปิดลงไปใต้ผิวปรอทในอ่าง
ทอริเซลลีได้พบว่าระดับปรอทในหลอดลดลงและคงอยู่ประมาณ 0.๗๖ เมตร (หรือ ๗๖0
มม.) เหนือผิวปรอทด้านนอก เขาอธิบายพฤติการณ์เช่นนี้ ว่าบรรยากาศจะต้องมีความกดบนผิวปรอท
ภายนอก ความกดนี้ต้องเท่ากับความกดที่เกิดขึ้นโดยน้าหนักของลาปรอท
นี่เป็ นบารามีเตอร์ อัน แรก ความสูงในทางดิ่งของล าปรอทไม่ขึ้นกับความเอียงของหลอด
ความกดบรรยากาศสามารถกล่าวได้ว่าเป็นความยาวที่แน่นอน ของปรอท
บำโรมีเตอร์ปรอทสองชนิด ที่ใช้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา คือ บาโรมีเตอร์ แบบ Fortin ( ฟอร์
ติน ) และแบบ Kew (คิว )
ความยาวที่จะวัดเป็ น ระยะระหว่างยอดของล าปรอทกับผิ วเบื้องบนของปรอทในกระปุก
อย่างไรก็ตาม ความยุ่งยากเกิดขึ้นเนื่องจากความจริงที่ว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆในความยาวของลา
ปรอทจานาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในระดับของปรอทในกระปุก
ในบำร์โรมีเตอร์แบบฟอร์ติน ระดับของปรอทในกะปุกสามารถปรับแต่งได้เพื่อจะให้สัมผัส
เข็มงาช้าง ซึ่งอยู่กับที่ยอดของเข็มชี้นี้อยู่ที่ศูนย์ของสเกลบาโรเมตรวิธีปฏิบัติ ครั้งแรกในการอ่านบาโร
มิเตอร์แบบฟอร์ติน ก็คือปรับแต่งระดับของปรอทในกะปุกจนกระทั่งตรงกันกับจุดนี้
บำโรมีเตอร์แบบกะปุกอยู่กับที่ มักจะเรียกว่า บำโรมีเตอร์แบบคิว ในการใช้ครื่องมือไม่
จาเป็นที่จะต้องปรับแต่งระดับของปรอทในกระปุก สเกลที่สลักบนบาโรเมตรได้ทาไว้สาหรับอ่านความ
เปลี่ยนแปลงในระดับปรอท
๕.5 กำรตรวจแก้พฤติภำพมำตรฐำน
ความยาวของลาปรอทของบาโรมีเตอร์ขึ้นอยู่กับเหตุอื่นๆด้วย ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิ
และความถ่วง) นอกไปจากความกดบรรยากาศ ฉะนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องระบุ พฤติภำพมำตรฐำน ซึ่ง
บาโรมิเตอร์จะอ่า นค่าความกดอากาศที่แท้จริงตามทฤษฎีสเกลบนบาโรมิเตอร์ปรอทเพื่อความมุ่ง
หมายทางอุตุนิ ยมวิทยาจะต้องแบ่ งออกเป็นขีดๆ เพื่อว่าจะได้อ่านค่าความกดอากาศที่แท้จริงได้
โดยตรงเป็นหน่วยมาตรฐานภายใต้พฤติภาพมาตรฐานซึ่งได้จัดทาขึ้นเมื่อทุกส่วนของเครื่องมืออยู่ที่
อุณหภูมิ 0 ◦ซ และที่ค่ามาตรฐานของความถ่วง ๙.๘0๖๖๕ เมตร/วินาที๒
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เนื่องจากว่าการอ่านบาโรมีเตอร์กระทาในเวลาต่างๆกัน ณ สถานที่แตกต่างกัน ก่อนจะนามา
เปรียบเทียบกันจะต้องกระทาการตรวจแก้ดังนี้
- ตรวจแก้ความผิดประจาเครื่อง
- ตรวจแก้อุณหภูมิ
- ตรวจแก้ความถ่วง
( ก ) กำรแก้ควำมผิดประจำเครื่อง
บาโรมิเตอร์ถูกแบ่งออกเป็นขีดๆ โดยสมมติฐานที่การว่าการอ่านที่กาหนดบนสเกลแทนค่า
แตกต่างที่แท้จริงระหว่างระดับของผิวปรอท ในทางปฏิบัติมักจะเป้นไปไม่ได้ที่จะกาหนดหรือแบ่งเส
กลได้โดยถูกต้องแท้จริง
นอกจากนั้นปรอทยังไม่เปียกแก้วและ meniscus (คือผิวโค้งของของเหลวในหลอด) โค้งขึ้น
แรงของการเกาะมัน (cohesion) ระหว่างอณูป รอทใหญ่กว่าแรงของการเกาะติดกัน (adhesion)
ระหว่างแก้วกับปรอท
เป็นผลให้ระดับปรอทในหลอดดูต่าไป การเคลื่อนไหวนี้อยู่ในทิศทางตรงข้ามกับการขึ้นของ
น้าในหลอดบาง ในแต่ละกรณีเป็นผลที่เรียกว่า capillarity (ความดึงดูดขอหลอดแก้วเล็กๆซึ่งเกิดจาก
ความดึงดูดของอณู)
ความผิดเล็กน้อยยังเกิดขึ้นได้ จากแก๊สที่เหลือในสุญญากาศเหนือลาปรอท นอกจากนั้นยัง
เกิดขึ้นจากการหักหรือการโค้งของแสงสว่างเมื่อผ่านทะลุแก้ว
ความผิดต่างๆเหล่านี้จะต้องผ่านไม่เกินสองสามส่วนในสิบของมิลลิบาร์ในบาโรมิเตอร์ปรอทที่
ดี ความผิดเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันทาให้เกิ ด index error (ความผิดประจาเครื่อง) ซึ่งแสดงไว้ใน
calibration certificate (ใบรับรองการสอบเทียบ) สาหรับบาโรมิเตอร์ไดจัดทาขึ้นภายหลังการ
ทดลองเปรียบเทียบกับบาโรมีเตอร์มาตรฐาน
( ข ) กำรแก้อุณหภูมิ
การอ่านบาโรมิเตอร์จะต้องแก้ไปหาค่าที่จะอ่านได้ ถ้าหากปรอทและเสกลอยู่ ที่อุณหภูมิ
มาตรฐาน 0◦ซ
บาโรมิเตอร์ ป รอทที่ใ ช้เพื่อ ความมุ่งหมายทางอุตุ นิยมวิ ทยาได้รับ การสอบเที ยบโดยการ
เปรี ย บเที ย บกั บ บาโรมิ เ ตอร์ ม าตรฐานที่ ถู ก ต้ อ ง เมื่ อ บาโรมิ เ ตอร์ ไ ด้ รั บ การสอบเที ย บเบื้ อ งต้ น
ส่วนประกอบต่างๆ เช่น ปรอท เสกล กระปุก หลอดแก้วและอื่นๆ อยู่ที่ อุณหภูมิ 0 ◦ซ ถ้าอุณหภูมิผิด
ไปจากนี้จะเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขนาดของส่วนประกอบเหล่านี้
ด้วยเหตุนี้จึงนาเธอร์โมมีเตอร์มาติดไว้กับบาโรมีเตอร์ปรอทในตาแหน่งจะให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ส่วนประกอบ ซึ่งเรียกกว่า attached thermomerter (เธอร์โมมีเตอร์ประจาเครื่อง) โดยการอ่าน
เธอร์โมมีเตอร์นี้เอามาแก้การวัดบาโรมิเตอร์เข้าหาอุณหภูมิมาตรฐาน 0 ◦ซ
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( ค ) กำรแก้ควำมถ่วง
การอ่านบาโรมีเตอร์ ป รอท ณ ความกดและอุณหภูมิ ที่กาหนดให้ ขึ้นอยู่กับค่าอัตราเร่ง ที่
เนื่องจากความถ่วง ซึ่งเปลี่ยนตามละติจูดและความสูง
บาโรมิเตอร์ได้รั บการสอบเทียบให้อ่านค่าที่กดที่แท้จริง ณ อัตราเร่งความถ่วงมาตรฐาน
9.80665 เมตร/วินาที๒ การอ่าน ณ ค่าอื่นใดที่แตกต่างไปจากนี้จะต้องได้รับการแก้
สาหรับบาโรมีเตอร์ใดๆที่ใช้อยู่กับที่การแก้เหล่านี้อาจจะรวมไว้ในตารางเดี ยวกันเพื่อความ
สะดวก ความกดอากาศที่ระดับสถานีจะได้รับโดยการแก้ครั้งเดียวซึ่งตรงกับอุณหภูมิของเธอร์โมเมตร
ประจาเครื่อง
๕.๖ Aneroid Barometers
บาโรมีเตอร์ แอนเนอรอยด์ ประกอบด้ว ยตลั บโลหะที่ผ นึกแน่นและโป่งได้ระยะระหว่า ง
ศูนย์กลางของผนังเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามความกดอากาศบรรยากาศ เช่น ถ้าความกดบรรยากาศ
เพื่มขึ้นจะดันผนังตรงกันข้ามเข้าหากัน
ระบบสปริงที่แข็งแรงป้องกันตลับมิให้ยุบลงเนื่องจากความกดบรรยากาศภายนอก ณ ความ
กดอากาศใดๆ จะมีตาแหน่งที่สุมดุลซึ่งแรงเนื่องจากสปริงสมดุลย์กับความกดอากาศภายนอก
ปลายหนึ่งตลับจะอยู่กับที่ขณะที่ปลายอีก ข้างหนึ่ง ต่อกับเข็มชี้ซึ่งเคลื่อนไปบนหน้าปัทม์ที่มี
เครื่องหมายแสดงความกดอากาศ เครื่องกะเดื่องจะขยายการเคลื่อนตัวของเข็มชี้
บาโรมีเตอร์ แอนเนอรอยต้องได้รับการสอบเที ยบกั บบาโรมีเตอร์ป รอทอย่างไรก็ต าม มี
ประโยชน์กว่าบาโรมีเตอร์ปรอทที่ว่ามันมีรูปร่างกะทัดรัดและนาติดตัวไปมาได้ ฉะนั้นบาโรมีเตอร์
แอนเนอรอยด์จึงให้ความสะดวกมากที่จะใช้ในทะเลหรือในทุ่งนา
แหล่งแห่งความผิดในบาโรมีเตอร์แอนเนอรอยด์ รวมทั้งการแก้ที่ไม่สมบูรณ์ของอุณหภูมิ
ความอ่อนของสปริงอาจเกิดขึ้นได้เ มื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้เครื่องมือนี้แสดงค่าความกด
อากาศที่สูงขึ้นเกินไป
ความผิดที่เกิดจากการยึดหด ก็สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อบาโรมีเตอร์แอนเอนรอยด์ ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากๆ อย่างรวดเร็ว เครื่องมือจะไม่ชี้ความกดอากาศที่แท้จริงทันที ความล่าช้านี้
เรียกว่า hyetresis และเวลาอาจล่วงพ้นไปก่อนที่ความแตกต่างตะสิ้นหมดไป
การเปลี่ ย นแปลงช้ า ๆ ในโละของตลั บ แอนเนอรอยด์ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ซึ่ ง เรี ย กว่ า secular
changes (การเปลี่ยนแปลงไป) และสามารถเปรียบเทียบเป็นระยะๆ กับบาโรมีเตอร์มาตรฐาน
๕.๗ Barographs
บาโรกราฟเป็นบาโรมีเตอร์ที่บันทึกค่าด้วยตัวเอง ซึ่งทาการบันทึกค่าความกดอากาศตลอด
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน โดยปรกติใช้เครื่องกลไกแอนเนอรอยด์
ตลับแอนเนอรอยด์จานวนหนึ่งเพื่อเอามาเชื่อมติดกันเพื่อจะได้มีแรงมากพอที่จะเคลื่อนเข็ มชี้
โดยใช้ระบบคาน ทาให้ การขยายตัว หรือการหดตัว ของตลับขยายมากขึ้น การเคลื่อนไหวนี้จะส่ ง
อาการต่อไปนี้ยังเข็มชี้ซึ่งเคลื่อนเป็นเส้นโค้งบนกระดาษกราฟที่ม้วนอยู่รอบนอกของกระบอกกลม ซึ่ง

- 28 -

หมุนสัปดาห์ละรอบโดยเครื่องกลไกลานนาฬิกาและบันทึกค่าความกดอากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
ต่อเนื่องกันต่อไป
๕.๘ กำรเปลี่ยนแปลงของควำมกดอำกำศตำมควำมสูง
ความกดอากาศของบรรยากาศที่ผิวโลกแทนน้าหนักของลาอากาศของหน่วยเนื้อที่หน้าตัด
ซึ่งยืดจากผิวโลกไปยังเขตจากัดเบื้องบนของบรรยากาศ ยิ่งมีระดับสูงความกดอากาศจะมีค่าน้อยลง
เนื่องจากความจริงที่ว่าอากาศเหนือระดับนั้นเหลืออยู่น้อยกว่าเหนือผิวโลก
เช่ น ความกดอากาศเหนื อ ผิ ว โลกประมาณ ๑000 มิ ล ลิ บ าร์ แต่ ที่ ร ะดั บ สู ง ประมาณ
๕.๕ กิโลเมตร มีความกดอากาศเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง เดียว ตาราง ๕.๑ แสดงว่าความกดอากาศเฉลี่ย
ณ ความสูงต่างๆ ในละติจูดกลาง
ตาราง ๕.๑ การเปลี่ยนแปลงจองความกดอากาศตามสูง
ความสูง (กิโลเมตร)
๑o
๒o
๓o
๔o
๕o
๖o
๗o
๘o
๙o
๑oo

ความกดอากาศ (มิลลิบาร์)
๒๖๕
๕๕.๑
๑๒.o
๒.๕๗
o.๗๙๘
o.๒๒๕
o.o๕๕๒
o.o๑o๔
o.oo๑๖
o.ooo๓

อัตราที่ความกดอากาศลดลงไม่คงที่ ตัวอย่างเช่นใกล้ระดับทะเลเฉลี่ยความกดอากาศลง
๑ มิลลิบาร์ เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น ประมาณ ๘.๕ เมตร แต่ที่ระดับสูง ๕.๕ กิโลเมตร ความกดอากาศ
ลดลง ๑ มิลลิบาร์ ทุกช่วงความสูง ๑๕ เมตร และยิ่งสูงขึ้นไปช่วงความสูงที่ความกดอากาศลดลง ๑
มิ ล ลิ เ มตร จะมากยิ่ ง ขึ้ น ค่ า ที่ ส ามารถก าหนดได้ เ ป็ น เพี ย งประมาณเท่ า นั้ น เพราะว่ า อุ ณ หภู มิ
กระทบกระเทือนต่อการลดของความกดอากาศตามสูง
๕.๙ กำรหักแก้ควำมกดอำกำศเข้ำหำระดับมำตรฐำน
ค่าของความกดอากาศที่สถานีตรวจอากาศเรียกว่า station pressure เพื่อจะให้การอ่าน
บาโรมีเตอร์ที่ความสูงแตกต่างกันสามารถเปรียบเทียบกันได้ จึงเป็นความจาเป็นขั้นแรกที่จะต้องหัก
แก้ลงมาหาระดับเดียวกัน
ส่วนมากความกดอากาศที่ตรวจไว้จะหักแก้ ลงมาหาระดับทะเลเฉลี่ย ค่าความกดอากาศที่
ได้รับโดยวิธีนี้เรียกว่า mean sea level pressure
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ความกดอากาศที่ระดับเฉลี่ยเป็นเรื่องสมมติ เพราะสถานีตั้งอยู่บนแผ่นดิน ดังนั้นจึงต้องวาด
มโนภาพเอาว่า ลาอากาศที่เข้ามาครอบครองที่ว่างเปล่าจะต้องครอบครองพื้นดินและหินที่อยู่ใต้สถานี
ด้วย ลาอากาศที่ถูกสมมติให้ยืดลงไปจนถึงระดับทะเลเฉลี่ย
ในการที่จะคานวณความกดอากาศที่ระดับทะเลเฉลี่ย จึงเป็นความจาเป็นเบื้องต้น จะต้องหา
ความกดอากาศที่สถานีก่อนแล้ว บวกค่าน้าหนักของอากาศซึ่ง จะครอบครองลาของหน่วยเนื้อที่หน้า
ตัดระหว่างสถานีกับระดับทะเลเฉลี่ยเข้าไป
ความสูงของลาอากาศนี้จะคงที่ แต่น้าหนักของมันขึ้นอยู่ กับความหนาแน่นและอุณหภูมิ ถ้า
อุณหภูมิสูงขึ้นอากาศจะมีความหนาแน่นน้อยลง น้าหนักที่จะเพิ่มเข้าไปจึงต้องลดลง
ไม่มีวิธี ที่ ดีที่สุ ดในการหั ก แก้ความสู งของสถานีที่ อยู่บนแผ่ นดินลงไปยังระดับทะเลเฉลี่ ย
เพราะไม่อาจจะทราบได้ว่า อุณหภูมิของลาอากาศสมมติควรจะเป็นเท่าใด
บางประเทศใช้อุณหภูมิอากาศที่สถานีของตนเอง ซึ่งให้ผลที่น่าใจสาหรับสถานีที่มีความสูงอยู่
ต่ากว่าความสูงของอุณหภูมิ ในระหว่าง ๑๒ ชั่วโมงแล้วมา
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้แนะนาวิธีการสาหรับสถานีที่อยู่ระดับต่าๆใน “Guide for
Meteorological lnstrument and Obsssserving Practices”( WMO – No. 8TP.3 )
(คาแนะนาเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาและวิธีปฏิบัติในการตรวจอากาศ)
แม้ว่าจะได้รับความยุ่งยากในการหักแก้ความกดอากาศระดับสถานีเป็นระดับทะเลเฉลี่ย ก็
ได้ รั บ ผลส าเร็ จ เป็ น ที่ น่ า พอใจในหลายภู มิ ภ าค แผนที่ ค วามกดอากาศในระดับ ทะเลเฉลี่ ย ใช้ กั น
แพร่หลาย โดยนักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลก คาว่า synoptic ได้มาจากคากรีค “syn” (พร้อมกัน) และ
“Opsis” (มองเห็น) การอ่านความกดอากาศในเวลาเดียวกันที่สถานีเป็นจานวนมากได้รับการแก้หา
ระดับทะเลเฉลี่ย แล้วอาจมาเขียนลงใน synoptic charts
ทางทวีป Africa และ Antarctica ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาสูงกว่า ๑ กิโลเมตร สถานี
เหล่านี้ หลังจากทราบค่าความกดอากาศที่สถานีแล้วก็คานวณหาความสูงโดยประมาณของความกด
อากาศ ๘๕o มิลลิบาร์ ที่อยู่เหนือสถานี แผนที่อากาศจะเขียนที่ระดับความกดอากาศเหล่านี้
๕.๑0 Altimetry ( กำรวัดควำมสูงในบรรยำกำศ)
ได้เคยแจ้งให้ทราบแล้วว่าความกดอากาศกับความสูงมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในด้านการบินที่จะหาระดับความสูงของเครื่องบิน
เครื่องวัดความสู งของบรรยากาศก็คือบาโรมีเตอร์แอนเนอรอยด์ซึ่งแบ่งออกเสกลให้อ่าน
ความสูงแทนความกดอากาศ
ได้ทราบแล้วว่าความกดอากาศที่ผิวโลกที่ค่าเท่ากับน้าหนักของลาอากาศของหน่วยเนื้อที่หน้า
ตัดซึ่งยืดขึ้น ไปถึงขอบเขตจากัดภายนอกของบรรยากาศ ฉะนั้นความกดอากาศจึงขึ้นอยู่กับ ความ
หนาแน่นของแก๊สในบรรยากาศ บางครั้งความหนาแน่นได้รับความกระทบกระเทือนโดยอุณหภูมิของ
แก๊ส คือ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความหนาแน่นจะน้อยลง
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ฉะนั้ น การเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ ต ามสู ง จึ ง ท าความยุ่ ง ยากให้ แ ก่ ก ารวั ด ความสู ง ใน
บรรยากาศ Altimetry ว่าด้วยการสัดความสูงโดยวิธีของบาโรมีเตอร์แอนเนอรอยด์
ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ จึ ง สมมติ ตั้ ง แต่ แ รกว่ า บรรยากาศสมมติ นี้ จ ะมี ค่ า คงอยู่ ใ นขณะที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามสูง ซึ่งเราเรียกว่า ICAO standard atmosphere (บรรยากาศมาตรฐาน
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) และไดรับการกล่าวถึงในตอนต่อไป
ในทางปฏิบัติจะมีผลต่างเล็กน้อยเกิดขึ้นระหว่างบรรยากาศที่แท้จริงกับบรรยากาศมาตรฐาน
สมมติฐาน อย่างไรก็ตามก็สามารถกะทาการปรับแต่ง altimeter ได้เพื่อให้ได้ค่าที่แท้จริง
๕.๑๑ ICAO Standard Atmosphere
International Civil Aviation Organization (ICAO) ได้ตั้งพฤติภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็น
พื้นฐานของเสกล altimeter เรียกว่า ICAO Standard Atmosphere รายละเอียดบางอย่างแสดง
ไว้ในตาราง ๕.๒
สมมติว่าอากาศแห้ง ตามรายการแสดงว่าความกดอากาศที่ระดับทะเลเฉลี่ยและอุณหภูมิเป็น
๑0๑๓.๒๕ มิลลิบาร์ และ 15 ◦ซ ตามลาดับและสมมติว่าใช้อัตราลดของอุณหภูมิ ๖.๕◦ซต่อกิโลเมตร
ขึ้นไปจนถึงระดับ tropopause ซึ่งประมาณ ๑๑ กิโลเมตร
ต่อจากนั้นบรรยากาศจะมีอุณหภูมิคงที่ในชั้ นล่างของ stratosphere จนกระทั่งถึงระดับ
ความสูงประมาณความสูงประมาณ ๒o กิโลเมตร ต่อไปสมมติว่าใช้อัตราลดของอุณหภูมิซึ่งเป็นลบ
โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นในอัตรา ๑o◦ซ ทุกความสูงที่เพิ่มขึ้น ๑ กิโลเมตร สาหรับความมุ่งหมายในการ
บินไม่จาเป็นต้องระบุบรรยากาศมาตรฐานเหนือความสูงระดับ 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
จะต้องกระทาแก้ความกดอากาศที่อ่านได้จาก altimeter ถ้าพฤติภาพที่แท้จริงแตกต่างไป
จากที่ระบุไว้ใน ICAO standard atmosphere
Altimeter ได้สร้างขึ้นเพื่อให้เสกลความสูงและความกดอากาศได้ส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ถ้าหากความกดอากาศที่ระดับเฉลี่ยที่แท้จริงแตกต่า งไปจาก ๑0๑๓.๒๕ มิลลิบาร์ จะต้องทาการ
ปรับแต่ง altimeter จะอ่านค่าความสูงเป็นศูนย์เมื่ออยู่ที่ความกดอากาศระดับทะเลเฉลี่ย
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ไม่ต้องทาการปรับแต่ง altimeter เมื่อค่าอุณหภูมิที่แท้จริงผิดไปจากพฤติภาพมาตรฐาน
อย่างไรก็ตามสามารถกระทาการกะประมาณได้จากอุณหภูมิระหว่างอุ ณหภูมิที่ระดับบินกับอุณหภูมิ
ผิวพื้น เช่นถ้าหากอุณหภูมิมีค่าต่ากว่าบรรยากาศมาตรฐาน ความแน่นของอากาศจะมีค่าสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยและ altimeter จะอ่านค่าความสูงเกินความเป็นจริง
ถ้าอุณหภูมิอากาศที่ตรวจได้เทียบกับความสูงที่ชี้บนคอมพิวเตอร์เดินเรือ ก็จะหาค่าที่ถูกต้อ ง
ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้ altimeter ความกดอากาศจะศึกษาในอุตุนิยมวิทยาการบิน
๕.๑๓ กำรเปลี่ยนแปลงครึ่งวันของควำมกดอำกำศ
บรรยากาศ ณ ตาบลที่ใดก็ตามจะเปลี่ยนแปลงต่อกันไป การเปลี่ยนอปลงเหล่านี้อาจเป็นไป
ตามปกติหรือผิดปกติ
กำรเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ บางครั้งก็เนื่องมาจากการเคลื่อนผ่านของระบบความอากาศ
การก่อตัวหรือสลายตัวของระบบความกดอากาศอาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามปกติ มีช่วงระยะเวลาต่างๆการเปลี่ยนขึ้นลงตามปกติที่สาคัญที่
มีช่ว งประมาณ ๑๒ ชั่ว โมง (หรื อครึ่งวัน ) ฉะนั้นจึงเรียกว่า semi–diurnal variation of
pressure
รังสีจากดวงอาทิตย์นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงความร้อนและเย็นของบรรยากาศของโลก โดย
ทาให้เกิดการขยายตัวและหดตัวตามจังหวะของบรรยากาศในขณะที่โลกหมุน เป็นผลให้มีการเปลี่ยน
ขึ้นลงของความกดอากาศเกิดขึ้น
บรรยากาศมีช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงประมาณ ๑๒ ชั่วโมง โดยเกิดขึ้นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และช่วงกว้างของการเปลี่ยนขึ้นลงเพิ่มขึ้นเนื่องจากจังหวะเป็นผลให้คลื่นคู่
เดินทางรอบโลกตามดวงอาทิตย์ ความกดอากาศสูงสุดจะเกิดขึ้นในราว ๑0.00 และ ๒๒.00 น. ของ
เวลาเฉลี่ยท้องถิ่น และความกดอากาศต่าสุดจะเกิดประมาณ 04.00 และ ๑๖.00 น.
การเปลี่ยนแปลงครึ่งวันของความกดอากาศค่อนข้างซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ส่วนสัด
กัน และเปลี่ยนได้มากตามตาบลที่ การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวนี้มีอิทธิพลน้อยต่อปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา
แต่ก็จาเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศนี้ไว้ด้วย
ในแถบโซนร้อน การเปลี่ยนแปลงครึ่งวันของความกดอากาศจะเกิดขึ้นได้มากกว่าในแถบละติ
จุดสูง รูป ๕.๓ แสดงการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศสาหรับวัน ตัวอย่างที่ นคร Darwin ประเทศ
Australia
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รูป 5.3 การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่ Darwin, Australia
ในแถบละติจูดกลางและสูง การเปลี่ ยนแปลงครึ่งวันของความกดอากาศบางครั้งยากต่อการ
ตรวจพบ เนื่ อ งจากการเคลื่ อ นผ่ า นของระบบความกดอากาศมี บ่ อ ยครั้ ง อย่ า งไรก็ ต าม การ
เปลี่ย นแปลงโดยปกติสามารถคานวณหาได้จากการเฉลี่ ยค่าความกดอากาศแต่ละชั่วโมงในระยะ
เวลานาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่เนื่องมาจากพายุถูกกาจัดไป
๕.๑๔ Pressure Gradient (ควำมชันของควำมกดอำกำศ)
เมื่อค่าความกดอากาศที่อ่านพร้อมกันจากสถานีต่างๆ เป็นจานวนมากได้ถูกหักแก้ไปหา
ระดับทะเลเฉลี่ยแล้ว ก็เอามาเขียนลงในแผนที่อากาศระดับทะเลเฉลี่ย แล้วนักอุตุนิยมวิทยาก็จะลาก
isobar (เส้นความกดอากาศเท่า) ลงในแผนที่เหล่านี้ isobar เป็นเส้นที่ต่อตาบลที่ซึ่งมีความกดอากาศ
เท่าdyo
Isobar บางเส้นล้อมรอบพื้นที่ที่มีความกดอากาศสูง และบางเส้นก็ล้อมรอบบริเวณที่มีความ
กดอากาศต่า ซึ่งแสดงในรูป ๕.๔ ตามตัวอย่างความแตกต่างระหว่าง isobar ที่อยู่ใกล้เคียงมีค่าเท่ากับ
๒ มิลลิบาร์

รูป 5.4 แผนที่ความกดอากาศที่ระดับทะเลเฉลี่ยปานกลาง
ในบางเขต isbar อยู่ชิดกันมาก แสดงว่าค่าความกดอากาศแตกต่างกันมาก อาจเปรียบเทียบ
ได้กับการเคลื่อนลงจากที่สูงชันมาหาระดับต่า
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Pressure gradient คือการเปลี่ยนของความกดอากาศตามระยะทางในทางระดับวัดใน
ทิศทางจากความอากาศสูงมายังความกดอากาศต่า ณ จุดใดๆ ก็ตาม ความชันของความกดอากาศจะ
ทามุมฉากกับ isobar ซึ่งแสดงในรูป ๕.๕
Pressure gradient มีลักษณะที่ “ชัน” หรือ “แรง” ถ้าไอโซบาร์อยู่ชิดกันและโดยกลับกัน
จะมีลักษณะที่ “ราบ” หรือ “ อ่อน” เมื่อไอโซบาร์อยู่ห่างกัน
ในบทต่อไป เราจะได้เห็ นว่าแรงกระทาต่อแก๊ส ของบรรยากาศ ซึ่งเป็นผลของ pressure
gradient เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดกาลังของลม ลมฟ้าอากาศไม่ว่า ณ ตาบลที่ใดๆ จะได้รับ
ความกระทบกระเทือนโดยตรงจากความแตกต่างระหว่างความกดอากาศของสถานีนั้ นกับของสถานี
ใกล้เคียง

รูป 5.5 ความชันของความกดอากาศ
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ จาเป็นที่จะต้องศึกษาถึงความจุ
ของความชื้ น ของอากาศก่ อ น ฉะนั้ น ในบทต่ อ ไปเราจะพิ จ ารณาความชื้ น ของบรรยากาศในขั้ น
รายละเอียด
ปัญหำ
๑. Standard atmosphere คืออะไร? ทาไมความกดอากาศจึงตรวจวัดภายใต้พฤติภาพ
มาตรฐาน ?
๒. ในบาโรมิเตอร์ปรอท การเปลี่ยนแปลงในความยาวของปรอทนาไปสุ่การเปลี่ยนแปลงใน
ระดับของปรอทในกระปุก มีความยุ่งยากอย่างไรในกรณีของบาโรมีเตอร์แบบ Fortin
และแบบ Kew ?
๓. ถ้าแก้สามอย่างที่ต้องการกระทาในการอ่านบาโรมีเตอร์ปรอทเพื่อที่จะหาค่าความกด
อากาศที่สถานีคืออะไร ? จงกล่าวถึงความมุ่งหมายของการแก้แต่ละอย่าง
๔. จงบรรยายการสร้างและการกระทางานของบาโรมีเตอร์แอนเนอรอยด์และกล่ าวถึง
สาเหตุบางอย่างของความผิด
๕. การหักแก้ความกดอากาศที่สถานีไปหาระดับทะเลเฉลี่ยหมายความว่าอย่างไร? จงกล่ าว
โดยย่อถึงปัญหาเกี่ยวกับการคานวณเหล่านี้
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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
แม้ว่าจะมีน้าปรากฏในบางระดับทั่วไปในบรรยากาศ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในสถานะที่มองไม่เห็น
ในรูปของไอน้า อย่างไรก็ตาม บางครั้งบางคราวมันเกาะกันรวมตัวเป็นเมฆ ซึ่งแสดงถึงลมฟ้าอากาศที่
จะเกิดขึ้น
น้าเข้าไปในบรรยากาศโดยกรรมวิธีของการระเหยและการกลายเป็นไอจะกลับมายังโลกโดย
เป็นน้าฟ้า ซึ่งทาให้วัฏจักรของน้าครบสมบูรณ์
ถ้าเราเข้าใจกรรมวิธีเหล่านี้ และจะทานายสถานะล่วงหน้าของบรรยากาศ เราต้องพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความชื้น หรือความจุความชื้นในบรรยากาศ เราต้องหาวิธีการที่ใช้วัด
ความชื้นของอากาศ
๖.๑ ควำมชื้น
นอกจากส่วนประกอบอากาศแห้งตามรายการตาราง ๑.๑ แล้ว บรรยากาศยังประกอบด้วย
ปริมาณที่เปลี่ยนแปลงได้ของน้า
อากาศที่ประกอบด้วยอากาศแห้งและไอน้ารวมกัน เรียกว่า moist air (อากาศชื้น) ก่อนที่เรา
จะศึกษาถึงคุณสมบัติของอากาศชื้น เราจะพิจารณากรรมวิธีบางอย่างซึ่งน้าจะเปลี่ยนจากสถานะหนึ่ง
เป้นอีกสถานะหนึง่
๖.๒ สำมสถำนะของน้ำ
วัตถุในโลกอาจเกิดขึ้นเป็น ๓ สถานะ แตกต่างกัน คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สถานะ
ทั้งสามของน้ามีดังนี้
( ก ) สถานะของแข็ง ได้แก่ น้าแข็ง
( ข ) สถานะของเหลว ได้แก่ น้า
( ค ) สถานะแก๊ส ได้แก่ ไอน้า
น้าอาจเปลี่ ยนสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมวิธีซึ่งน้า
เปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปยังสถานะหนึ่งมีดังต่อไปนี้
สถำนะแรก
สถำนะสุดท้ำย
กรรมวิธี
น้าแข็ง
น้า
Melting (การละลาย)
น้าแข็ง
ไอน้า
Sublimation (การระเหิด)
น้า
ไอน้า
Evaporation (การระเหย)
ไอน้า
น้าแข็ง
Condensation (การกลั่นตัว)
ไอน้า
น้าแข็ง
Deposition (การระเหิดกลับ)
น้า
น้าแข็ง
Freezing (การแข็งตัว)
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๖.๓ ควำมกดไอน้ำของอำกำศชื้น
บรรยากาศคือส่ ว นผสมของแก๊ส แก๊สแต่ล ะชนิดจะมีความกดอากาศของมันเองเรียกว่า
partial pressure (ความกดย่อย) partial pressure จะกระทาโดยแก๊สแต่ละชนิดเป็นสัดส่วนกับ
จานวนของอณูของแก๊สนั้นที่ปรากฎในปริมาตรที่กาหนดของแก๊สผสม
ความกดบรรยากาศ ณ จุดใดๆ เท่ากับผลบวกของ partial pressure ของมันเรียกว่า water
vapour pressure (e) (ความกดไอน้า) ความกดบรรยากาศ (p) ก็จะเพิ่มขึ้น เพราะว่ามันมีค่า
เท่ากับผลบวกของความกดที่กระทาโดยไอน้าและอากาศแห้งรวมกัน
๖.๔ กำรเปลี่ยนแปลงในควำมจุไอน้ำของบรรยำกำศ
ปริมาณของไอน้าที่ปรากฏในบรรยากาศจะเปลี่ยนตามตาบลที่และเวลาค่าสูงสุดของความกด
ไอน้า (ประมาณ ๓0 มิลลิบาร์ ) เกิดขึ้นในแถบโซนร้อนใกล้ผิวหน้าทะเล
ค่าต่าสุดที่ผิวพื้นโลกเกิดขึ้นในที่ดอนของทวีปแอนตาร์คติค ในระหว่างเดือนแห่งฤดูหนาวเมื่อ
อากาศหนาวจัด โดยเฉลี่ยความกดอากาศไอน้าลดลงตามสูง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นตามสูงบางครั้ง
ก็เกิดขึ้นได้ในบางส่วนของบรรยากาศ
๖.๕ Saturation Vapour Pressure of Moist Air(ควำมกดไอน้ำอิ่มตัวของอำกำศชื้น)
สมมติว่าเราพิจารณาผิวเรียบของน้า ณ อุณหภูมิที่กาหนดให้ใดๆ บางอณูที่เคลื่อนที่เร็วของ
ของเหลว มักจะหนีจากผิวหน้าน้าเข้าไปในอากาศเบื้องบนโดยกรรมวิธีของการระเหย บางอณูกลับลง
ไปในน้าในขณะที่อณูอื่นเคลื่อนที่ในฐานะแก๊สในที่ว่างเปล่าเหนือน้า
ในที่สุดจานวนของอณูที่กลับลงไปในน้าในแต่ละวินาทีจะเท่ากับจานวนที่หายไป ที่ว่างเปล่า
เหนือน้าขณะนั้นก็จะถือได้ว่า อิ่มตัว ณ อุณหภูมิที่เป็นอยู่ในที่ว่างนั้น
partial Vapour pressure ที่กระทาโดยไอน้าเมื่อที่ว่างเปล่าอิ่มตั ว เรียกว่า Saturation
Vapour Pressure ณ อุณหภูมิที่เป็นอยู่นั้น
ความกดไอน้าอิ่มตัวเปลี่ยนตามอุณหภูมิ ถ้าอากาศอุ่นขึ้นก็ต้องการอณูของไอน้ามากขึ้นที่จะ
ทาให้ที่ว่างเหนือของเหลวอิ่มตัว ดังนั้น partial pressure ที่กระทาโดยไอน้าจึงมากขึ้น เพราะฉะนั้น
ควำมกดไอน้ำอิ่มตัวจึงเพิ่มขึ้นตำมอุณหภูมิ
อากาศโซนร้อนที่อุ่นมีความจุสาหรับไอน้ามากกว่าอากาศขั้วโลกที่เย็น ฉะนั้นความกดไอน้า
อิ่มตัวที่ค่าสูงจึงเกิดขึ้นในบริเวณของมหาสมุทร ทะเลสาบ และแม่น้า ในแถบโซนร้อน
ตาราง ๖.๑ แสดงบางชนิดของความกดไอน้าอิ่มตัวเหนือผิวหน้าที่เรียบ ณ อุณหภูมิต่างๆ
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ตาราง ๖.๑ ความกดไอน้าอิ่มตัวเหนือผิวหน้าน้าที่เรียบ
อุณหภูมิ (◦ซ)
0
๑0
๒0
๓0
๔0

ความกดไอน้าอิ่มตัว
(มม.)
๖.๑๑
๑๒.๒๗
๒๓.๓๗
๔๒.๔๓
๗๓.๗๗

๖.๖ Condensation Process (กรรมวิธีกลั่นตัว)
ถ้าไอน้าเข้าไปอยู่มากขึ้นในที่ว่างเปล่าซึ่งอิ่มตัวแล้ว ณ อุณหภูมิที่กาหนดให้ กำรกลั่นตัว ของ
ไอน้าก็จะเกิดขึ้น
ปัจจัยอื่นที่กระทบกระเทือนการกลั่นตัวในบรรยากาศ การกลั่นตัวเกิดขึ้นบนอนุภาคเล็กๆ ใน
บรรยากาศ ซึ่งเราเรียกว่า condensation nuclei ซึ่งรวมฝุ่น, ควัน, เกลือทะเล, ไอออน และอื่นๆ
การกลั่นตัวบน condensation nuclei เกิดขึ้นที่ความกดไอน้าต่ากว่าความกดไอน้าอิ่มตัว
สาหรับผิวหน้าน้าเรียบ ณ อุณหภูมิเดียวกัน condensation nuclei บางอัน เช่น บนเกลือทะเล
เรียกว่า hygroscopic nuclei (hygroscopic – เกี่ยวกับความสามารถอย่างเด่นชัดที่จะเร่งการกลั่ น
ตัวของไอน้า) การกลั่นตัวบน hygroscopic nuclei จะเริ่มที่ความชื้นต่ากว่า ๑00% มาก (ประมาณ
๗๕% สาหรับ sodium chloride) ส่วน non-hygroscopic nuclei เพียงแต่เปิดโอกาสให้แก่ผิวพื้นที่
เปียกกว้างใหญ่เพียงพอมีความชื้นสัมพันธ์ใกล้เคียง ๑00%
โดยปกติการกลั่นตัวที่เกิดขึ้นในบรรยากาศเป็นผลของการเย็นลงของอากาศชื้น คืออากาศซึ่ง
บรรจุ ด้ ว ยไอน้ า ในขณะที่ อุ ณ หภู มิ ล ดลงก็ ต้ อ งการไอน้ าน้ อ ยลงที่จ ะท าให้ อากาศอิ่ ม ตัว ในที่ สุ ด
อุณหภูมิก็จะถึงจุดซึ่งความกดไอน้าที่แท้จริงเท่ากับความกดอากาศน้าอิ่มตัว การเย็นลงต่อไปจะเป็น
ผลให้เกิดการกลั่นตัว
๖.๗ Isobaric Processes
ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่างความกด อุณหภูมิ และปริมาตรของแก๊ส หาได้โ ดยการทดลองทาง
ฟิสิกส์เสียก่อน ในการทดลองบางคราวความกดของแก๊สมีค่าคงที่
กรรมวิธีทางฟิสิกส์ซึ่งความกดของแก๊สคงที่เรียกว่า isobaric processes ซึ่งเกิดขึ้นใน
moist air ได้ในกรรมวิธีเหล่านี้กลุ่มของอากาศชื้นเย็นลงหรืออุ่นขึ้นโดยความกดอากาศที่ไม่เปิด
โอกาสให้ไอน้าเข้าไปหรื อออกมาจากกลุ่มของอากาศ นอกจากนั้นยังสมมติว่าไอน้าอยู่ในสภาพแก๊ส
โดยตลอด
ถ้าอากาศเย็นลงโดยความกดมีค่าคงที่ อุณหภูมิก็จะถึงจุดอิ่มตัว ซึ่งเรียกว่า dew point
temperature หรือเรียกง่ายๆว่า dew point
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อุณหภูมิจุดน้าค้างอาจให้คาจากัดความได้ว่าเป็นอุณหภูมิซึ่งกลุ่มของอากาศชื้นเย็นลงด้วย
ความกดคงที่จนอิ่มตัว ถ้าอุณหภูมิของอากาศเย็นลงต่ากว่าจุดน้าค้าง จะเกิดการกลั่นตัวขึ้น
๖.๘ Adiabatic Processes
อย่างไรก็ตามการเย็นลงเพื่อการกลั่นตัวเกิดขึ้นบ่อ ยครั้งดโยเป็นผลของ กำรเปลี่ยนแปลง
ควำมกดอำกำศ ของอากาศชื้น จึงไม่มี isobaric Processes อีกต่อไป
กรรมวิธีซึ่งความกดอากาศ อุณหภูมิ และปริมาตรของแก๊สอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างแต่ ไม่
มีความร้อนเพิ่มขึ้นหรือเคลื่อนออกจากแก๊ส เรียกว่าเป็น adiabatic processes
บาง adiabatic processes เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มของอากาศชื้นเคลื่อนตัวในทางดิ่งเข้าสู่เขตที่มี
ความกดต่ากว่าหรือสูงกว่า โดยเฉพาะ adiabatic cooling อาจเกิดเมื่ออากาศชื้นลอยขึ้น ซึ่งในที่สุด
อากาศก็จะอิ่มตัว และการเย็นลงต่อไปจะนาสู่การกลั่นตัวของไอน้าและการก่อตัวของเมฆ
๖.๙ Freezing Process
น้าบริสุทธ์ถ้าไม่ถูกรบกวน อาจเย็นลงถึงอุณหภูมิที่ อยู่ต่ากว่าจุดแข็งตัวของมัน (0◦ซ) และ
ยังคงสภาพเป็นของเหลวที่เราเรียกว่า supercooled
การเริ่มต้นของ ice crystal หรือ freezing nucleus จะเป็นเหตุให้เกิดการแข็งตัวขึ้นใน
supercooled water และการแข็งตัวจะเกิดขึ้นด้วยถ้าหาก supercooled droplets ถูกรบกวน
(droplet คืออนุภาคทรงกลมเล็กๆ ของของเหลวใดๆ ในทางอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะได้แก่ water
droplets ไม่มีขนาดจากัดที่จะแบ่งแยก droplets ออกจาก drops of water แต่บางครั้งก็เป็นความ
สะดวกที่ จ ะแยกช่ ว งขนาดของสองอย่ า งเช่ น droplets ออกจาก drops ด้ ว ยการก าหนดว่ า
เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 0.๒ มิลลิเมตร เป็นขนาดจากัดของ droplets )
การทดลองในห้องทดลองแสดงว่าอุณหภูมิต่าสุดซึ่ง supercooled droplets จะอยู่ได้ประมาณ
–๔0 ◦ซ หากต่ากว่าอุณหภูมินี้น้าจะแข็งตัวแม้แต่ nuclei เองก็ตาม
๖.๑0 Deposition Process
กรรมวิ ธีไ อน้ าเปลี่ ย นเป็ น น้าแข็ง โดยตรงไม่ ผ่ านสถานะของเหลว เรีย กว่า deposition
บางครั้งเรียกว่า sumblimation แต่คาหลังนี้ใช้สาหรับการเปลี่ยนกลับกัน คือ จากของแข็งเป็นไอ
อยู่แล้ว
Deposition มิได้เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดา เช่น condensation โดย deposition เกิดขึ้นบน
nuclei ซึ่งมีจานวนน้อยกว่า condensation nuclei เรียกว่า sublimation nuclei
ได้พบว่าความกดไอน้าอิ่มตัวเหนือน้าแข็งมีค่าน้อยกว่าเหนือ supercooled water ณ
อุณหภูมิเดี่ยวกัน ได้แสดงไว้ในตาราง ๖.๒ สาหรับผิวพื้นเรียบ
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ตาราง ๖.๒ ความกดไอน้าอิ่มตัวเหนือผิวพื้นผิวเรียบของน้าและน้าแข็ง

น้าแข็ง
น้า

-40
0.๑๒๘
0.๑๘๙

ความกดไอน้าอิ่มตัว ( มบ.) ณ อุณหภูมิ (◦ซ) ของ
-30
-20
-10
0
0.๓๘0
๑.0๓๒
๒.๕๙๗
๖.๑0๖
0.๕0๙
๑.๒๕๔
๒.๘๖๒
๖.๑0๗

Frost point temperature เป็นอุณหภูมิซึ่งกลุ่มของอากาศชื้นเย็นลงโดยความกดคงที่จน
อิ่มตัวเป็นผิวพื้นน้าแข็งเรียบ ถ้าหากอากาศชื้นเย็นลงต่ากว่า frost point ไอน้าจะเปลี่ยนสถานะเป็น
น้าแข็ง รวมทั้งผิวพื้นน้าแข็งอื่นๆ (คือ sublimation nuclei)
ถ้าสักเกตจากตาราง ๖.๒ ซึ่งเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่อากาศยัง ไม่อิ่มตัวจนเป็นน้า
ณ อุณหภูมินั้น อย่างไรก็ตาม อนุภาคเมฆน้าแข็งไม่ค่อยจะปรากฏในบรรยากาศจนกว่าการอิ่มตัวเป็น
น้าจะเกิดขึ้น สมมติว่า condensation เกิดก่อนในแบบของ condensation nuclei ถ้าเป็นแบบซึ่ง
สามารถจะเป็น freezing nuclei ได้ น้าซึ่งได้รับการกลั่นตัวก็อาจแข็งได้ แต่ยังมีข้อสงสัยบางอย่าง
ที่ว่า nuclei เหล่านี้เป็นเหตุให้แข็งได้อย่างไร คุณสมบัติสาคัญของ nucleus ดูเหมือนจะเป็นว่า
โครงสร้างของฝ้าที่เกิดจากน้าคล้ายคลึงกับผลึกน้าแข็ง
อีกอย่างหนึ่ง บางครั้งผนึกน้าแข็ง อาจพร้อมที่จะปรากฏ บางที่ต กลงมาจากเมฆน้าแข็งใน
ระดับที่สูงกว่าถ้าความกดอิ่มตัวเกินค่าอิ่มตัวที่จะเป็นน้าแข็งการ deposition โดยตรงก็จะเกิดบน
ผลึกน้าแข็ง
๖.๑๑ Latent heat (ควำมร้อนแฝง)
ความร้อนจะต้องเพิ่มเข้าหรือหักออกจากวัตถุในการที่จะเปลี่ยนสถานะของมันขณะที่การ
เปลี่ ย นสถานะเกิ ด ขึ้ น ความร้ อ นที่ เ พิ่ ม ขึ้น เข้ า จะไม่ ท าให้ เ ปลี่ ย นอุ ณหภู มิ เช่ น ณ ความกดของ
บรรยากาศมาตรฐาน น้าจะเริ่มเดือดที่ ๑00 ◦ซ ขณะที่มันเปลี่ยนจากของเหลวเป็นแก๊ส อุณหภูมิจะ
ไม่สูงขึ้น แม้ความร้อนจะเพิ่มขึ้นไปก็ตามความร้อนเข้าไปในแยกอณู และรู้กันว่าเป็น Iatent heat
of vapourization ( ความร้อนแฝงของการระเหย )
๖.๑๒ Moisture Indicators (เครื่องบอกควำมชื้น)
เราใช้คาว่า humidity กล่าวถึงการวัดปริมาณไอน้าที่บรรจุอยู่ในส่วนหนึ่งของบรรยากาศ
เช่น บางครั้งมันแสดงออกมาโดยตรงเป็นมวลของไอน้าในหน่วยปริมาตรของอากาศอีกอย่างหนึ่งมัน
อาจแสดงออกทางอ้อมโดยการสนับสนุนซึ่งไอน้ามีส่วนในความกดทั้งหมดของแก๊สในบรรยากาศ
เครื่องบอกความชื้นที่สาคัญอักอันหนึ่ง คือ relative humidity
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๖.๑๓ Relative humidity
Relative humidity เป็นเครื่องบอกความชื้นที่เหมาะสม เป็นอัตราส่วนของมวลของไอน้า
แท้จริ งที่ปรากฏในหน่ว ยปริมาตรของอากาศของอากาศต่อมวลที่ต้องการเพื่ออิ่มตัว ณ อุณหภูมิ
เดียวกัน relative humidity มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
ในไอน้าที่ยังไม่อิ่มตัว มวลของน้าแสดงต่อหน่วยปริมาตรเป็นสัดส่วนโดยประมาณต่อความกด
ไอน้า ฉะนั้น relative humidity โดยประมาณอาจหาได้จากความเกี่ยวข้องดังนี้
Relative humidity (%)
๑๐๐
วัตถุอินทรีย์หลายอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงใน relative humidity ของอากาศ ผมมนุษย์
ก็เป็นวัตถุเช่นนั้น จึงได้มีการออกแบบเครื่องมือให้ใช้ประโยชน์จากเส้นผมมนุษย์ในการวัด relative
humidity
จงสังเกตว่า relative humidity อาจเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าความจุไอน้าจะมีค่าคงที่ โดยจะ
เกิดขึ้นในเมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง
ภายใต้สภาพการเหล่านี้ relative humidity มักจะมีค่าสูงสุดประมาณเวลารุ่งอรุณในขณะที่
อุณหภูมิมีค่าต่าสุด แต่ในบางสภาพอากาศอาจอิ่มตัวและถ้าการกลั่นตัวเกิดขึ้นก็จะเกิดเป็น mist หรือ
fog
ในขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นในเวลากลางวัน relative humidity จะมีค่าลดลง และ mist หรือ
fog ก็จะสลายไป
๖.๑๔ วิธีกำรวัดควำมชื้น
เครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นหรือความจุไอน้า hygrometers เราจะพิจารณาถึงวิธีต่างๆในการ
หาความชื้นของอากาศ ณ ตาบลที่กาหนดให้
ขนาดของอินทรียวัตถุหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อ relative humidity เปลี่ยนแปลง
จากผลอันนี้นาไปใช้ประโยชน์ใน hygrometers บางอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงในความยาวของเส้น
ผมมนุษย์จะเกิดขึ้นในขณะที่ relative humidity มีค่าเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทา
ให้ขยายโดยระบบคานเพื่อไปบังคับเข็มชี้ ซึ่งเป็นหลักการของ hair hygrometer
บันทึกต่อเนื่องของ relative humidity อาจทาได้โดยแทนที่เข็มชี้ด้วยปากกาซึ่งขีดไปบน
กราฟที่ติดแนบอยู่กับกระบอกกลมที่หมุนโดยลานนาฬิกา เครื่องมือนี้เรียกว่า hair hygrometer
วิธีง่ายๆแต่มีความถูกต้องในการวัดความชื้นก็คือใช้ psychrometer ซึ่งประกอบด้ว ย
thermometer สองอันติดกันไว้เคียงข้างกัน อันหนึ่งวัด air thermometer อีกอันหนึ่งวัด wetbulb thermometer
บางครั้งก็เรียก psychrometer ว่า wet and dry bulb hygrometer เธอร์โมมีเตอร์
ตุ้มแห้งธรรมดาที่ใช้วัดอุณหภูมิอากาศ แต่ที่ตุ้มหุ้ มด้ว ยผ้ ามัส ลิ นบางๆชั้นเดี่ยว (ผ้ าฝ้าย)ซึ่งรักษา
ความชื้นโดยไส้ตะเกียง (ฝ้ายหนาสองสามเกลียวฟันกัน) จุ่มลงไปในภาชนะเล็กที่มีน้าไหลริน
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เธอร์ โมมีเตอร์ตุ้มเปีย กและตุ้มแห้งจะต้องระบายอากาศและป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์
psychrometer อาจจะแบ่งย่อยเป็น stationary screen types (ชนิดมีเครื่องกาบังอยู่กับที่) และ
portable types (ชนิ ด ติ ด ตั ว ไปได้) ชนิ ดหลั ง รวมทั้ ง Assman psychrometer และ
psychrometerห ที่เหวี่ยงได้
อุณหภูมิตุ้มแห้งและตุ้มเปียกที่อ่านได้แต่ละครั้งสามารถใช้ตารางหาความชื้นสัมพันธ์หรือ
อุณหภูมิจุดน้าค้างได้
๖.๑๕ หลักกำรของเธอร์โมมีเตอร์ตุ้มเปียก
ถ้าอากาศที่ผ่านเธอร์โมมีเตอร์ตุ้มเปียกยังไม่อิ่มตัว การระเหยของน้าจากผ้ามัสลินก็จะเกิดขึ้น
ตลอดไป ขณะที่อณูของน้าเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วหนีสู่อากาศก็จะนาพลังงานความร้อนติดไปด้วย
อุณหภูมิของน้าซึ่งเหลืออยู่บนผ้ามัสลินจึงลดลง ความร้อนแฝงของการระเหยถูกนาออกไป
โดยอณูซึ่งกลับกลายเป็นไอน้า ถ้ามีการระเหยเกิดขึ้นอุณหภูมิตุ้มเปียกจะต่ากว่าตุ้มแห้ง
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของเธอร์โมมีเตอร์ตุ้มแห้งและตุ้มเปียกขึ้นอยู่กับอัตราของการ
ระเหยที่เรารู้กันว่าเป็น wet-bule deperession (การลดลงของตุ้มเปียก) ซึ่งขึ้นอยู่กับทั้งความชื้น
สัมพันธ์ของอากาศที่อยู่แวดล้อมและการระบายอากาศรอบๆ ผ้ามัสลิน
ผลของกำรเคลื่อนไหวตัวของในกำรระเหย วิธีการระบายอากาศของไซโครมิเตอร์นับว่า
สาคัญ
๖.๑๖ ชนิดของไซโครมีเตอร์
ไซโครมีเตอร์แบบเรียบๆซึ่งปราศจากการระบายอากาศ เธอร์โมมีเตอร์ตุ้มแห้งและตุ้มเปียกใว้
ในทางดิ่งในเรือนเธอร์โมมีเตอร์ ตารางที่ใช้หาความชื้นมักจะคานวณโดยสมมติว่าความเร็วลมเฉลี่ยที่
ผ่านตุ้มเธอร์โมมีเตอร์ประมาณ ๑.0 ถึง ๑.๕ เมตร/วินาที ในทางปฏิบัติความเร็วอากาศที่เคลื่อนผ่าน
มักจะแตกต่างจากช่วงที่กาหนดในค่าสมมติ ความผิดมากขึ้นในเมื่ออากาศร้อนและแห้งหรือเมื่อลม
อ่อนมาก
ไซโครมีเตอร์แอสมันไม่ต้ องการเรือนเธอร์โมมีเตอร์ ได้รับการป้องกันจากรังสีโดยฝาครอบ
โลหะที่งดงาม กระแสอากาศเคลื่อนตัวผ่านตุ้มเธอร์โมมีเตอร์โดยพัดลม
พัดลมอาจใช้ระบายอากาศในไซโมเตอร์ชนิดฝาครอบดูดอากาศ อากาศจะต้องเคลื่อนตัวผ่าน
ตุ้มด้วยอัตราไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร/วินาที และไม่เกินกว่า 0 เมตร/วินาที ถ้าหากเธอร์โมมีเตอร์เป็น
ชนิดที่ใช้กันตามปกติสถานีอุตุนิยมวิทยา
ในไซโครมีเตอร์แบบเหวี่ยง เธอร์โมมีเตอร์สองอันติดอยู่เคียงข้างกันในกรอบโลหะมีด้านมุมซึ่ง
สามารถเหวี่ยงได้เพื่อให้ได้รับการระบายที่ต้องการ ตุ้มมักจะได้รับการป้องกันจากรังสีไม่เพียงพอ
ไซโครมีเตอร์แบบนี้จะต้องใช้ในที่ที่ป้องกันรังสีดวงอาทิตย์ได้โดยตรง
๖.๑๗ ตำรำงไซโครมีเตอร์
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ในการที่จ ะหาอุณหภูมิจุ ดน้าค้างหรือความชื้นสั มพันธ์ จาเป็นต้องใช้ตารางไซโครมีเตอร์
โดยเฉพาะซึ่งเหมาะเจาะความเร็วระบายบรรยากาศ ตารางไซโครมีเตอร์ส่วนมากคานวณบนพื้นฐาน
ของความเร็วระบายอากาศจาก ๑ ถึง ๑0 เมตร/วินาที
๖.๑8 ควำมแน่นของอำกำศชื้น
ความแน่ น ของอากาศแห้ ง เปลี่ ย นความความกดและอุณ หภู มิใ กล้ ผิ ว โลกที่ ความกดของ
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 (น้าหนักอณูเฉลี่ย
ของอากาศแห้ง) ได้ บางครั้งเรียกว่า “appareht molecular weight of dry air” น้าหนักอณู
ปรากฏของอากาศแห้ง) ใน homosphere ซึ่งแก๊สผสมคลุกเคล้ากันดีมีค่าประมาณ ๒๘.๙๖
ไอน้ามีน้าหนักอณูโดยประมาณเท่ากับ ๑๘ ประมาณ ๕/๘ ของน้าหนักอณูเฉลี่ยของอากาศ
แห้งในแถบที่ขึ้นไปถึง mesopause ซึ่งแก๊สส่วนมากคลุกเคล้ากันดีและเกิดขึ้นในสัดส่วนเดี ยวกัน
ฉะนั้นอณูของน้าจึงมีมวลน้อยกว่าอณูของอากาศแห้ง
สมมติเราอากาศแห้งในปริมาตรที่กาหนดมา และแทนบางอณูโดยจานวนที่เท่ากันของอณู
ของไอน้า มวลจะลดลง และเนื่องจากความแน่นคือมวลต่อหน่อยปริมาตร มันจะลดลงด้วย ฉะนั้น
ความแน่นของอากาศแห้งที่ความกดอากาศและอุณหภูมิเดียวกัน
เราได้เห็นว่าการเคลื่ อนไหวของอากาศเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะต้องพิจารณาเมื่อวัดความชื้น
ของบรรยากาศ มีอิทธิพลโดยตรงในชีวิตประจาวันของเรา โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของอากาศใกล้
ผิวโลก ในบทต่อไปเราจะกล่าวถึงเรื่องลมผิวพื้นและวิธีการวัด
ปัญหำ
1. อากาศชื้นคืออะไร ? จงพิจารณาความหมายของความกดอากาศไอน้าอิ่มตัว ณ อุณหภูมิ
ที่กาหนดความกดไอน้าอิ่มตัวเปลี่ยนตามอุณหภูมิได้อย่างไร?
2. จงเขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้
(๑) condensation nuclei
(๒) Isibari process
3. Adibatic process คืออะไร? ทาไมจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการก่อตัวของเมฆ
4. จงให้นิยาม
(๑) Dew point tempeerture
(๒) Frost point tempeerture
5. Relative humidity หมายถึงอะไร? จงบรรยายหลักการของการทางานของไฮโกรกราฟ
เส้นผม
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6. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้
(๑) Psychrometer
(๒) Wet-bulb deperession
(๓) Psyhrometric tables
7. ทาไมความแน่น ของอากาศชื้นจึงน้อยกว่าของอากาศแห้ ง ณ ความกดและอุณหภูมิ
เดียวกัน
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บทที่ ๗
ลมผิวพื้น
บางส่ ว นของรั ง สี ด วงอาทิ ต ย์ ที่ ม าถึ ง โลกจะเปลี่ ย นรู ป เป็ น พลั ง งานจลน์ ข องแก๊ ส ของ
บรรยากาศเป็นผลให้อณูของมันอยู่ในการเคลื่อนไหวสม่าเสมอ
ลม คือ อากาศที่เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ในทางอุตุนิยมวิทยา คานี้มักจะใช้กับกระแส
อากาศที่ค่อนข้างกว้าง อาจจะอยู่ใกล้พื้นโลกหรืออยู่ในบรรยากาศอิสระ ในบทนี้เราจะกล่าวถึงกระแส
อากาศทางระบบเหนือพื้นโลก
กระแสอากาศไม่ค่อยเรียบมักจะเกิดเป็น turbulence พร้อมด้วย eddies ในรูปร่างและ
ขนาดต่างๆ ที่ก่อตัวขึ้นภายในอากาศและรบกวนการเคลื่อนตัวของมันผลของ turbulence ใกล้โลก
ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และผิดปกติต่อทั้งความเร็วและทิศทางของลม การแกว่งไกว
เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นอิสระในเวลาสั้นๆ และประกอบกันขึ้นเป็นลมกระโชก
ในบทนี้เราจะศึกษาว่าจะวัดลมผิวพื้นได้อย่างไร และจะพิจารณาคุณสมบัติที่สาคัญบางอย่าง
ของมัน
๗.๑ หลักกำรทัว่ ไปของกำรวัดลมผิวพื้น
Wind velocity เป็ นปริมาณทางเวคเตอร์ คือมีทั้ง magnitude และ direction
magnitude ของ wind velocity เรียกว่า Wind speed ส่วน Wind direction ถือว่าเป็นทิศที่ลม
พัดมา
ความเร็วลมผิวพื้นมักจะแกว่งไกวรวดเร็วทาให้เกิด gustiness
speed direction และ gustiness ของลมผิวพื้นหาได้จากเครื่องมือ แต่ถ้าขัดข้องก็สามารถ
กะประมาณเอาได้ นอกจากนั้ น ยั ง ต้ อ งประมาณทิ ศ ทางลมเมื่ อ ความความเร็ ว ลมน้ อ ยกว่ า
สองน็อตจนเครื่องมือ มีความรู้สึกน้อยเกินไปที่จะเปลี่ยนทิศได้ในความเร็วต่า ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่
เด่นชัดของอากาศเราเรียกสภาพนั้นว่า calm (ลมสงบ)
๗.๒ กำรติดตั้งเครื่องมือวัดลมผิวพื้น
บางครั้งเป็นการยากที่จะได้รับค่าที่แท้จริงของความเร็วและทิศทางลมผิวพื้นการเคลื่อนไหว
ของอากาศถูกขัดขวางโดยปัจจัยต่างๆ เช่น ความขรุขระของพื้นดิน ชนิดของผิวพื้น แหล่งความร้อน
การตั้งอยู่ของอาคาร และอื่นๆ
นอกจากนั้น ความเร็วลมโดยปกติจะเพิ่มขึ้นตามความสูงเหนือโลก ฉะนั้นจึงจาเป็นต้องระบุ
มาตรฐานเพื่อทาการวัดลมผิวพื้น เพื่อให้ลมที่ตรวจได้จากตาบลที่ต่างๆสามารถนามาเปรียบเทียบกัน
ได้
กำรติดตั้งมำตรฐำน ของเครื่องมือวั ดลมผิวพื้นในที่โล่งแจ้งให้อยู่ในระดั บ ๑0 เมตรเหนือ
พื้นดิน Open terrain (ที่โล่งแจ้ง) ถือว่าเป็นบริเวณที่มีระยะห่างจากเครื่องมือถึงสิ่งกีดขวางใดๆไม่
น้อยกว่าสิบเท่าของความสูงของสิ่งกีดขวางนั้นๆ
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การยอมรับการติดตั้งมาตรฐานนับเป็ นความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สนามบิน ถ้าการ
ติดตั้งตามมาตรฐานไม่อาจกระทาได้ จะต้องติดตั้งเครื่องมือวัดลมผิวพื้น ณ ความสูงที่มีค่าของมันไม่
ถูกกระทบกระเทือนโดยสิ่งกีดขวาง ณ ตาบลที่นั้นจะต้องใช้แทนค่าที่ความสูง ๑0 เมตร ควรจะเป็น
ถ้าหากไม่มีสิ่งกีดขวางในบริเวณข้างเคียงนั้น
๗.๓ ทิศลมผิวพื้น – หน่วยของกำรวัด
ทิศลมถือว่าเป็นทิศทางจากที่ซึ่งลมพัดมา แสดงค่าเป็นองศาโดยวัดตามเข็มนาฬิกาจากทิศ
เหนือทางภูมิศาสตร์ หรือทิศทางต่างๆ
การเข้ารหัสรายงานทิศลมจะต้องใช้เสกล 00 – ๓๖ ตาราง ๗.๑ แสดงเลขรหัส และจานวน
ตรงกันที่เป็นองศากับทิศ ๓๒
ตาราง ๗.๑ Wind Direction – Compass Point Equivalents
Compass
Direction
Calm
N by E
NNE
NE by N
NE
NE by E
ENE
E by N
E
E by N
ESE
SE by E
SE
SE by S
SSE
S by E
S

Exact
Equivalent
In Degrees
11.25
22.5
33.75
45
56.25
67.5
78.75
90
101.25
112.5
123.75
135
146.25
157.5
168.75
180

Code
Figure
00
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18

Compass
Direction
S by W
SSW
SW by S
SW
SW by W
WSW
W by S
W
W by N
WNW
NW by W
NW
NW by N
NNW
N by W
N
Variable

Exact
Equivalent
In Degrees

Code
Figure

191.25
202.5
213.75
225
236.25
247.5
258.75
270
281.25
292.5
303.75
315
326.25
337.5
348.75
360
-

19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
99
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๗.๔ กำรวัดทิศลมผิวพื้น
ทิศลมผิวพื้นโดยปกติแสดงด้วย wind vane (ศรลม) ในการที่จะทาหน้าที่โดยสมบูรณ์ ลูกศร
จะต้องอยู่ในระดับสูงพอที่จะสามารถลดความฝืดให้เหลือน้อยที่สุดและจะต้องสมดุลย์กับแกนของมัน
ด้วย
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่จะแน่ใจว่าแกนของศรลมตั้งดิ่งโดยแท้จริง และต้องหันโดยถูกต้อง
ให้ตรงกับทิศเหนือจริง
ในการรายงานลักษณะอากาศ synoptic ใช้ทิศเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา ๑o นาทีก่อนการ
ตรวจ Wind direction recorder เหมาะสมสาหรับนามาใช้ตามความมุ่งหมายนี้
เพื่ อ ประโยชน์ ท างการบิ น ต้ อ งการการบั น ทึ ก ซึ่ ง ต่ อ สายจากเครื่ อ งตรวจที่ อ ยู่ ห่ า งไกล
เครื่องมือจะต้องสามารถหันไปตามการแกว่งไกวได้อย่างรวดเร็วในทุกทิศทางมักจะใช้วิธีการถ่ายทอด
ด้วยกระแสไฟฟ้า
บางครั้งจาเป็นที่จะต้องกะประมาณทิ ศทางลม เพราะศรลมส่วนมากไม่หันไปตามทิศทางลม
ในเมื่อความเร็วลมน้อยกว่าสองน็อต ในกรณีเช่นนี้หรือในเมื่อขาดเครื่องมือตรวจก็จาต้องกะประมาณ
ทิศลมเอาเอง
๗.๕ ควำมเร็วลมผิวพื้น – หน่วยของกำรวัด
ความเร็ ว ของลมจะให้ เป็ นน็ อต หนึ่งน็ อตเท่ ากั บความเร็ ว หนึ่ง ไมล์ ท ะเลต่อ ชั่ ว โมง หรื อ
ประมาณ 0.๑๕ เมตรต่อวินาที
ความเร็วลมผิวพื้นยากที่จะอยู่คงที่ในช่วงเวลาใดๆ มักจะเปลี่ยนรวดเร็วและต่อเนื่องกัน การ
กระโชกของลมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เป็นไปตามปกติทั้งในช่วงเวลาและช่วงกว้างของคลื่น
ส่วนมากจึงต้องการค่าลมเฉลี่ย เช่น ความเร็ วเฉลี่ยของลมผิว พื้นในช่วงสิบนาที ต้องการ
สาหรับรายงาน synoptic ซึ่งจะต้องให้เป็นน็อตที่ใกล้เคียง
Calm จะต้องรายงานในเมื่อความเร็วน้อยกว่าหนึ่งน็อต
ความเร็วลมผิวพื้นสามารถวัดไว้มากมายหลายวิธี ที่ง่ายที่สุดก็คือความการตรวจโดยตรงของ
ผลของลมที่ผิวโลกโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือ โดยใช้เสกลลมโบฟอร์ตซึ่งได้รับการคิดค้นโดย Admiral
sir Francis Beaufort (พลเรือนเซอร์ฟรานซิสโบฟอร์ต) ในปี ๑๙0๕ สาหรับตรวจลมในทะเล ต่อมา
ได้ถูกดัดแปลงมาใช้บนบกด้วยในการปรับปรุงสเกลต่อมาได้เพิ่มความเร็วให้มีจานวนตรงกับผลต่างๆ
เครื่องแสดงและบัน ทึกความเร็วลมในปัจจุบันได้ลดความต้องการในการใช้ สเกลโบฟอร์ตลง
อย่ า งมาก โดยเฉพาะที่ ส ถานี บ ก แต่ ก ระนั้ น มั นก็ ยั ง ให้ วิ ธี ก ารเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ กะประมาน
ความเร็วลมในเมื่อเครื่องอย่างอื่นใช้การไม่ได้ ตาราง ๗.๒ แสดงความคิดเร็วลมที่มีจานวนเท่ากับ
จานวนโบฟอร์ตต่างๆ
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ตาราง ๗.๒ Wind speed equivalents
Description
Beaufort
Number
0
1

Calm
( ลมสงบ)
Light air
(ลมแผ่ว)

Wind speed equivalent at a standard height
of 10 metes above open fiat ground
Knosts Metres per Kilometeres Miles
second
Tres per hour Per
hour
<1
0-0.2
<1
<1
1-3

0.3-1.5

1-5

1-3

4-6

1.6-3.3

6-11

4-7

2

Light breeze
(ลมเฉื่อย)

3

Gentle
7-10 3.4-5.4
breeze
(ลมอ่อน)
Moderate
11-16 5.5-7.9
breeze ( ลม
พอประมาณ)
Fresh breeze 17-21 8.0-10.7
(ลมจัด)

12-19

8-12

20-28

13-18

29-38

19-24

6

Strong breeze 21-27 10.8-13.8
( ลมแรง)

39-49

25-31

7

Near gale
(เกือบจะเป็น
พายุ )
Gale (พายุ)

28-33 13.9-17.1

50-61

30-38

34-40 17.2-20.7

62-74

39-46

Strong gale
(พายุกล้า)

41-47 20.8-24.4

75-88

47-54

4
5

8
9

Specifications for
Estimating sepeed
Over lave
ลมสงบ ควั น ลอยขึ้ น
ตรงๆ
ทิ ศ ลมสั ’เกตได้ จ าก
ควันที่เฉไปแต่ศรลมยัง
ไม่ขยับ
รู้ สึ ก มี ล มปะทะหน้ า
ใบไม้เริ่มเคลื่อนศรลม
เริ่มขยับ
ใบไม้ แ ละกิ่ ง ไม้ เ ล็ ก ๆ
เคลื่อนไหวไม่หยุดธงที่
เบาถูกลมพัดคลี่ออก
ฝุ่ น และเศษกระดาษ
ฟุ้งขึ้น กิ่งไม้เล็กโยก
ต้ น ไม้ เ ล็ ก ๆเริ่ ม โอน
เ อี ย ง ไ ป ม า น้ า ใ น
แผ่นดินเป็นระลอก
กิ่ ง ไม้ ใ หญ่ โ ยกไปมา
สายโทรเลขมี เ สี ย ง
ครวญคราง กางร่ ม
ยาก
ต้นไม้โ อนเอน รู้สึ กไม่
สะดวกเวลาเดิ น ต้ า น
ลม
กิ่งไม้หักระเนนระนาด
ทั่วไป
เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง เ ล็ ก ๆ
(กระเบื้องหลังคาเปิด)
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10

Storm (พายุ
จัด)

11

Violent storm 56-63 28.5-32.6
(พายุแรงมาก)
Typhoon
64
32.7
(ไต้ฝุ่น)
ขึ้นไป
ขึ้นไป

12

48-55 24.5-28.4

89-102

55-63

103-117

64-72

118
ขึ้นไป

73
ขึ้นไป

ต้ น ไม้ ถ อนราก เกิ ด
ค ว า ม เ สี ย ห า ย ใ น
สิ่งก่อสร้างสาคัญๆ
เกิดความเสียหายเป็น
บริเวณกว้าง
ความเสียหายหนัก

7.6 กำรวัดควำมเร็วลมผิวพื้น
เครือ่ งมือที่ใช้สาหรับวัดความเร็วลมผิวพื้น เรียกว่า anemometers
โดยปกติเครื่องมือที่ใช้สาหรับวัดความเร็วลม แบ่งเป็นแบบใหญ่ ๆ ได้สองแบบ คือ
(ก) Rotation anemometers
(ข) Pressure tube anemometer
เครื่องมือวัดควำมเร็วลมแบบหมุน ชนิดธรรมดาที่สุด คือ cup anemometer ลูกถ้วยซึ่ง
มีรูปร่างพิเศษ ตั้งแต่สามลูกขึ้นไป จะติดตั้งได้สัดส่วนกันเป็นมุมฉากกับแกนทางดิ่ง ความเร็วของการ
หมุนขึ้นกับความเร็วของลมโดยไม่คานึงถึงทิศทางที่ลมพัดมา ลูกถ้วยจะขับเคลื่อนเครื่องกลไกกานับ
และความเร็วของลมจะถูกคานวณโดยใช้เครื่องกลไกการนับ ระบบที่สะดวกกว่าก็คือทาเคลื่อนหมุนไป
ขับเคลื่อนเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเล็ก ๆ กระแสก็จะถูกแสดงหรือบันทึกโดยมาตร สเกลของมันก็จะถูก
เทียบกับความเร็วลม
Propellor anemometer เป็นแบบหมุนเหมือนกัน ใบพัดจะปะทะลมโดยลูกศร และการ
หมุนของใบพัดจะส่งต่อไปยังเครื่องชี้
แบบหมุนอีกแบบหนึ่งคือ Windmill anemometer ไปขับเคลื่อนเครื่องนับ เพราะฉะนั้น
จึงต้องการกลไกบอกเวลาเพื่อหาความเร็ว เครื่องวัดลมแบบนี้เล็กและมักจะถือไว้ในมือ ส่วนมากใช้วัด
ความเร็วลมต่า เช่น ที่เกิดในเครื่องปรับอากาศ
หลักการของเครื่องวัดลมแบบหลอดความกดอากาศ มีดังต่อไปนี้ ศณลมที่ย อดของเสาจะทา
ให้ปลายด้านเปิดของหลอดหันเข้าหาลม ลมจะเข้าไปในปลายที่เปิดแล้วทาให้ความกดอากาศข้างใน
เพิ่มขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ส่งผ่าไปยังเครื่องชี้โดยหลอดควำมกดอำกำศ
หลอดภายนอกที่อยู่ใต้ศร จะถูกเจาะรูเล็ก ๆ เป็นจานวนมาก ลมที่พัดผ่านรูจะลดความกด
ข้างในให้เหลือเพียงจานวนหนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วลม ผลอันนี้จะส่งผ่านไปยังเครื่องชี้โดยหลอดดูด
การผสมของผลทั้งสองเหล่านี้ทาให้เกิดระบบซึ่งเป็นอิสระจากผลต่างความดกอากาศเล็กน้อย
ใด ๆ ระหว่างภายในและภายนองอาคารซึ่งเครื่องบันทึกถูกเก็บไว้
สองวิธีการของการชี้เป็นประโยชน์สาหรับเครื่องวัดลมแบบหลอดความกดอากาศในแบบลูก
ลอย Dines ความกดอากาศและการดูดถูกส่งผ่านไปยังห้องลูกลอย ซึ่งทาไว้เพื่อควบคุมระดับของ
กระบอกสูบที่ลอบในน้า ลูกลอยนี้จะควบคุมเครื่องชี้
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วิธีการอื่นของเครื่องชี้คือ แบบแอนเนอรอยด์
เหมาะกว่าสาหรับเรือซึ่งแบบลูก ลอยไม่
มีประโยชน์
เป็นไปได้ที่จะบันทึกความเร็วลมบนกราฟซึ่งการเคลื่อนตัวถูกควบคุมโดยเครื่องกลไกนาฬิกา
ทั้งเครื่องวัดลมแบบหมุนและแบบหลอดความกดอากาศสามารถดัดแปลงมาใช้ในแบบนี้ได้ เครื่องวัด
ลมบันทึกด้วยตนเองซึ่งทาการบันทึกต่อเนื่องการวัดความเร็วลมเรียกว่า anemograph
๗.๗ กำรเปลี่ยนแปลงในลมผิวพื้น
นักอุตุนิยมวิทยาใช้ถ้อยคาเฉพาะในการบรรยายการเปลี่ยนแปลงในทิศและความเร็วลม เมื่อ
ทิศลมเปลี่ยนแปลงโดยผู้ตรวจซึ่งหันหน้าต้านลมเคลื่อนตัวตามเข้มนาฬิกา (คือทางขวาของเค้า) เพื่อ
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 ก็จาเป็นต้องจาแนกระหว่างคาว่า gust กับ
squall gust เป็นการเพิ่มขึ้นโดยความเร็วในกาลังของลมที่สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่า squall และตามด้วยช่วงสงบหรือช่วงช้าของความเร็ว
Squall เป็นลมแรงที่เกิดขึ้นทันทีทันใดและยืดเยื้อไปประมาณสองสามนาทีและแล้วก็สูญสิ้น
ไปโดยฉับพลัน จึงมีคาจาจัดความโดยเฉพาะว่าเป็นการเพิ่ม ที่ทันทีทันใดของความเร็วลมอย่างน้อย
๑๖ น็อตโดยเพิ่มเป็น ๒๒ น็อตขึ้นไปและกินเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาที
๗.๘ กำรเปลี่ยนประจำวันของลมผิวพื้น
สถานที่ใกล้ เขา ในหุบ เขา และติดกับทะเลมักจะประสบการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดใน
ทิศทางและความเร็ ว ลมของลมผิ ว พื้น ไม่ในเวลากลางวันก็กลางคืน ซึ่งเรียกว่าการเปลี่ ยนแปลง
ประจาวันในลมผิวพื้น ระบบลมประจาถิ่นเหล่านี้บางอย่างได้กล่าวถึงไว้แล้วในหัวข้อ ๔.๑0 อย่างอื่น
จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป
ถ้าลั กษณะของผิ ว พื้ น เสมอกัน และอยู่ ในบริเ วณแผ่ น ดิน การเปลี่ ย นแปลงที่เด่ นชั ดใน
ความเร็วลมจะเกิดขึ้นบ่อยๆระหว่างวัน จะมีความเร็วสูงสุดประมาณเวลากลางวันไปจนกระทั่งบ่าย
มากๆ เนื่องจากการถ่ายเทของกาลังเคลื่อนไหวจากระดับสูงกว่าลงมายังผิวพื้นโดยกระแสการพา
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ความร้อน เมื่ออุณหภูมิลดลงในตอนบ่ายมากๆการพาความร้อนก็ลดลง ความเร็วลมจะลดลง และจะ
ถึงจุดต่าสุดประมาณตอนเช้ามืด
๗.๙ แรงที่กระทำบนอำกำศที่กำลังเคลื่อนที่
ในหัวข้อ ๕.๑๔ เราได้บันทึกว่าโดยปกติมีความแตกต่างระหว่างความกดอากาศระดับทะเล
เฉลี่ยสองตาบลที่ pressure gradient คือการเปลี่ยนแปลงในความกดอากาศตามระยะทางระดับที่
วัด ในทิศทางจากความกดอากาศสูง ไปยังความกดอากาศต่า
พอคาดหมายว่า pressure gradient นาไปสู่การเคลื่อนตัวของอนุภาคของอากาศในทิศทาง
จากความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่า อันที่จริง pressure gradient force อยู่ในทิศทางนี้
แต่ยากที่จะตรวจได้ว่าอากาศเคลื่อนตัวตามทางนี้ ทาไมจึงเป็นเช่นนี้
ปัจจัยหนึ่งที่จะนามาพิจ ารณาก็คือการหมุนของโลก ต่อผู้ตรวจที่อยู่บนพื้นโลก อากาศที่
เคลื่อนตัวจะปรากฏว่าถูกทาให้เหไป นี้เป็นผลจาก Coriolis และเกิดขึ้นจากความจริงที่ว่าผู้ตรวจยืน
อยู่บนพื้นโลกซึ่งหมุนไปด้วยอัตราเดียวที่โลกหมุนรอบแกนของมัน
แรงที่ปรากฏกระทาต่ออนุภาคของอากาศ เรียกว่า Coriolis force ค่าของมันเป็นศูนย์ที่เส้น
ศูนย์สูตร แต่เพิ่มขึ้นตามละติจูดจนถึงค่าสูงสุดที่ขั้วโลก ขนาดของมันเป็นสัดส่วนกับความเร็วของ
อากาศที่สัมพันธ์กับพื้นโลก
ในซีกโลกเหนือ Coriolis force ปรากฏว่าเหอากาศไปทางขวาเมื่อมองดู ตามทิศทางการของ
เคลื่อนที่ส่วนในซีกโลกใต้จะเหไปทางซ้าย
อีกแรงหนึ่งที่กระทาต่ออนุภาคของอากาศคือ friction force แรงนี้เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่
การเคลื่อนไหวสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างอากาศกั บพื้นโลก หรือระหว่างชั้นที่ใกล้ชิดกันองอากาศ มัน
กระทาในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่สัมพันธ์
Friction force มีค่ามากที่สุดใกล้พื้นโลก และอากาศที่อยู่ต่ากว่าความสูงประมาณ 1
กิโลเมตร ถือว่าอยู่ใน friction layer เหนือ friction layer มักจะตัดทิ้ง friction force และแถบนี้
เรียกว่า free atmosphere
7.10 Geostrophic wind
เรามาพิจารณาอนุภาคของอากาศที่เคลื่อนที่ทางระดับด้วยความเร็วคงที่ในแถบซึ่ง friction
force ถูกตัดทิ้งแรงทางระดับที่กระทาต่อมันคือ pressure gradient force กับ Coriolis force
ถ้าขนาดของสองแรงเหล่ านี้เท่ากันอย่างแท้จริง pressure gradient force จะป้องกัน
Coriolis force จากเหตุที่ทาให้เหไปทางซ้ายหรือขวา การเคลื่อนไหวชนิดนี้เรียกว่า geostrophic
flow รูป 7.2 แสดงว่าแรงสมดุลกันในซีกโลกเหนือได้อย่างไร
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รูปที่ 7.2 Geostrophic Flow in the Northern Hemisphere
สถานะที่มีลักษณะเช่นเดียวกันในซีกโลกใต้แสดงในรูป 7.3

รูปที่ 7.3 Geostrophic Flow in the southern Hemisphere
เพราะว่า geostrophic flow อยู่ในแนวระดับโดยแท้จริง อากาศจะไหลไปตามวงใหญ่ เมื่อ
การเคลื่อนไหวถูกถ่ายทอดลงบนพื้นราบของแผนที่ลมฟ้าอากาศจะปรากฏเป็นเส้นตรง
สาหรับละติจูดที่กาหนดให้มีความเร็วลมแน่นอน 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
มีแรงอื่นมากระทาอากาศจะเคลื่อนที่ในทิศทางของ pressure gradient force คือจากความกด
อากาศสูงมายังความกดอากาศต่า
อันที่จริง Coriolis force มีค่าน้อยในละติจูดต่า และ geostrophic flow ยากที่จะเกิด
ระหว่างละติจูด 14 เหนือ กับ 15 ใต้*
7.11 Gradient Wind
เรามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งถึงการเคลื่อนไหวของอนุภาคซึ่งเคลื่อนในทางระดับด้วยความเร็ว
คงที่ในแถบซึ่ง friction force ถูกตัดทิ้ง
สมมติว่าในกรณีขนาดของ pressure gradient force และ Coriolis force ไม่เท่ากัน การ
เคลื่อนไหวจะโค้งไปทางซ้ายหรือทางขวา
ณ ละติจูดที่กาหนดให้ Coriolis force อาจจะใหญ่หรือเล็กกว่า pressure gradient force
ซึ่งอยู่กับความเร็วลม
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การเคลื่อนไหวในทางระดับที่ไม่มีความฝื ดด้วยความเร็วลมที่เรียกว่า gradient flow
หมายความว่าการไหลสัมผัสกับ isobars ณ แต่ละจุดความเร็วลมที่เกิดขึ้นนี้ สาหรับละติจูดและ
pressure gradient ที่กาหนดให้เรียกว่า gradient wind speed
การไหลอาจเป็น gradient เฉยๆ ณ จุดเดียวหรือจดอื่น บนทางเดินที่ยืดออกไป ในกรณีแรก
ทิศทางของมันสัมผั สกับ isobars เฉพาะจุดที่กาหนดให้เท่านั้น 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 แสดงว่าเกิดขึ้นได้อย่ างไร
ในซีกโลกเหนือ สถานะเช่นเดียวกันในซีกโลกใต้แสดงใน diagram (b)
จงสังเกตว่า flow ทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ เพราะว่า Coriolis force กระทาไป
ทางขวา โดยกลับกันการเคลื่อนไหวในซีกโลกใต้รอบ low pressure area จะตามเข็มนาฬิกาการ
เคลื่อนไหวทั้งสองกรณีเรียกว่า cyclonic flow
Cyclonic flow เป็น flow ในทิศทางเดียวกับการหมุนของโลก การเคลื่อนไหวนี้ทวนเข็ม
นาฬิกาเมื่อมองดูจากขั้วโลกเหนือ โดยกลับกันการหมุนของโลกจะตามเข็มนาฬิกาเมื่อมองดูจากซีก
โลกใต้
ท่านต้องลาก diagram เพื่อแสดงว่าถ้า pressure gradient force น้อยกว่า Coriolis force
การเคลื่อนไหวจะโค้งรอบแถบซึ่งความกดสูงกว่ า ซึ่งจะตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ และทวนเข็ม
นาฬิกาในซีกโลกใต้
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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) ท่านจะสามารถหาความสัมพันธ์นี้สาหรับ
ซีกโลกเหนือโดยการยืนยันหันหลังสู้ลม ความกดอากาศที่ต่ากว่าจะอยู่ทางซ้ายของท่าน
ในซีกโลกใต้ ความกดอากาศที่ต่ากว่าจะอยู่ทางขวา สามารถตรวจสอบได้โดยศึกษารูป 7.3
และ 7.4 (b)
ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Buys Ballot’s Law
ถ้าผู้ตรวจยืนหันหลังสู้ลมความกดอากาศต่ากว่าจะอยู่ทางซ้ายในซีกโลกเหนือและอยู่ทางขวา
ในซีกโลกใต้
7.13 ลมในชั้นที่มีควำมฝืด
โดยปกติลมผิวพื้นวัดที่ระดับมาตรฐาน 10 เมตรเหนือพื้นโลก ในทางปฏิบัติ ลมนี้แตกต่าง
จาก geostrophic wind speed ที่คานวณจากแผนที่ความกดอากาศเท่าระดับน้าทะเลเฉลี่ย แม้
isobars จะเป็นเส้นตรงก็ตาม
เนื่องจากความจริงที่ว่า friction force ไม่สามารถจะตัดทิ้งใน friction layer เป็นผลให้
ความเร็วลมที่ตรวจได้อยู่บนค่าเฉลี่ยประมาณหนึ่งในสามของ geostrophic speed เหนือแผ่นดิน
และประมาณสองในสามเหนือทะเล
ทิศของลมผิวพื้นไม่เป็นไปตาม isobars เนื่องจากการกระทาของ friction force ความเร็ว
ลมที่ต่ากว่าจะลด Coriolis force และ pressure gradient force เป็นเหตุให้อากาศใกล้พื้นโลกไหล
ข้าม isobars จากความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่า friction force อาจนาไปสู่การไหลข้าม
isobars ณ มุมประมาณ 30 องศาเหนือแผ่นดิน และประมาณ 10 องศาเหนือทะเล
ผลของ friction force มากที่ สุ ดที่พื้น ดินซึ่งลมพัด เหนือพื้นขรุขระ และทาให้ เกิ ด
turbulence มันจะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วในระดับสูงขึ้น จนกระทั้งหมดไปที่ระดับยอดของ friction
layer ซึ่งอยู่ที่ความสูงประมาณ 1 กิโลเมตรเหนือพื้นดิน
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7.14 Horizontal Mass Convergence and Divergence
ถ้ามีการเพิ่มขึ้น หรื อลดลงของมวลอากาศบริเวณพื้นโลก ความกดที่พื้นของลาอากาศจะ
เปลี่ยนไป การขาดไปของมวลจากลาอากาศจะทาให้ความกดอากาศที่พื้นโลกลดลง การได้เพิ่มมาของ
มวลทาให้ความกดอากาศที่พื้นโลกเพิ่มขึ้น
เมื่อมีการไหลทางระดับของอากาศเข้าไปในแถบนั้น horizontal convergence จะเกิดขึ้น
ถ้า convergence ยังมีต่อไปเรื่อยๆ จะมีการเพิ่มพูนของอากาศในแถบนั้นและความแน่นของอากาศ
จะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงความแน่น ที่ตรวจพบมีค่าน้อยมาก การเคลื่อนไหวทางดิ่ง
จะเกิดขึ้น โดยวิธีนี้การเพิ่มของมวลก็จะไม่มี
Horizontal divergence เป็นกรรมวิธีตรงกันข้าม divergence จะเกิดขึ้นเมื่อมีการไหล
ออกในทางระดับจากแถบนั้น ซึ่งจะนาไปสู่การเคลื่อนไหวในทางดิ่งของบรรยากาศด้วย

รูปที่ 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 ใกล้พื้นโลกถ้าความกดผิวพื้นลดลง รูป 7.5 แสดงว่า horizontal divergence ที่ x
สัมพันธ์กับ horizontal convergence ที่ A อย่างไร มันประสานกันกับการเคลื่อนขึ้นเบื้องบน
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 ถ้าความกดผิวพื้นเพิ่มขึ้น
ถ้าการลดลงอย่างรวดเร็วของความกดทวีขึ้นที่ A low pressure area จะก่อตัวขึ้นและ
อากาศจะไหลเข้าสู่แถบนั้นโดยการกระทาของ pressure gradient force. Coriolis force ที่เป็น
สัดส่ วนกับ ความเร็ วลมในครั้งแรกจะเล็กมากและการไหลที่ส มดุลจะยังไม่ได้รับความส าเร็จทันที
การเคลื่อนขึน้ ช้าๆจะเกิดขึ้นในบริเวณกว้าง มวลหนาของเมฆและ precipitation จะเกิดขึ้นถ้าความจุ
ความชื้นของอากาศมีค่าสูง
โดยกลับกัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความกดใกล้ B จะนาไปสู่การก่อตัวของ high
pressure area ในแถบนั้น การเคลื่อนลงช้าๆในบริเวณกว้างจะยับยั้งการก่อตัวของเมฆ
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แม้เมื่อ Coriolis force เพิ่มขึ้น ความฝืดผิวพื้นยังทาให้มีการไหลข้าม isobars จากความกด
สู ง ไปยั ง ความกดต่ า convergence ระดั บ ต่ าสั ม พั น ธ์ กั บ ศู น ย์ ก ลางความกดอากาศต่ าและ
divergence กับ anticyclones อย่างไรก็ตาม ผลเหล่านี้มีขอบเขตต่อ friction layer ผลของการ
เคลื่อนไหวในทางดิ่งค่อนข้างเล็กน้อย ความฝืดผิวพื้นอาจเป็นเหตุให้มีการก่อตัวของเมฆได้บ้างใน
depressions แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากมีฝนตกในปริมาณที่น้อยมาก
7.15 กำรพำควำมร้อนของอำกำศ
บรรยากาศเป็นมัชฌิมซึ่งการเคลื่อนไหวของมวลเริ่มต้นได้ง่ายมาก โดยวิธีนี้ความร้อนอาจ
ถ่ายเทโดยการเคลื่อนทางระดับหรือโดยการเคลื่อนทางดิ่งของอากาศ
ในทางอุตุนิยมวิทยา คาว่า convection มักจะแสดงการเคลื่อนไหวทางดิ่ง อย่างไรก็ตาม
ขนาดของความเร็วทางดิ่งโดยปกติประมาณ 1% ของวามเร็วลมทางระดับ
โดยทั่วไปการเคลื่อนไหวทางระดับเกิดขึ้น ในสเกลใหญ่กว่ามาก อาจก่อให้เกิดการถ่ายเท
พลังงานความร้อนจากแถบร้อนไปยังแถบขั้วโลกได้เป็นระยะทางพันๆกิโลเมตร
การถ่ายเทความร้อนและปริมาณทางฟิสิกส์อื่นๆ ในทางระดับโดยลม เรียกว่า advection
มาจากภาษาลาตินซึ่งหมายความว่า “นาติดตัวไป” กระแสการพาความร้อนปกติใหญ่กว่าและทนทาน
กว่ากระแสทางดิ่ง
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวทางดิ่งมีความสาคัญ เช่น อาจนาไปสู่การก่อตัว ของเมฆใน
บรรยากาศ ในบทต่อเราจะศึกษาว่าเมฆจาแนกได้อย่างไร
ปัญหำ
1. Anemometer คืออะไร?จงอธิบาย anemometer ชนิดหมุนสามแบบ
2. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้
(1) การติดตั้งตามมาตรฐานของเครื่องมือวัดลมผิวพื้น
(2) Veering ของลม
(3) Squall
(4) Friction layer
3. โดยใช้ diagram ประกอบจงกล่าวถึง geostrophic flow
(1) ในซีกโลกเหนือ
(2) ในซีกโลกใต้
4. ถ้อยคาต่อไปนี้หมายถึงอะไร
(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
เมฆมี ก รรมวิ ธี ข องการ่ อ ตั ว เนื่ อ งกั น ในบรรยากาศ เมื่ อ ท่ า นเหงนมองดู ท้ อ งฟ้ า ท่ า นจะ
สังเกตเห็นว่ามีเมฆที่เกิดขึ้นในรูปต่างๆ เป็นอันมากต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุด
ขณะที่ไอน้าในบรรยากาศเปลี่ยนสภาพหยดน้าและอนุภาคน้าแข็งก่อตัวขึ้นก็จะทาให้สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า บางครั้งเราเห็นผลเมฆสีขาวลอยฟ่องอยู่ในท้องฟ้า บางครากลับเห็นเมฆสีเทา
หรือสีดาลอยอยู่ระดับต่าปกคลุมท้องฟ้าทั่วไป
ลมฟ้ า อากาศจึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของเมฆซึ่ ง ก่ อ ตั ว ในท้ อ งฟ้ า เป็ น ส่ ว นใหญ่ ด้ ว ยเหตุ นี้ นั ก
อุตุนิยมวิทยาจึงมุ่งศึกษาในโครงสร้างและความเจริญเติบโตของเมฆเป็นการใหญ่
เมื่อไม่นานมานี้เองความก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงจากความสาเร็จของการส่งดาวเทียมนี้ไป
โคจรรอบโลกหลายดวงได้มีส่วนช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าเรื่องเมฆเป็นอย่างมาก ปัจจุบันภาพเมฆ
จากดาวเทียมถูกนามาใช้ประโยชน์ทั่งภูมภาคกว้างใหญ่ของโลก ทาให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากที่เคยได้รับ
จากเครื่องบินแต่เพียงอย่างเดียว และนอกจากนั้นยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเมฆเพิ่มขึ้นอีกเป็นอันมาก
ในบทนี้เราจะค้นหารูปแบบของเมฆในจานวนจากัด เพื่ออธิบายคุณสมบัติที่สาคัญของลมฟ้ า
อากาศได้ดี ต่อไปเราจะพิจารณาชนิดเมฆให้ละเอียดเมื่อเราศึกษาเรื่องการตรวจลมฟ้าอากาศ
๘.๑ ชื่อเมฆ
กลุ่มใหญ่ๆ สองกลุ่มของเมฆได้แก่ cumuliform clods เป็นเมฆชนิด cumulus ซึ่งมักจะ
อยู่แยกห่างๆกัน ในที่ว่างเปล่าของท้องฟ้ากับ stratiform clouds ซึ่งก่อตัวเป็นแผ่นหรือชั้นปกคลุม
ส่วนใหญ่ของท้องฟ้า
ชื่อของเมฆแสดงให้รู้ถึงชนิดและรูปร่างของมัน คาลาตินจานวนหนึ่งถูกนามาแสดงลักษณะ
ของเมฆ คาว่า “ nimbus” (ฝนโปรย , ห่าฝน) ถูกเพิ่มเข้ากับชื่อเมฆซึ่งผลิต preciation คาเติมหน้า
“ fracto-” (แตกกระจัดกระจาย) ปรากฏที่ตัวต้นของชื่ อเมฆที่ถูกลมเป่ากระจัดกระจายคาว่า
“ cirrus” (เส้นผม) ใช้กับเมฆที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเส้นผม
๘.๒ Cloud Genera (ตระกูลเมฆ)
เมฆถูกจาแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ 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
บ่ อยครั้ งที่จ าเป็ น ต้องกล่ า วถึงระดับ ของเมฆที่ เกิดขึ้ น มี ส องวิ ธีที่ใ ช้ในการบอกระดับคื อ
height กับ altitude
Height ของจุดใด ๆ (ตัวอย่างเช่นฐานเมฆ) คือระยะในทางดิ่งจากจุดตรวจถึงระดับของจุด
นั้นขอให้ระลึกว่าจุดตรวจอาจอยู่บนเนินหรือภูเขาก็ได้
Altitude ของจุดใด ๆ คือระยะทางในทางดิ่งที่วัดจากระดั บทะเลเฉลี่ยถึงระดับของจุดนั้น
ผู้ตรวจผิวพื้นโดยทั่วไปมักจะใช้ Height แต่ผู้ตรวจบนเครื่องบินมักจะใช้ Altitude
Vertical Extent ของเมฆ คือระยะในทางดิ่งระหว่างระดับฐานของเมฆกับยอดเมฆ
๘.๔ Etages (ชั้น)
โดยปกติเมฆส่วนมากตรวจพบในระยะของความสูงแตกต่างกันกันจากระดับทะเลถึงระดับ
tropopause ความสูงของ tropopause เปลี่ยนตามเวลาและตาบลที่ ฉะนั้นยอดของเมฆจึงอยู่สูงใน
แถบร้อนยิ่งกว่าในแถบละติจูดกลางและสูง
ตามตาราได้แบ่งส่วนในทางดิ่งของบรรยากาศ ซึ่งเมฆมักจะปรากฏออกเป็นสามส่วน คือ สูง
กลาง ต่า
แต่ละ etage กาหนดโดยระยะของระดับซึ่งเมฆของตระกูลที่มีชื่อเกิดบ่อยที่สุด การเหลื่อม
กันของชั้น และเขตพิกัดของมันเปลี่ยนตามละติจูด สูงโดยประมาณของเขตพิกัดเป็นกิโลเมตรมีดังนี้
Etages
High
Middle
Low

Polar Regions
3-8 km
2-4 km
From the earth s
Surface fo 2 km.

Temperate Regions
5-13 km
2-7 km
From the earth s
Surface to 2 km.

ชั้นของเมฆหกตระกูลจัดไว้ดังต่อไปนี้
(ก) ) Cirrus , Cirrocumulus และ Cirrostratus จัดอยู่ในชั้นสูง
(ข) Alticoumulus จัดอยู่ในชั้นกลาง
(ค) Stratocumulus และ Stratus จัดอยู่ในชั้นต่า
ส่วนอีกสี่ตระกูล จะมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้

Tropical Regions
6-18 km
2-8 km
From the earth s
Surface to 2 km.
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(ก) Altostratus โดยปกติพบในชั้นกลาง แต่มักแผ่ไปถึงระดับสูง
(ข) Nimbostratus มักจะพบสม่าเสมอในชั้นกลาง แต่จะแผ่ลงมาถึงชั้นต่า และแผ่ขึ้นไปถึง
ชั้นสูงด้วย
(ค) Cumulus และ Cumlonimbus มักจะมีฐานอยู่ในระดับต่า แต่ขอบเขตในทางดิ่งสูง
มาก อาจแผ่ยอดขึ้นไปถึงชั้นกลางละชั้นสูง
เมื่อความสูงของเมฆเฉพาะอย่างเป็นที่รู้จักกันแล้ว การที่รู้ว่าเป็นเมฆชั้นไหนอาจช่วยผู้ตรวจ
ในการบอกชื่อและสามารถหาตระกูลได้ โดยเลือกเอาระหว่างตระกูลซึ่งมักพบในชั้นที่ตรงตามความสูง
ของเมฆ
๘.๕ คำอธิบำยตระกูลเมฆทั้งสิบ
องค์ก ารอุ ตุนิ ย มวิทยาโลก ได้ ให้ ค าอธิบ ายอย่างเป็นระเบี ยบของตระกูล เมฆทั้ งสิ บ ไว้ใ น
International Cloud Atlas , Volume I คาอธิบายเหล่านี้จะมีความหมายยิ่งขึ้นสาหรับท่านถ้า
ท่านจะพลิกดูภาพถ่ายเมฆที่เป็นตัวอย่าง ขณะที่ท่านกาลังดูคาอธิบาย
คาอธิบายและอักษรย่อสองตัวที่ได้รับการรับรองสาหรับตระกูลเมฆทั้งสิบมีดังนี้
(ก) Cirrus (Ci)
เมฆที่แยกกันไม่ต่อเนื่องในรูปแบบใยขาวละเอียดอ่อน หรือเป็นหย่อมสีขาวหรือค่อนข้างขาว
หรือแถบแคบ ๆ เมฆเหล่านี้มีรูปร่างลักษณะเป็นเส้น ๆ (คล้ายเส้นผม) หรือเป็นเงาคล้ายเส้นใหม่ทั้ง
สองอย่าง
(ข) Cirrocumulus (Cc)
เป็นหย่อมหรือเป็นแผ่นหรือเป็นชั้นสีขาว โดยปราศจากเงา ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เล็กมากใน
รูปของเมล็ด ระลอก และอื่น ๆ โดยเข้ามารวมกันหรือแยกออกจากกัน และจัดเรียงระเบียบมากบ้าง
เป็นบางส่วน ส่วนมากความกว้างของแต่ละชิ้นส่วนมีน้อยกว่า ๑ องศา
(ค) Cirrostratus (Cs)
เป็นเมฆใสสีขาวปกคลุมด้วยเส้น (คล้ายเส้นผม) หรือมีรูปร่างเรียบ ๆ ปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมด
หรือบางส่วน และทาให้เกิดปรากฎการณ์วงแสงทั่วไป
(ง) Altostratus (Ac)
เมฆที่เป็นหย่อมเป็นแผ่นหรือชั้นสีขาวหรือสีเทาหรือทั้งขาวทั้งเทาโดยปกติมีเงาประกอบด้วย
เกล็ด ก้อนกลม เป็นลูกคลื่น และอื่น ๆ ซึ่งบางครั้งเป็นเส้นหรือพร่าบางส่วน และอาจจะรวมกัน
หรือไม่รวมกันก็ได้ เป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่จัดเป็นระเบียบเป็นส่วนมาก มักจะมีรูปร่างกว้างระหว่างหนึ่งถึง
ห้าองศา
(จ) Altostratus (As)
เมฆสีเทาหรือสีน้าเงินเป็นแผ่นหรือเป็นชั้นของร่องแคบ ๆหรือเป็นเส้นหรือรูปร่างเสมอปก
คลุมท้องฟ้าทั้งหมดหรือบางส่ วน และมีส่วนที่บางพอที่จะเผยให้เห็นดวงอาทิตย์อ ย่างน้อยก็เลือน ๆ
เหมือนผ่านแก้วทีพ่ ื้นดิน ไม่มีปรากฏการณ์วงแสง
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(ฉ) Nimbostratus (Ns)
เป็นชั้นของเมฆสีเทาหรือดา รูปร่างพร่าไปหมด โดยมีฝนหรือหิมะตกต่อเนื่องกันมากหรือ
น้อย ซึ่งส่วนมากถึงพื้นดินและหนาพอที่จะบังแสงอาทิตย์ได้หมด เมฆฉีกขาดระดับต่าเกิดขึ้นบ่อย ๆ
อยู่ใต้ชั้น อาจจะรวมกันหรือไม่รวมก็ได้
(ช) Stratocumulus (Sc)
เป็นหย่อมหรือแผ่นหรือชั้นของเมฆที่มีสีเทาหรือ ขาว หรือทั้งเทาและขวา มีส่วนดามืดตลอด
อยู่บ่อย ๆ ประกอบด้วยกระเบื้องตราหมารุก ก้อนกลม, ม้วน และอื่น ๆ ซึ่งไม่เป็นเส้น อาจจะรวมกัน
หรือไม่รวมก็ได้เป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่จัดไว้เป็นระเบียบเป็นส่วนมาก มีรูปร่างกว้างมากกว่าห้าองศา
(ซ) Stratus (St)
เป็นชั้นเมฆสีเทาทั่วไปมีฐานเรียบ และอาจมี drizzle, ice prisms หรือ snow grain เกิดขึ้น
เมื่อดวงอาทิตย์ส่องผ่านเมฆจะมองเห็นรูปร่างของมันได้ชัดเจน ไม่ทาให้เกิดปรากฎการณ์วงแสง เว้ น
แต่ถ้าอุณหภูมิต่ามากอาจเกิดได้ บางครั้งปรากฏเป็นรูปของหย่อมเมฆที่ฉีกขาด
(ฌ) Cumulus (Cu)
เป็นเมฆที่แยกกันอยู่เป็นอิสระไม่ต่อเนื่องกันโดยทั่วไป มีรูปร่างเด่นชัดและหนาก่อตัวในทาง
ดิ่ง เป็นรูปเนินหรือโดมหรือคอหอยที่ลอยขึ้น ส่วนบนที่โป่งนูนมักจะคล้ายคลึงกับกะหล่าดอก ส่วนที่
ต้องแสงแดดของเมฆเหล่านี้ส่วนมากขาวสว่างแต่ฐานของมันมืด และเกือบเป็นแนวระดับ บางครั้งก็
ฉีกขาด
(ญ) Cumulonimbus (Cb)
เป็นเมฆหนักและหนา มีขอบเขตทางดิ่งมาก เป็นรูปภูเขาหรือหอคอยใหญ่ ๆ อย่างน้อยส่วน
ตอนบนมักจะเรียบ หรือเป็นเส้นหรือเป็นตาหมากรุกและเกือบแบน ส่วนนี้มักจะแผ่ออกเป็นรูปทั่ง
หรือขนนกมากมาย
ใต้ฐานของเมฆนี้มักจะมืดมากมีเมฆฉีกขาดที่อยู่ต่าที่อยู่บ่อย ๆ อาจรวมเจ้าด้วยกันหรือไม่ก็
รวมกันได้ และบางครั้งมี precipitation ในรูปของ virga (เพียงแค่หยิบมือเดียวของอนุภาคของน้า
หรือน้าแข็งที่ตกลงมาจากเมฆ แต่ระเหยเสียก่อนจะถึงพื้นโลกเป็น precipitation)
๘.๖ กำรรู้จักเมฆ
แม้ว่าการจัดชั้นของเมฆเป็นรูปแบบตัวอย่างจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงก็ตาม ปัญหาใน
การบอกชื่อเมฆก็ไม่ใช่ง่ายเสมอไป มักจะไม่พ้นความยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนที่ค่อยเป็นค่อยไป
ระหว่างชนิดต่าง ๆ ของเมฆ
เมฆธรรมชาติไม่มีลักษณะที่ต้องการตรงกันเสมอไปกับชนิดที่บรรยายไว้ในการจัดชั้นที่กล่าว
ในหัวข้อที่แล้วมา เมฆอาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองชนิดก็ได้ในกรณีเหล่านี้ความชานาญและการ
ตัดสินใจของผู้ตรวจเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง
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การตรวจเมฆที่เชื่อถือได้สามารถทาได้ดีที่ สุด โดยการระมัดระวังเฝ้ามองโดยใกล้ชิ ดและ
ต่อเนื่องในการก่อตัวของมัน การตรวจท้องฟ้าอย่างคร่าว ๆ ในชั่วโมงตรวจเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอ
Water droplets และ ice crystals อาจเกิดขึ้นในบรรยากาศในรูปอื่นนอกเหนือไปจากเมฆ
เหล่านั้นก็ได้ ในบทต่อไปเราจะศึกษาผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นตัวและการระเหิดกลับของไอน้า
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 แสดงให้เห็นว่าหยดน้าและผลึกน้าแข็ง
สามารถเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศในรูปอื่นที่นอกเหนือไปจากเมฆ อนุภาคของเหลวและของแข็งอาจ
ลอยอยู่ได้ในอากาศ หรืออาจตกลงมายังพื้นโลก บางครั้งก็อาจถูกพัดพาเข้าไปสู่บรรยากาศโดยการ
กระทาของลม บางโอกาสหยดน้าหรือผลึกน้าแข็งอาจถูกระเหิดกลับไปอยู่บนวัตถุบนพื้นดิน หรือใน
อากาศอิสระ
ในบทนี้ เราศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะของอนุ ภ าคของเหลวหรื อ ของแข็ ง ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก
อุตุนิยมวิทยา เราจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะจาแนกออกเป็นแต่ละชนิดได้อย่างไร
๙.๑ คำจำกัดควำมของ meteors
พจนานุกรมส่วนมักให้คานิยาม meteors เป็นปรากฏการณ์ที่มองเห็นได้หรือเกี่ยวกับแสง
สว่างในบรรยากาศ meteors ทางดาราศาสตร์ที่เข้ามาสู่บรรยากาศจากอวกาศจะเห็นได้ทั่วไป เช่น
“shooting stars” (ดาวตก) ที่คนส่วนมากจะนึกถึงวัตถุเหล่านี้เมื่อพูดถึงคาว่า“meteors”
อย่างไรก็ตาม “meteors” ที่ไม่ใช้ทางดาราศาสตร์มีอยู่ทั่วไป ด้วยเหตุนี้ นักอุตุนิยมวิทยาจึง
ได้ให้คานิยามคาว่า “meteors” เป็นพิเศษ ซึ่งท่านจะต้องไม่เอาไปปะปนกันกับความหมายในทาง
ดาราศาสตร์
ในด้านอุตุนิยมวิทยา คา meteors หมายถึงปรากฏการณ์ใดๆ ก็ตามที่นอกจากเมฆซึ่งตรวจ
ได้ ใ นบรรยากาศหรื อ บนพื้ น โลก อาจประกอบด้ ว ย precipitation หรื อ การระเหิ ด ของอนุ ภ าค
ของเหลว หรือของแข็ง รวมทั้งปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง หรือไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นในบรรยากาศด้วย
มี meteors อยู่มากมายหลายชนิด อย่างไรก็ตาม โดยการพิจารณาธรรมชาติของอนุภาค
หรือกรรมวิธีทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของมันก็อาจจาแนกได้เป็นสี่ชนิดใหญ่ๆ คือ
(ก) Hydrometeors
(ข) Lithometeors
(ค) Photometeors
(ง) Electrometeors
๙.๒ คำกำจัดควำมของ meteors
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้คานิยาม meteors สี่ชนิดเหล่านี้ไว้ใน International
Cloud Atlas ,Volume I คานิยามเหล่านี้มีดังต่อไปนี้
(ก) hydrometeor
Hydrometeor เป็น meteor ที่ประกอบด้วยกลุ่มของอนุภาคที่เกิดขึ้นจากน้าของของเหลว
หรือของแข็ง ซึ่งตกลงมาผ่านบรรยากาศ หรือลอยอยู่ในบรรยากาศ ถูกลมพัดลอยขึ้นไปจากผิวโลก
หรือระเหิดกลับอยู่บนวัตถุบนพื้นดินหรือในบรรยากาศอิสระ
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(ข) Lithometeor
Lithometeor เป็น meteor ที่ประกอบด้วยกลุ่มของอนุภาคซึ่งส่วนมากเป็นของแข็งและ
ไม่ได้เกิดจากน้า อนุภาคลอยอยู่ในบรรยากาศมากหรือน้อย หรือถูกยกขึ้นโดยลมจากพื้นดิน
(ค) Photometeors
Photometeors เป็นปรากฏการณ์แสงสว่างเกิดขึ้นโดยการสะท้อน การหักของแสง การ
แยกแสง (แตกต่างเพียง Degree จาก Scattering ) หรือการรบกวนของแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวง
จันทร์
(ง) Electrometer
Electrometer เป็นปรากฏการณ์ของไฟฟ้าในบรรยากาศที่เห็นได้หรือสามารถได้ยินสียง
ในบทนี้ เราจะเกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่กับ hydrometeors ส่วน meteors อื่น ๆ จะได้
ศึกษาในขั้นต่อไป Lithometeors รวมฝุ่นควันและอื่นๆ และ Photometers เกิดขึ้นเป็นรุ้งกินน้า วง
แสงและอื่นๆ ส่วนฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และพายุฟ้าคะนองรวมอยู่ในชนิดต่าง ๆ ของ Electrometers
๙.๓ กำรจัดชั้นของ hydrometeor
(ก) กลุ่มหรือชุดของอนุภาคที่ตกหล่นมายังพื้นโลก ซึ่งมีกาเนิดส่วนมากจากเมฆ และ
รวมทั้ง drizzle,rain,snow,snow pellets และ ice prisms
(ข) กลุ่มหรือชุดของอนุภาคที่ตกหล่นมาซึ่งระเหยหรือระเหิดไปก่อนจะถึงพื้นโลก
(virga)
(ค) hydrometeor ที่ประกอบด้วยชุดของอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ fog และ
mist คล้ายกับเมฆแต่ถูกพิจารณาเป็น meteor เพราะว่ามันเกิดที่พื้นโลกหรือใกล้พื้นโลก
(ง) อนุภาคของเหลวหรือของแข็งที่ถูกพัดขึ้นจากพื้นโลกโดยลม drifting snow
,blowing snow และ spray (น้าที่กระเซ็นเป็นฝอย) มักจะมีขอบเขตอยู่มนชั้นต่าที่สุดของ
บรรยากาศ
(จ) อนุภาคของเหลวหรือของแข็งที่ระเหิดกลับอยู่บนวั ตถุที่อยู่นอกที่กาบังเหล่านี้
รวมทั้ง dew,hoar-frost,rime และ glaze ใน hoar-frost และ rime กลุ่มอิสระ ของ
อนุภาคแข็ง สามารถมองเห็นได้ แม้ว่ามันจะละลายอยู่รวมกันแต่ไม่มีโครงสร้างอนุภาคที่อาจ
มองเห็นได้ใน glaze และมันเกิดขึ้นเป็นชั้นที่เป็นเนื้อเดียวกันและเรียบ
9.4 Precipitation
Precipitation หมายถึง hydrometeor ที่ตกลงมาจนถึงพื้นดิน ไม่รวมถึง virga ซึ่ง
มองเห็นเป็นสายจากฐานเมฆ แต่ลงมาไม่ถึงพื้นโลก เมื่อ precipitation ตกลงถึงพื้นดินอาจถูกวัดเป็น
ความลึกของน้า การวัดนี้ถือเสมือนกับฝนตกไม่ว่ารูปของ precipitation เมื่อตกลงถึงพื้นโลกครั้ง
แรกจะเป็นอย่างไร
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Intensity of precipitation พิจารณาโดยอัตราซึ่ง precipitation จะสะสมเพิ่มพูนบนผิว
พื้น ทางระดั บ ถ้าสามารถป้ องกั น มิให้ ไหลออกไป และเป็นอัต ราซึ่ง precipitationถูก สะสมไว้ใ น
เครื่องวัดฝนด้วย อาจจะบอกได้ว่าเบา ปานกลางหรือหนัก แต่ถ้อยคาเหล่านี้แปลความหมายได้หลาย
ทางโดยแต่ละบุคคล
Hydrometeors ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่ตกลงมาเกิดขึ้นเป็น showers หรือ continuous
การจาแนกจะต้องกระทาระหว่าง showers กับ intermittent precipitation
Showers มีคุณสมบัติโดยเริ่มและสิ้นสุดปัจจุบันทันด่วน โดยปกติรวดเร็วและบางครั้ง
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในความแรงของ precipitation โดยทั่วไปหยดน้าและอนุภาคของแข็งทีตก
ลงมาในรู ป ของ Showers จะมีขนาดใหญ่กว่าอนุ ภ าคทีตกลงมาในรูป ของ non Showers
precipitation
Intermittent precipitation เป็น precipitation ทีไ่ ม่ตกต่อเนื่องกันกันที่พื้นโลก
อย่างไรก็ตาม เมฆซึ่งให้กาเนิดมันจะต่อเนื่องกันมากหรือน้อย มันแตกต่างจาก Showers ที่ว่ามันไม่
เริ่มต้นและจบลงอย่างทันทีทันใด ไมมีการกระจ่างของเมฆระหว่างการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของ
non Showers precipitation
ไม่ว่า Hydrometeors จะเกิดขึ้นเป็น Showers หรือไม่ก็ตามย่อมขึ้นอยู่กับเมฆซึ่งเป็นต้น
กาเนิด 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 และในกรณีที่สงสัยซึ่งอาจเกิดขึ้นในเวลากลางวัน
๙.๕ Definitions and Definitions of Hydrometeors
ในการที่จาแนก Hydrometeors แต่ละชนิดจาเป็นต้องกาหนดนิยามเป็นพิเศษ คานิยาม
และคุณสมบัติทั่วไปของมันมีอยู่ใน Internatioal clouf Atlas Volume I ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) Rain
precipitation ของอนุภาคน้าที่เป็นของเหลวอาจจะเป็นในรูปของหยดน้าที่มีเส้นผ่าศูนย์
โตกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร หรือหยดที่ตกเป็นแห่งๆซึ่งมีขนาดเล็กกว่าหยดฝน โดยปกติจะมีขนาดใหญ่กว่า
หยดฝนละออง แต่กระนั้นหยดที่ตกลงบริเวณริมๆ เขตฝน อาจมีขนาดเล็กเท่ากับหยดฝนละอองก็ได้
เนื่องมาจากการระเหยเป็นบางส่วน ฝนจึ่งแตดต่างจากฝนละออง โดยความจริงที่ว่าหยดกระจายออก
ในบางกรณีเมฆอาจรวมปริมาณอันมากมายผิดปกติของอนุภาค ของฝุ่นหรือทราย ที่ถูกยกขึ้น จาด
พื้นดินโดยพายุฝุ่น หรือพายุทรายที่ถูกยกขึ้นจาก พื้นดินโดยพายุฝุ่น หรือพายุทราย อนุภาคเหล่านี้
จะตกลงมาสู่พื้นดินพร้อมกับหยดฝน (mud rain) มักจะหลังจากที่ได้ถูกนาไปเป็นระยะทางไกลๆแล้ว
Freezing rain
หยดฝนซึ่งแข็งตัวเมือกระทบกับพื้นดินหรือวัตถุบนพื้นโลกหรือเครื่องบินในขณะบิน
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(ข) Drizzle

Precipitation ที่เป็นระเบียบอย่างดีประกอบด้วยหยดที่ละเอียดของน้า (เส้นผ่าศูนย์กลาง
เล็กกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร) ซึงอยู่ชิดกันมาก เป็นหยดน้าที่ดูเหมือนจะลอยสามารถมองเห็นได้แม้ในการ
เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยของอากาศ
Drizzle ตกจากเมฆ stratus ที่ต่อเนื่องกันและเป็นชั้นหนา มักจะลอยอยู่ต่า บางครั้งแทบจะ
สัมผัสพื้นดิน (fog) ปริมาณของ Precipitation ที่อยู่ในรูปของ Drizzle บางครั้งก็ไม่น้อย (ถึง ๑
มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) โดยเฉพาะตามชายงฝั่งและบริเวณภูเขา
Freezing Drizzle
หยด Drizzle ซึ่งแข็งตัวเมือกระทบกับพื้นดินหรือวัตถุทีอยู่บนพื้นโลกหรือเครื่องบิน
(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 เมล็ดน้าแข็งเหล่านี้เป็นรูปทรง
กลม บางครั้งก็เป็นรูปกรวยทีมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒.๕ มิลลิเมตร
เมล็ดหิมะเปราะร่วนและแตกง่าย เมื่อถูกกระทบ เมื่อมันตกลงมาบนพื้นแข็งมันจะกระเด้ง
แ ล ะ มั ก จ ะ แ ต ก โ ด ย ป ก ติ Precipitation of snow pelletsเ กิ ด ขึ้ น ใ น showers ร่ ว ม กั บ
Precipitation of snowflakes or raindrops เมือ่ อุณหภูมิพื้นผิวอยู่ในราว ๐ซ
(ง) Snow grains
Precipitation of transparent very small white and opaque grains of ice เมล็ด
น้าแข็งเหล่านี้ แบนหรือยาวเรียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยทั่วไปน้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร เมื่อเมล็ดน้าแข็ง
กระทบพื้นแข็ง มันจะไม่กระเด้งหรือแตกละเอียด มักจะตกในปริมาณที่น้อยมาก ส่วนมากมาจากเมฆ
status หรือจาก fog และไม่เคยตกอยู่ในรูปแบบ shower
(จ) Ice pellets
Precipitation of transparent pellets of ice ซึ่งเป็นรูปทรงกลม หรือทรงกรวยที่บางและ
ไม่เรียบ และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ ม.ม. หรือน้อยกว่า
ก้อนเล็กๆของน้าแข็งมักจะกระดอนเมื่อกระทบกับพื้นแข็ง และมีเสียงเมื่อเวลากระทบ อาจ
แบ่งย่อยๆออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆคือ
๑. หยดฝนที่แข็งหรือเกล็ดหิมะที่ละลายแล้วเป็นส่วนใหญ่ และกลับแข็งตัวอีก กรรมวิธีการ
แข็งตัวมักจะเกิดขึ้นใกล้ผิวโลก
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๒. ก้อนเล็กๆของหิมะที่ห้อหุ้มไว้ในชั้นบาง ๆ ของน้าแข็งซึ่งก่อตัวขึ้นจากการแข็งตัวของ
หยดเล็กๆ ที่ถูกสกัดโดยก้อนเล็กของน้าแข็งหรือน้าที่เป็นผลจากการละลายบางส่วนของ
ก้อนเล็ก ๆ ของน้าแข็ง
(ฉ) Hail
Precipitation of small balls or pieces of ice (Hailstones) มีช่วงของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางจาก ๕ ถึง ๕๐ มิลลิเมตร หรือบางครั้งมากกว่า ตกลงมาโดยแยกกันหรือรวมกันเป็นก้อนที่
ไม่สม่าเสมอ
Hailstones ประกอบด้วยน้าแข็งที่ใสเป็นส่วนมาก หรือชุดของชั้นน้าแข็งที่ใส มีความหนา
อย่างน้อย ๑ มิลลิเมตร สลับกับชั้นที่โปร่งแสง ลูกเห็บตกลงมาโดยปกติตรวจพบระหว่างมี heavy
thunderstorms
(ช) Ice prisms
การตกของผลึกน้าแข็งที่ไม่เป็นกิ่งก้าน ในรูปของ เข็ม ลา หรือ แผ่นมักจะเล็ดมากจนเหมือน
จะลอยได้ในอากาศ ผลึกเหล่านี้อาจจะตกลงมาจากเมฆหรือจากท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆก็ได้
ผลึกสามารถมองเห็นได้เป็นส่วนใหญ่ เมื่ อมันถูกแสงอาทิตย์จะมีแสงแปลบปลาบ (ผงเพชร)
และแล้วจะเกิดเป็นลาทีสว่างโชคช่วงหรือเป็น ปรากฏการณ์วงแสงอื่นๆ hydrometeor ชนิดนี้เกิด
บ่อยในแถบขั้วโลก ขณะที่อณ
ุ หภูมิต่ามากและในมวลอากาศที่มีเสถียรภาพ
(ซ) Fog
การลอยอยู่ของหยดเล็กๆ ของน้าที่ เล็กมากในอากาศ ลกทัศนวิสัยทางระดับที่ผิวโลกเหลือ
น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร
เมื่อความสว่างเพียงพอ หยดเล็กของหมอกที่อยู่โ ดยลาพังจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบ่อยๆ
และมักจะเห็น การเคลื่อนที่ในอาการที่ปั่นป่วน อากาศในหมอกมักจะรู้สึกว่าสดและชื้นหรือเปียก
ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกโดยปกติจะใกล้เคียง ๑๐๐ %
Hydrometeor ชนิดนี้ทาให้เกิดฉากสีขาวปกคลุมภูมิประเทศ เมื่อผสมกับฝุ่นหรือควันมันจะ
มีสีมัวๆ ซึ่งมักจะเป็นสีเหลือง ในกรณีหลังจะอยู่ได้นานกว่าเมื่อมันประกอบด้วยหยดเล็กของน้าแต่
เพียงอย่างเดียว
Ice fog
การลอยตัวของผลึกน้าแข็งเล็ก ๆ เป็นจานวนมากในอากาศซึ่งลดทัศนวิสัยที่ผิวโลก
ผลึกของมันจะดูแปลบปลาบในแสงอาทิตย์ Ice fog ทาให้เกิดปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
แสงสว่าง เช่น ลาแห่งความสว่างโชคช่วง, วงแสงเล็กๆ และ อื่นๆ
หมำยเหตุ ในรหั ส ระหว่ า งประเทศส าหรั บ รายงานอากาศ ค าว่ า “fog”
ใช้ เ มื่ อ
hydrometeor fog หรือ mist ลดทัศนวิสัยทางระดับที่ผิวโลกเหลือน้อยกว่า ๑ กิโลเมตร
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(ฌ) Mist
การลอยตัวในอากาศของหยดน้าเล็กๆ ของน้าที่เล็กมากจนมองไม่ เห็นด้วยตาเปล่าได้หรือ
อนุภาคเปียกที่มีความสามารถเด่นชัดที่จะเร่งการกลั่นตัวของไอน้าได้เร็วขึ้น และทาให้ลดทัศนวิสัยที่
ผิวโลก
อากาศ ใน mist มักจะไม่รู้สึกสดหรือชื้น ความชื้นสัมพันธ์ใน mist โดยปกติต่ากว่า ๑๐๐%
Hydrometeor ชนิดนี้ทาให้เกิดฉากสีเทาบางปกคลุมภูมิประเทศ
หมำยเหตุ ในรหั ส ระหว่ า งประเทศส าหรั บ รายงานอากาศ ค าว่ า “mist”
ใช้ เ มื่ อ
hydrometeor mist ลดทัศนวิสัยทางระดับที่ผิวโลกเหลือไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร
(ญ) Drifting snow and blowing snow
ชุดของอนุภาคหิมะที่ถูกพัดขึ้นจากพื้นดินโดยลมที่มีกาลังแรงพอ และมีความปั่นป่วน สภาพ
ของลม (ความเร็ว และการกระโชก) ที่จาเป็นต่อการทาให้เกิด hydrometeors เหล่านี้ขึ้นอยู่กับ
สถานะและอายุของหิมะที่ผิวพื้น
(๑) Drifting snow
ชุดของอนุภาคหิมะที่ถูกพัดโดยลมไปยังความสูงเล็กน้อยเหนือพื้นดิน ทัศนวิสัยไม่ได
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระดับสายตา
หิมะที่กาลังเคลื่อนที่เหมือนม่านกาบังอยู่ต่ามาก การเคลื่อนไหวของอนุภาคหิมะจะ
ขนานไปกับพื้นดินมากหรือน้อย
(๒) Blowing snow
ชุดของอนุภาคหิมะที่ถูกพัดโดยลมไปยังความสูงปานกลางหรือสูงมากจากพื้นดิน
ทัศนวิสัยทางระดับที่ระดับสายตาเลวมากทั่วไป
บางครั้งความหนามแน่นของอนุภาคหิมะอาจเพียงพอที่จะเป็ น ฉากกั้นท้องฟ้าและ
กาบังดวงอาทิตย์ อนุภาคหิมะเกือบจะพางขึ้นโดยความเร็วลม
(ฎ) Spray
ชุดของหยดเล็กๆ ของน้าที่ถูกกระชากโดยลมจากผิวหน้าน้าที่กว้างขวางโดยปกติจากยอด
คลื่นและถูกนาขึ้นไปเป็นระยะทางสั้นๆในอากาศ
เมื่อผิวหน้าน้าไม่เรียบ หยดเล็กๆ ของน้าจะมีฟองติดไปด้วย
(ฏ) Dew
การระเหิดของหยดน้าบนวัตถุที่พื้นดิน หรือใกล้พื้นดิน ซึ่งเกิดขึ้นโดยการกลั่นตัวของไอน้า
จากอากาศโปร่งที่อยู่ล้อมรอบ
น้าค้างเกิดขึ้นเมื่อ
(๑) ผิวพื้นที่กลางแจ้งมีอุณหภูมิเย็นลงต่ากว่าจุดน้าค้างของอากาศ การเย็นลงเช่นนั้นโดย
ปกติ เนื่องมาจากการแผ่รังสีในเวลากลางคืน และส่วนมากน้าค้างถูกระเหิดกลับบนวัตถุ
ที่พื้นดินหรือใกล้พื้นดิน
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(๒) อากาศชื้นและอุ่นเข้ามาสัมผัสกับพื้น ที่เย็นกว่าซึ่งมีอุณหภูมิต่ากว่าจุดน้าค้างของอากาศ
โดยปกติเป็นผลมาจากการพาความร้อนของอากาศ
White dew
การระเหิดกลับของหยดน้าค้างแข็งสีขาว
(ฐ) Hoar – frost
การระเหิดกลับของน้าแข็งที่ปรากฏเป็นรูปผลึก โดยปกติจะมีรูปเป็นเกล็ด , เข็ม, ขนนกหรือ
พัด
Hydrometeor ชนิดนี้เกิดขึ้นลักษณะเดียวกับน้าค้างแต่มีอุณหภูมิต่ากว่า 0ซ
(ฑ) Rime
การระเหิดกลับของน้าแข็ง ซึ่งประกอบ ด้วยเมล็ดน้าแข็งมากหรือน้อยคั่นอยู่โดยโพรงอากาศ
บางครั้งประดับประดาด้วยกิ่งก้านที่เป็นผลึก
Rime เกิดขึ้นจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วของหยดเล็กๆ ของน้าที่เล็กมาก และเย็นจัด
บางครัง้ จะพอกเป็นแผ่นหนา
ใกล้พื้นดิน Rime ถูกระเหิดกลับบนวัตถุ ส่วนใหญ่บนด้านที่เปิดรับลม และส่วนมากทาง
ปลายและริมโดยการแข็งตัวของหยดเล็กๆของหมอกที่เย็นจัด หรือ (ในแถบภูเขา) ของหยดเล็กๆ ของ
เมฆที่เย็นจัด
ในบรรยากาศอิสระ rime เกิดขึ้นเป็นชนิดของหิมะก้อนเล็กๆ ที่เป็นน้าแข็งกรอบ ร่วนและดู
คล้ายกับเค้ก จับบนส่วนของเครื่องบินปะทะกับลมสัมพัทธ์
(ฒ) Glaze (clear ice )
การระเหิดกลับของน้าแข็งเป็น เนื้อเดียวและใสเกิดขึ้น โดยการแข็งตัวของ หยดเล็กๆ ของ
ฝนละออง หรือหยดฝนที่เย็นจัดบนวัตถุที่ผิวพื้นซึ้งอุณหภูมิอยู่ต่ากว่า 0ซ หรือสูงกว่า 0ซ เพียง
เล็กน้อย
อาจจะเกิดขึ้นทันที่ทันใดโดยการแข็งตัวของหยดเล็กๆ ของฝนละอองหรือ หยดฝนที่ไม่เย็น
จัดหลังจากกระทบผิวพื้นซึ่งมีอุณหภูมิต่ากว่า 0ซ มาก
Glaze ตรวจได้ที่ผิวโลกเมื่อหยดฝนตกผ่านชั้นของอุณหภูมิ ที่ต่ากว่าขีดแข็งและมีความลึก
เพียงพอในบรรยากาศอิสระ glaze เกิดขึ้นเป็นชนิดแข็ง และเรียบของน้าแข็ง (clear ice) บางครั้งพบ
ในเมฆซึ่งประกอบด้วยหยดเล็กๆที่เย็นจัดเป็นอันมาก ซึ้งแข็งตัวหลังจากกระทบกับส่วนของเครื่องบิน
ที่ปะทะกับลมสัมพัทธ์ บางโอกาส glaze อาจปกคลุมทุกส่วนของเครื่องบิน ซึ่งถูก precipitation ที่
เย็นจัด
หมำยเหตุ glaze on the ground ต้องไม่เอาไปปะปนกับ “ground ice” ก่อตัวขึ้นเมื่อ
(๑) น้าจาก precipitation ของหยดเล็กๆ ของฝนละอองหรือหยดฝนที่ไม่เย็นจัด ซึ่งต่อมาจะ
แข็งตัวอยู่บนพื้นดิน
(๒) หิมะบนพื้นดินซึ่งแข็งตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากละลายไปหมดแล้ว หรือละลายไปเพียงบางส่วน
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(๓) หิมะบนพื้นดินซึ่งแน่นและแข็งเนื่องจากการจราจร

(ณ) Spout
ปรากฏการณ์ซึ้งประกอบด้วย ลมบ้าหมูที่มักจะรุนแรงจะเห็นได้โดยการปรากฏของลาเมฆ
หรือรูปกรวยหงายของเมฆ (funnel cloud) (เมฆงวงช้าง) ยื่นออกมาจากฐานเมฆ cumulonimbus
การปรากฏของพวยเมฆที่ประกอบด้วยหยดน้าซึ่งถูกยกขึ้นขากผิวหน้าน้าทะเล หรือฝุ่น , ทราย หรือ
ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้เกลื่อนกลาดกระจุยกระจายซึ้งถูกยกขึ้นจากพื้นดิน
แกนของเมฆงวงช้างเอียงในทางดิ่งหรือบางครั้งคดเคี้ยวไปมา ไม่เป็นการแปลกประหลาด
อย่างใดที่เมฆงวงช้างอาจร่วมกับพวยเมฆ
อากาศภายในลมบ้าหมูจ ะหมุนอย่างรวดเร็ว ส่ ว นมากมักจะทวนเข็มนาฬิกาการเคลื่ อน
ตัวหมุนอย่างรวดเร็ว อาจตรวจได้จากด้านนอกของเมฆงวงช้าง และพวยเมฆยิ่งห่างออกไป อากาศจะ
สงบมาก
เส้นผ่านศูนย์กลางของลาเมฆโดยปกติอยู่มนจานวนสิบของเมตร แต่ในบางแถบบางครั้งอาจ
กว้างถึงสองสามร้อยเมตร
บางครั้งอาจตรวจพบ spouts หลายอันเกิดจากเมฆก้อนเดียวกัน
Spouts มักจะเป็นอันตรายอย่างมากในทวีปอเมริกาเหนือ (tornadoes) ซึ่งอาจจะก่อความ
พินาศได้กว้าง ถึง ๕ กิโลเมตรและยาวเป็นหลายร้อยกิโลเมตร
Spouts ที่มีกาลังอ่อนพบบ่อยๆ ใต้เมฆ cumulus
๙.๖ Precipitation ที่สัมพันธ์กับตระกูลเมฆ
เมื่ออนุภาค ตกลงมาถึงสถานีตรวจ สามารถจะหาลักษณะของมัน ได้ว่า hydrometeors
เหล่านั้นเกี่ยวเนื่องกับเมฆตระกูลใด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสามารถทราบได้ว่าเป็นเมฆอะไร ตาราง๙.๑
แสดงรายการอนุภาค precipitation ต่างๆ และตระกูลเมฆเป็นต้นกาเนิด
ตาราง ๙.๑ precipitation ที่เกี่ยวเนื่องกับตระกูลเมฆ
HYDROMETEORS
Rain
Drizzle
Snow
Snow pellets
Snow grains
Ice pellet
Ice prisms*

As
+
+
+

CLOUD GENERA
Ns Sc St Cu
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Pb
+
+
+
+
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* ผู้ตรวจพบเครื่องบินอาจพบ ice prisms อยู่ใต้เมฆ Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus และ
Altocumulus
๙.๗ อัตรำกำรตกลงมำของหยดเล็กๆของน้ำ
วัตถุที่ตกผ่านอากาศลงมาเนื่องจากแรงสามแรงดังต่อไปนี้
(ก) แรงของความถ่วง
(ข) แรงดันขึ้นเนื่องจากกาลังลอย (Archimedes Principle)
(ค) ความต้านทานของอากาศเนื่องจากการเคลื่อนที
ในระยะแรกมักจะมีอัตราเร่งเนื่องจากแรงของความถ่วงมีค่ามาก กว่าผลรวมของอีกสองแรง
ทีด่ ันขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวัตถุเดินทางลงมาสู่โลกได้เร็วขึ้น ความต้านทานของอากาศก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
ผลสุดท้าย ถ้าวัตถุยังไม่ถึงพื้นดิน แรงจะสมดุลกันทาให้วั ตถุตกลงมาด้วยความเร็วคงที่ ซึ่ง
เรียกว่า terminal velocity
นักกระโดดร่มครั้งแรกที่ลงมาจะมีอัตราเร่ง แต่ผลสุดท้ายจะลงมาด้วยความเร็วคงที หลังจาก
ที่การร่มแล้วไม่นาน ใบไม้ที่ร่วงลงมาก็จะถึงพื้นด้วย terminal velocity เช่นเดียวกัน และในทานอง
เดียวกันหยดฝนที่ตกลงมา จึงมีอัตราเร่งจนถึงความเร็วสูงสุดของการตก แล้วต่อมาตกลงด้วยความเร็ว
คงที่
อนุภาคของน้ายิ่งใหญ่ 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
(1

µ

-3
=

10

.00012
.00192
0.27
0.72
2.06
4.03
6.49
9.09
9.17
-6
mm
=

10 m)

๙.๘ กำรเปลี่ยนรูปของหยดฝนที่ตกลงมำ
หยดเล็กๆ ของน้าจะเปลี่ยนรูปในขณะที่ตกผ่านอากาศ การเปลียนรูปจะเพิ่มขึ้นตามขนาด
ของหยด
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สาเหตุนี้จะชี้แจงความจริงที่ว่า rainbows จะเห็นได้ต่อเมื่อหยดน้ามีขนาดโตพอควรเท่านั้น
รุ้งกินน้าเกิดจากการกระจายของ รังสีทีมองเห็นได้จาก ดวงอาทิตย์ออกเป็นความยาวคลื่นต่างๆ ซึ่ง
ประกอบเป็นสีของรุ้งกินน้า
การกระจายสัมพันธ์กับการหักและการสะท้อนภายในของแสงอาทิตย์ ด้านในรูปทรงกลม
ของน้า อย่างไรก็ตามถ้าขนาดของหยดน้าโตเกินควร รูปร่างของมันจะไม่เป็นทรงกลมอีกต่อไป มัน
จะเปลี่ยนเป็นค่อนข้างแบนทางเบื้องล่าง และการกระจายจะตรวจไม่ได้อีก
ถึงแม้ว่าหยดฝนมีรูป ทรงกลม รุ้งกินน้าก็อาจไม่เกิดถ้าหยดเล็กๆ มีขนาดเล็ กเกินไป ถ้า
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงเท่ ากับความยาวคลื่นสองสามขนาดของแสงสว่างผลจากแสงสว่างอื่นๆ จะ
ป้องกันการก่อตัวของรุ้งกินน้า
หยดน้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แสดงไว้ในตาราง ๙.๒ แทนขนาดจากัดโดยประมาณที่ใหญ่ที่สุด
ของหยดฝน ในที่สุดการเปลี่ ยนรูปจะถึงขั้นที่หยดน้าแตกออกเป็นหยดเล็กๆ ที่เล็กยิ่งขึ้น ฉะนั้ นจึงมี
เขตจากัดทั้งขนาดและความเร็วปลายทางของหยดฝน
การตกลงมาของ hydrometeors สู่โลกสามารถเกิดขึ้นหลังจากเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าแล้ว
เท่านั้น เมฆจะก่อตัวเมื่อการเย็นตัวของไอน้าถึงขั้นที่มันจะเปลี่ยนเป็นหยดเล็กๆของของเหลว หรือ
ผลึกน้าแข็งของของแข็ง
การเย็นลงของอากาศชื้นที่จะก่อตัวเป็นเมฆจะก่อตัวเป็นเมฆจะก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ในทาง
ดิ่ง ในบทต่อไปเราจะพิจารณากรรมวิธีทางฟิสิกส์บางประการซึ่งนาไปสู่การเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนของ
อากาศ
๑.
๒.

๓.
๔.

ปัญหำ
จงบอกชื่อ meteors สี่ชนิดซึ่งเป็นทีสนใจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยา ให้
ตัวอย่างมาชนิดละ2ตัวอย่าง
เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้
(๑) Intensity of precipitation
(๒) Terminal velocity
(๓) Virga
จงอธิบายลักษณะของ showers และintermittent precipitation ท่านจาแนกความ
แตกต่างได้อย่างไร
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. ถ้ า precipitation
เกิ ด ขึ้ น เวลากลางคื น จงบอกตระกู ล เมฆซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด
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
เวลาการเคลื่อนที่ทางดิ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากเมฆ
การเคลื่อนที่ทางดิ่งในบรรยากาศโดยปกติมีขนาดเล็ กกว่าการเคลื่อนที่ทางระดับมาก แม้
กระนั้นเมื่อมันแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้างหรือเมื่อมันก่อตัวดีแล้ว ผลของมันก็มีความสาคัญมาก
ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ทางดิ่ง ลมกระโชกเป็นบาง
แห่งที่ผิดปกติและช่วงลมสงบอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสองสามวินาที การไหลขึ้นและไหลลงของอากาศ
อย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องกันได้เป็นเวลาหลายนาทีระหว่างวันที่มีพายุฟ้าคะนอง บางครั้งเกิดขึ้น
เป็นบริเวณกว้างแต่เคลื่อนไหวช้าลงและอาจอยู่ได้ครั้งละหลายๆวัน เนื่องจากผลของระบบลมฟ้า
อากาศสเกลใหญ่
การเคลื่อนทีเ่ หล่านี้สัมพันธ์กับ vertical stability ของบรรยากาศและเราจะต้องศึกษาว่า
มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
๑๐.๑ Adiabatic Process in the Atmosphere
Adiabatic Process เกิดขึ้นโดยปราศจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสิ่งแวดล้อม เช่น
การเปลี่ยนในปริมาตรหรือความกดของอนุภาคเล็กๆ ของแก๊ส อาจเกิดขึ้นโดยปราศจากกระแสความ
ร้อนเข้าไปในหรือออกมาจากอนุภาค
การเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศที่เกิดขึ้นชั่วคราวส่วนมากเป็น Adiabatic หรือเกือบจะ
เป็น Adiabatic ด้วยเหตุผล ๓ ประการ ประการแรก อากาศเป็นตัวนาความร้อนที่เลว ประการที่
สอง การผสมของอนุภาคของอากาศกับสิ่งแวดล้อมโดยปกติเกิดขึ้นช้า ๆ ประการที่สาม กรรมวิธีแผ่
รังสีทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากระหว่างช่วงที่เกิดขึ้นชั่วคราว
อนุภาคของอากาศที่ยังไม่อิ่มตัวอาจขยายตัวตาม Adiabatic เมื่อมันลอยตัวขึ้นและเข้าไปใน
แถบความกดอากาศต่ากว่าที่อยู่เบื้องบน ในการกระทาเช่นนั้นอากาศจะเย็นลงตาม dry adiabatic
lapse rate การเย็นลงเนื่องจากการขยายตัวทาง Adiabatic นี้อยู่ในอัตราประมาณ ๑๐ซ ต่อ
กิโลเมตร โดยสมมติว่าอากาศยังคงไม่อิ่มตัว
ในการที่ใช้ dry adiabatic lapse rate (D.A.L.R) ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตาม
adiabatic ซึ่งเกิดขึ้นในอากาศที่ยังไม่อิ่มตัวนั้น มีค่าใกล้เคียงกับที่เกิดขึ้นในอากาศแห้งมาก อย่างไรก็
ตาม เป็นเรื่องสาคัญที่ควรบันทึกว่าอากาศชื้น ต้องยังไม่อิ่มตัวถ้าจะนา dry adiabatic lapse rate
มาใช้
บางครั้งอากาศชื้นอาจอิ่มตัว ได้เนื่องจากเย็นลงจึงต้องใช้ adiabatic lapse rate ที่แตกต่าง
กัน ถ้าอนุภาคของอากาศที่อิ่มตัวแล้วยังคงลอยขึ้นแล้วขยายตัวต่อไป
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การเย็นลงตาม adiabatic ของอากาศที่อิ่มตัวแล้วนาไปสู่การกลั่ นตัวของไอน้าเป็นจานวน
มาก และเมฆก็เริ่มก่อตัวความร้อนแฝงจะถูกปล่อยออก และจะขัดขว้างการเย็นลงตาม adiabatic
เนื่องจากการขยายตัวได้บางส่วน
ถ้าอากาศอิ่มตัวแล้ว lapse rate จะน้อยกว่า dry adiabatic lapse rate อากาศที่อิ่มตัว
แล้วจะเย็นลงตาม saturated adiabatic lapse rate
ค่าของ saturated adiabatic lapse rate (S.A.L.R.)ขึ้นอยู่กับความกดและอุณ หภูมิ
เหตุผลที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิก็คือ อากาศจะมีความชื้นได้มากขึ้น ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นความร้อนแฝงจะถูก
ปล่อยออกมากขึ้นทาให้ลดอัตราการเย็นลง
ฉะนั้น จึงเป็นไม่ได้ที่จะกล่าวถึง saturated adiabatic lapse rate แต่เพียงอัตราเดียว
ตาราง ๑๐.๑ แสดงค่าบางค่าในความกดและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ตาราง ๑๐.๑ saturated adiabatic lapse rate
Temperature
(C )
30
20
10
0
-10
-20

saturated adiabatic lapse rate
(C per kilometer)
Pressure (mb)
1000

500

3.6
4.5
5.6
6.9
8.1
8.8

4.2
5.4
6.8
8.4

ในบางตัวอย่างเราจะต้องใช้ค่าของ ๕ C ต่อกิโลเมตร สาหรับ saturated adiabatic
lapse rate ตารางนี้เพียงเพื่อความสะดวกเท่านั้น เพราะว่าสภาพทีแท้จริงต้องนามาพิจารณาตาม
สภาพการณ์โดยเฉพาะ
๑๐.๒ Environment Lapse Rate
ในบทที่ ๒ เรากล่ าวด้ว ยเรื่องการแบ่งชั้นทางดิ่งของบรรยากาศโดยถือตามอุณหภูมิ การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเหล่านี้หมายถึงสภาพเฉลี่ยในบรรยากาศ
แต่ละวันในตาบลที่ใด ๆ การกระจายทางดิ่งของอุณหภูมิตามสูงแตกต่างจากสภาพเฉลี่ ย
เหล่านี้ ด้วยเหตุผลดังนี้เจ้าหน้าที่ตรวจอากาศจึงปล่อยบอลลูนซึ่งผูกเครื่อง Radiosonde ขึ้นไป ใน
บรรยากาศสูงๆ โดยวิธีนี้จะสามารถหาความกด อุณหภูมิ และความชื้นในชั้นต่างๆ ของบรรยากาศได้
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ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กระจายทางดิ่ ง ของอุ ณ หภู มิ ช่ ว ยให้ นั ก อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ยาสามารถหา
environment lapse rate ที่ระดับต่างๆได้ environment lapse rate จึงเป็นอัตราของการ
ลดอุณหภูมิตามสูง
Environment lapse rate (E.L.R.) มีค่าเป็นบวกถ้าอุณหภูมิลดลงตามสูงโดยกลับกัน ถ้า
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามสูงตลอดชั้นของบรรยากาศ environment lapse rate จะมีค่าเป็นลบ และ
กล่าวด้วยว่า Temperature inversion เกิดขึ้น
Environment lapse rate อาจมีค่ามากกว่า เท่ากับหรือน้อยกว่า dry adiabatic lapse
rate สาหรับอนุภาคเล็กๆ ของอากาศที่ยังไม่อิ่มตัวที่เคลื่อนตัวในทางดิ่งผ่า นบรรยากาศ มันอาจจะ
แตกต่างกัน saturated adiabatic lapse rate ของอนุภาคของอากาศที่อิ่มตัวแล้วในการเคลื่อนที่
ทางดิ่งได้เช่นเดียวกัน
ความแตกต่างระหว่าง environment lapse rate กับ adiabatic lapse rate สาหรับ
อนุภาคของอากาศนาไปสู่เหตุการณ์ที่สาคัญในบรรยากาศ
๑๐.๓ Stability
ถ้ า แรงที่ ก ระท าบนวั ส ดุ ส มดุ ล กั น มั น จะหยุ ด นิ่ ง และกล่ า วได้ ว่ า อยู่ ใ น state of
equilibrium
วัตถุในสถานะสมดุลแสดงอาการแตกต่างกัน เมื่อมันถูกทาให้เคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยจาก
สภาพสมดุ ล บ้ า งมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเข้ า หาสภาพเริ่ ม ต้ น ในกรณี เ ช่ น นั้ น ถื อ ว่ า วั ต ถุ อ ยู่ ใ น stable
equilibrium
บ้างมีแนวโน้มทีจะเคลื่อนห่างออกไปจากสภาพเริ่มต้น วัตถุเช่นนั้น ได้รับการพิจารณาว่าอยู่
ใน unstable equilibrium
กรณีสามที่อาจเกิดขึ้นได้ วัตถุอาจมีแนวโน้มที่จะไม่กลับไปสู่สภาพเริ่มต้นและไม่เคลื่อนห่าง
ออกไป คงอยู่ในสถานะใหม่ เช่นนี้เรียกว่าเป็น neutral equilibrium
รูปที่ ๑๐.๑ แสดงแบบต่างๆกันสามแบบของสมดุลของวัตถุทรงกลมซึ่งวางอยู่บนผิวพื้นที่มี
รูปร่างแตกต่างกัน

รูป 10.1 States of equilibrium
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10.4 Parcel Method Stability
วิธี การหนึ่ งที่ จ ะหาว่ า การเคลื่ อ นที่ ท างดิ่ง ก าลั ง เกิ ดขึ้ น ในบรรยากาศหรื อ ไม่ อยู่ ที่ก าร
พิจารณาการเคลื่อนที่ทางดิ่งของอนุภาคเล็กๆ ของอากาศ โดยครั้งแรกสมมุติว่าอนุภาคอยู่ ในสถานะ
สมดุล และแรงที่กระทาได้สมดุล
แล้วให้การเคลื่อนที่ทางดิ่งเล็กๆ เคลื่อนขึ้น ถ้ามันมีแนวโน้มที่จะกลับมายังสภาพเริ่มต้นของ
มัน มันต้องอยู่ใน stable equilibrium ในพฤติกรรมเหล่านี้ บรรยากาศกล่าวได้ว่าอยู่ใน Stable
บันทึกว่าใน stable atmosphere การเคลื่อนที่ทางดิ่ง อาจขาดไปหรืออยู่ในวงจากัด เช่นการก่อ
ตัวทางดิ่งของเมฆอยู่ในวงจากัดในแถบ stable ของบรรยากาศ
ในบางสถานะ unstable atmosphere เกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นถ้าอนุภาคเล็ก ๆ ของอากาศ
ยังลอยตัวขึ้นไปหลังจากได้รับการเคลื่อนที่ขึ้นเพียงเล็กน้อย การเคลื่อนที่ในทางดิ่งและใน unstable
atmosphere ถ้าอากาศอิ่มตัวเมฆจะแผ่ออกไปในระดับสูงมาก
หนทางที่สามก็คือ neutral atmosphere ไม่มีแนวโน้มสาหรับอากาศที่จะเคลื่อนขึ้นหรือ
ลงจากตาแหน่งใหม่ของมัน
ในแต่ละกรณีของสามกรณีเหล่านี้ทิศทางของการเคลื่อนที่ทางดิ่งของอนุภาคเคลื่อนที่ของ
อากาศจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของมันสูงกว่าหรือต่ากว่าสิ่งแวดล้อมคืออากาศที่อยู่ล้อมรอบหรือไม่
ฉะนั้นบรรยากาศ stable, unstable หรือ neutral ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
ที่เกิดขึ้นตามสูง เราจะต้องพิจารณาสถานะสาหรับอากาศที่ยังไม่อิ่มตัว และที่อิ่มตัวแล้วทีละคราว
๑๐.๕ กำรเคลื่อนที่ทำงดิ่งทียังไม่อิ่มตัว
เรามาพิจารณา ส่วนของบรรยากาศซึ่งความชื้นสัมพันธ์อยู่ต่ากว่า ๑๐๐% มากๆ และดังนั้น
อากาศจึงยังไม่อิ่มตัว สมมุติว่าอุณหภูมิผิวพื้นเป็น ๒๐ ซ เรามาพิจารณา environment lapse
rate ทีแ่ ตกต่างกันสามอัตรา
(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
ตาบลที่เริ่มต้น ระหว่างการจมมันจะถูกบีบ และสมมุติว่าเกิดขึ้นตาม adiabatic อุณหภูมิของมันจะ
ขึ้น ๑๐ ซ เพื่อจะถึงค่าเริ่มต้นที่ ๒๐ ซ
ระหว่างเหตุการณ์ข้างบน อนุภาคของอากาศเคลื่อนขึ้นจากตาบลที่สมดุล ของมัน แล้ว
กลับมาหาตาบลที่เริ่มต้นของมัน และดังนั้นมันจะต้องอยู่ใน stable equilibrium
ฉะนั้ น stable atmosphere จึ งเกิดขึ้นในสถานะข้างบน จงสังเกตว่า environment
lapse rate เป็น ๘ ซ ต่อกิโลเมตร ซึ่งต่างจากอัตราของการเย็นลงของอนุภาคของอากาศซึ่งเป็น
๑๐ ซ ต่อกิโลเมตร คือที่ Dry adiabatic lapse rate (D.A.L.R.)
สาหรับ stable atmosphere
E.L.R < D.A.L.R ---------------- (๑๐.๑)
ถ้าอนุภาคของอากาศยังคงไม่อิ่มตัว
(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
เป็นผลทาให้มันมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศทีอยู่ล้อมรอบและจะถูกดันให้ลอยขึ้นไปอีก
เรื่อยๆ ฉะนั้นจึ่งเป็นกรณี Unstable equilibrium ฉะนั้น Unstable atmosphere จึงเกิดขึ้นใน
สถานะนี้
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จงสังเกตว่าสาหรับ Unstable atmosphere
E.L.R > D.A.L.R---------------- (๑๐.๒)
ถ้าอนุภาคของอากาศยังคงไม่อิ่มตัว
(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
ในตาแหน่งใหม่ neutral atmosphere จึงเกิดขึ้นภายใต้สภาพเหล่านี้

รูป 10.4 A Neutral Atmosphere for Unsaturated Air
สาหรับ neutral atmosphere
E.L.R = D.A.L.R. ------------------- (10.3)
ถ้าอนุภาคของอากาศยังคงไม่อิ่มตัว
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 กำรเคลื่อนที่ทำงดิ่งของอำกำศอิ่มตัว
ถ้าอนุภาคของอากาศอิ่มตัวแล้ว การปล่อยออกของความร้อ นแฝงจะลดอัตราของการเย็นลง
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
อุณหภูมิผิวพื้นเป็น ๒๐ ซ และ environment lapse rate (E.L.R.) เป็น ๔ ซ /กิโลเมตร
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ครั้งแรกให้อนุภาคเคลื่อนที่ทางดิ่ง จากผิวพื้นถึงความสูง ๑ กิโลเมตร และศึกษาผลที่เกิดขึ้น
ต่อมาหาว่าอะไรจะเกิดขึ้ นแก่อนุภาคของอากาศที่อิ่มตัวแล้ว ถ้ามันถูกดันให้จมจาก ๓ กิโลเมตรถึง
ระดับ ๒ กิโลเมตร
ซ้าแบบฝึกหัดสาหรับ 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.
(สาหรับอนุภาคที่อิ่มตัวแล้วของอากาศ)
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 สาหรับอนุภาคมี่ไม่ยังอิ่มตัวของอากาศ โดยกลับกันมันจะ
unstable ถ้ามันอิ่มตัวแล้ว
สภาพเช่นนี้เรียกว่า conditional instability มันอาจเกิดขึ้นสาหรับ environment
lapse rate เช่นนี้
S.A.L.R. < E.L.R. < D.A.L.R.
๑๐.๘ Summary of Vertical Stability
ความรู้ใน Stability ของอนุภาคของอากาศที่หยุดนิ่งเป็นการบอกที่เป็นประโยชน์ของสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นในการเคลื่อนที่ทางดิ่ง เพราะว่าอนุภาคถูกสมมุติให้อยู่กับที่ในชั้นแรก ความเข้าใจนี้มักจะ
หมายถึง static stability
ในหัวข้อก่อนนี้เราได้สมมุติว่าอนุภาคของอากาศถูกกาหนดให้เคลื่อนที่ทางดิ่งเพียงเล็กน้อย
แล้วมันเคลื่อนเข้าไปในแถบที่มีความกดต่างกันและปริมาตรของมันเปลี่ยนแปลง แล้วเราสมมุติว่าไม่มี
ความร้อนเพิ่มเข้าหรือออกจากอนุภาคของอากาศคือมันขยายตัวหรือหดตัวภายใต้สภาพ adiabatic
ในการศึกษากรรมวิธีบรรยากาศ ส่วนมากสาหรับช่วงเวลาประมาณหนึ่งวัน , เป็นสมมุติฐาน
ที่มีเหตุผลว่ามันเป็น adiabatic ด้วยเหตุผลสองประการ
(ก) อากาศเป็นตัวนาความร้อนที่เลว
(ข) การผสมของอนุภาคกับสิ่งที่อยู่ล้อมรอบเป็นไปได้ช้า
อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ผสมของอากาศกับสิ่งที่ อยู่ล้อมรอบอาจสาคัญ ยกตัวอย่าง
ระหว่างการก่อตัวของเมฆ cumuliform เช่น cumulonimbus อากาศที่อยู่ล้อมรอบอาจถูกดูดเข้า
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ไปในแถบของอากาศที่กาลังลอยตัวขึ้น เรียกว่า entrainment และการผสมของอากาศจะเกิดขึ้น
ระหว่างกรรมวิธีนี้
นั ก อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาใช้ วิ ธี ก ารพิ เ ศษของการศึ ก ษา stability ของบรรยากาศในแถบซึ่ ง
entrainment มีความสาคัญ ไม่แต่เพียงทาให้การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังทาให้มีการ
เปลี่ยนความจุความชื้นของอากาศในทางที่อาจสูงขึ้นได้
เขายังยอมรับเอาการเปลี่ยนแปลงอย่าง non-adiabatic ของอุณหภูมิ ถ้าเขาต้องการที่จะ
คาดคะเนการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งสาหรับช่วงเวลาที่นานกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมง กรรมวิธี non-adiabatic
รวมเอาการได้รับหรือการสูญเสียความร้อนโดยการแผ่รังสีเข้าด้วยกัน
โดยทั่วไปอย่างไรก็ตาม ท่านจะพบว่าวิธีการอนุภาคของการหา static stability จะจัดเตรียม
คาแนะน าที่เป็ น ประโยชน์ต่อสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นของการเคลื่อนที่ ทางดิ่ง จะเป็นประโยชน์มากที่สุ ด
ระหว่ า งช่ ว งเวลาสั้ น ซึ่ ง ติ ด ตามการสิ้ น สุ ด ของ 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.) ถ้าอนุภาคของอากาศยังไม่อิ่มตัว
ถ้าอากาศอิ่มตัวแล้วก็จาเป็นต้องใช้ saturated adiabatic lapse rate (S.A.L.R.) ตามที่เหมาะสม
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 สาหรับอากาศที่ยังไม่
อิ่มตัว แต่ unstable สาหรับอากาศที่อิ่มตัว คือ
conditional instability เกิดขึ้น
(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 ของอากาศที่ยังไม่อิ่มตัวซึ่งถูกดันในบรรยากาศ ขณะที่ มันลอย
ขึ้นมันจะเย็นลงตาม Dry adiabatic lapse rate (D.A.L.R.) ถ้าการเคลื่อนทีย่ ังดาเนินต่อไปอนุภาคจะ
เย็นลงถึงขั้นซึ่งมันอิ่มตัว
การเย็นลงต่อไปอีกจะเป็นเหตุให้การกลั่ นตัว (คือการก่อตัวของเมฆ) เริ่มขึ้น ระดับนี้เรียกว่า
lifting condensation level
ถ้าเราศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคของอากาศที่อยู่เหนือ lifting condensation level เรา
ต้องพิจารณาว่ามัน เย็น ลงด้วยอัตราที่ช้าลง เนื่องจากความจริงที่ว่าการปล่อ ยออกความร้อนแฝง
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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 ท่านจะสังเกตเห็นว่าลมผิวพื้นมักจะ
ประสบการแกว่งไกวที่ร วดเร็ว และผิ ดปกติทั้งความเร็ว และทิศทาง การแกว่งไกวเหล่านี้แสดงว่า
กระแสอากาศปั่นป่วนตาม eddies เป็นอันมากที่เกิดขึ้นในแถบใกล้ผิวโลก
เป็นการยากที่จะหาโครงสร้างที่แท้จริงของ eddies เหล่านี้ แต่มันผิดปกติมากโดยเฉพาะ
แกนการหมุนของมันอาจเอียงทางหนึ่งทางใด
Degree of turbulence ได้ถูกพบว่าขึ้นอยู่กับจานวนของปัจจัย เช่น ความเร็วลม ความ
ขรุขระของผิวพื้น environment lapse rate และอื่นๆ
นักอุตุนิยมวิทยามักจาแนก turbulence ออกเป็นสองชนิด
(ก) Thermal turbulence
(ข) Mechanical turbulence
Thermal turbulence เป็นผลจากกระแสการพาความร้อนในทางดิ่งที่เกิด ขึ้นโดยการรับ
ความร้อนที่ผิวพื้น การรับความร้อนนี้อาจเป็นผลจาก insolation บนแผ่นดิน บางครั้งมันยังเกิดขึ้น
เมื่อมวลเย็นของอากาศเคลื่อนผ่านเหนือแผ่นดินหรือผิวหน้าน้าทะเลที่ร้อนกว่าด้วย
ขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นใกล้ผิวโลก environment lapse rate จะเพิ่มขึ้น ผลสุดท้ายอากาศจะ
unstable และกระแสการพาความร้อนในทางดิ่งจะเป็นส่วนของโครงสร้างแห่งความปั่นป่วน
ใน convective clouds โดยเฉพาะใน thunderstorms ความร้อนแฝงจะถูกปล่อยออกที่
ระดับความสูงของเมฆ และพลังงานนี้กระทาให้เกิด updrafts และ downdrafts แทนการเคลื่อนไหว
แบบ eddy ทีใ่ หญ่โต เหล่านี้จะทาให้ eddies เป็นจานวนมากทยอยกันเกิดในขนาดที่แตกต่างกัน
Thermal turbulence หรือ convection ไม่นาไปสู่การก่อตัวของเมฆเสมอไปในแถบที่ร้อน
และแห้งแล้งความชื้นของบรรยากาศต่าเกินไปที่การกลั่นตัวจะเกิดขึ้นกระนั้น turbulence ก็อาจมี
มากในแถบเหล่ านี้ เครื่ องบิ น ได้รั บความกระทบกระเทือนแม้จาก turbulence ซึ่งเราเรียกว่า
“bumpiness” ในบางท้องที่ผลของ turbulence จะสังเกตเห็นได้ถ้าพายุฝุ่นก่อตัวขึ้น
ชนิดสาคัญอื่นๆของ turbulence เรียกว่า mechanical turbulence หรือเรียกว่า
frictional turbulence แผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากความขรุขระของผิวโลก turbulence จะแรง
ขึ้นโดยกระแสของอากาศเหนืออาคาร, ต้นไม้, ภูเขา และอื่นๆ และยังเกิดขึ้นได้โดย wind shear
ของไหลที่สัมผัสกับขอบเขตที่อยู่กับที่ถือว่าตัวมันหยุดนิ่ง อย่างไรก็ตามทั่วทั้ง friction layer
ความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามระยะทางจากขอบเขต จนกระทั่งถึงทางลมอิสระที่ไม่ถูกต้านทาน smooth
or laminar flow เกิดขึ้นถ้าความเร็วของทางลมอิสระต่าเพียงพอ สาหรับของไหลที่กาหนดและชนิด
ของขอบเขต

- 82 -

อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ความเร็ ว อิ ส ระเกิ น ขี ด จ ากั ด กระแสก็ จ ะล้ ม เหลวเป็ น turbulence
motion eddies ก็จะเกิดขึ้นใกล้ขอบเขตและพัดออกไปในทางลม friction layer จะลึกมากขึ้นใน
turbulence flow ยิ่งกว่าใน laminar flow
Eddies ที่เกิดจาก mechanical turbulence อาจหมุนรอบแกนได้ทุกทิศทาง มีแนวโน้มที่
จะก่อตัวง่ายกว่าถ้าความเร็วลมสูง หรือถ้า environment lapse rate ใหญ่
Mechanical turbulence มีแนวโน้มที่จะต่าลงเหนือทะเลเปิดหรือพื้นดินที่เรียบ สภาพลม
อ่อนหรือลมสงบ และ stable atmosphere จะชักนาให้ mechanical turbulence ลดลง
รูปที่รุนแรงมากของ turbulence อาจเกิดขึ้นในอากาศโปร่งที่ระดับสูงในบรรยากาศ เรียกว่า
clear air turbulence มันมักจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินที่บินในแถบเหล่านี้
ผลของชนิดต่างๆของ turbulence ในบรรยากาศจะถูกอภิปรายในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นใน
ขั้นต่อไป
10.11 Temperature Inversion
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมักจะลดลงตามสูงใน troposphere อย่างไรก็ตาม บางครั้งอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นตามสูง ซึ่งเรียกว่า temperature inversion หรือเรียกง่ายๆว่า inversion
บางครั้ง inversion อาจเกิดจากระดับพื้นดินขึ้นไป ซึ่งเรียกว่า surface inversion
บางโอกาส inversion เกิดขึ้นในชั้นซึ่งอยู่เหนือผิวโลก เรียกว่า upper inversion
รูป 10.5 แสดงภาพผลที่เกิดขึ้นทั้งสองอันเหล่านี้ จุด A เป็นฐานของ inversion และจุด B
แทนยอด ในกรณีของ surface inversion ฐานอยู่ที่ระดับพื้นดิน

รูป 10.5 Surface and Upper inversion
(a) SURFACE INVERSION
(b) UPPER INVERSION
Temperature inversion อาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี กรรมวิธีสี่อย่างต่อไปนี้ถือว่าสาคัญ
(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
อุณหภูมิที่ผิวพื้นอาจจะต่ามากและ shallow surface inversion อาจจะเด่นชัด ซึ่งเรียกว่า
strong inversion ในคืนที่ปราศจากเมฆและมีลมเล็กน้อย radiation inversions จะเกิดขึ้น หมอก
ตอนเช้าตรู่ (radiation fogs) อาจก่อตัวขึ้น ถ้าอากาศประกอบด้วยความชื้นเพียงพอ
ในบางสถานะ frosts อาจเกิดขึ้น ในกรณีเหล่านี้ อากาศมีความชื้นน้อยและ radiation อาจ
เกิดขึ้นเร็วกว่า ฉะนั้นอุณหภูมิผิวพื้นที่ต่ากว่าจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะในแถบที่อยู่ในแผ่นดินหลังจากคืน
ฤดูหนาวที่ปราศจากเมฆอันยาวนาน
Radiation เกิดจากยอดของเมฆในเวลากลางคืนด้วย ในวิธีนี้ radiation inversion อาจก่อ
ตัวในบรรยากาศเหนือผิวโลกมากๆ
10.13 Turbulence inversions
Turbulence มักจะมีส่วนช่วยในการก่อตัวของ inversions ถ้าเกิดต่อเนื่องกันนานพอ การ
ผสมที่ทั่วถึงของบรรยากาศจะเกิดขึ้นในชั้นซึ่งมี turbulence
ดังนั้น mechanical turbulence อาจจะเป็นเหตุให้อากาศเย็นที่ระดับต่าสุดของ surface
inversion ถูกพาขึ้นไปข้างบน การเย็นลงที่เกิดขึ้นโดยการเย็นลงเนื่องจากการแผ่รังสีอาจแผ่ไปทั่ว
ชั้นที่หนาของบรรยากาศ ฉะนั้นยอดของ inversion จึงเกิดขึ้นที่ระดับสูงมากกว่า
อีกประการหนึ่ง ถ้าลมแรงขึ้น turbulence อาจจะแรงขึ้น การผสมจะเป็นเหตุให้อากาศที่
เย็นกว่าแผ่กว้างไปทั่วชั้นที่หนากว่าได้มาก เป็นผลให้มีการต่าลงเล็กน้อยของอุณหภูมิ และ inversion
ก็ไม่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่ากาลังของลมและ turbulence ที่เป็นผลเนื่องมาต้องอยู่ระหว่างเขตจากัด
ถ้า surface inversion ที่ลึกเกิดขึ้น
บางครั้ง turbulence อาจก่อให้เกิด upper inversion ใน turbulence layers อากาศถูก
นาลงมาและได้รับความร้อนโดยการบีบทาง adiabatic ในเวลาเดียวกัน อากาศจากระดับต่ากว่าได้
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 ชั้นทั้งหมดของอากาศที่มีความหนาหลายร้ อยเมตรอาจจมหรือ
ทรุดลง กรรมวิธีนี้อาจเกิดขึ้นเหนือพื้นที่กว้าง และเรียกว่า subsidence
ผลอันนี้สัมพันธ์กับ horizontal mass convergence and divergence ซึ่งได้อภิปรายไว้ใน
หัวข้อ ๗.๑๔ convergence มักจะเกิดขึ้นใน upper troposphere ในเวลาเดียวกับที่ divergcnce
เกิดขึ้นที่ใกล้ผิวโลก รูป ๑0.๗ แสดงให้เห็นว่า subsidence เป็นผลจากกรรมวิธีเหล่านี้ได้อย่างไร

รูป 10.7 Subsidence Associated with Convergence and Divergence
ขณะที่อากาศเป็นอันมากไหลออกไปใกล้ผิวโลก มันจะถูกแทนที่โดยอากาศอื่นซึ่งจมลงมา
จากเบื้องบน ความเร็วทางดิ่งที่ลงมาจะมากที่สุดที่ประมาณตอนกลางของ troposphere ที่ระดับสูง
กว่าที่อยู่ใต้ tropopause อากาศจะไหลเข้ามาก่อนที่มันจะไหลลงไปยังระดับที่ต่ากว่า
ขณะที่อากาศแผ่ออกไปใกล้ผิวโลก ความหนาของชั้นบรรยากาศที่จมลงจะลดลง ในกรณียอด
ของชั้นจะจมลงมากกว่าฐาน
อากาศที่จมลงจะอุ่นขึ้นเนื่องจากความจริงที่ว่ามันได้รับการบีบตัว ตาม adiabatic ขณะที่มัน
ถึงแถบที่มีความกดสูงกว่าใกล้ผิวโลก ถ้ายอดของชั้นจมลงมากกว่าฐานมันจะอุ่นมากกว่าฐาน ถ้ายอด
ของชั้นที่จมลงถึงอุณหภูมิสูงกว่าฐานของมัน subsidence inveraion จะก่อตัวขึ้น
Subsidence สัมพันธ์กับบริเวณความกดอากาศสูง (anticyclones) convergence เบื้อง
บนอาจเป็นเหตุให้ความกดสูงขึ้นใกล้ผิวโลก divergence ระดับต่าอาจเกิดขึ้นในชั้นแรกขณะที่
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pressure gradient force ขับอากาศออกไป อย่างไรก็ตาม Coriolis foece จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตาม
ความเร็วลม และมีแนวโน้มที่จะสมดุลกับ pressure gradient force
อย่างไรก็ตาม อากาศไม่ไหลรอบ isobars อย่างแท้จริง friction force ทาให้อากาศไหลตัด
isobar ออกไป และช่วยให้มี divergence ในระดับต่า
๑0.๑๕ Frontal Inversions
Fronts อาจเกิดขึ้นระหว่าง air masses ที่มีความหนาแน่นและอุณหภูมิต่างกันได้ ถ้าอากาศ
อุ่นถูกดันให้ลอยขึ้นเหนืออากาศเย็น ในบริเวณ frontal zone สภาพที่จาเป็นสาหรับการก่อตัวของ
inversion ก็จะปรากฏ เรียกว่า frontal inversion
Fronts และ frontal inversions จะถูกนามาอภิปรายในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นในขั้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม จะต้องกล่าวว่านอกจากการสูงขึ้นของอุณหภูมิแล้ว บางครั้งยังมีการเพิ่มขึ้นในความจุไอ
น้าที่ frontal inversion ด้วย ในวิธีนี้มันอาจแตกต่างจากแบบอื่นของ inversions ซึ่งการลดลงอย่าง
รวดเร็วในความจุความชื้นมักจะตามมากับการสูงขึ้นของอุณหภูมิ
๑0.๑๖ Effects of Inversions
Stability ของอากาศใน inversion ใหญ่มาก ฉะนั้นการเคลื่อนไหวทางดิ่งจึงถูกขัดขวางและ
มีแนวโน้มที่สูญสิ้นอย่างรวดเร็ว
ความคงอยู่ของ inversion มักจะแสดงโดยยอดของเมฆซึ่งถูกป้องกันจากการแผ่ออกไป
ข้างบน ฉะนั้นยอดของมันจึงแผ่ออกภายใต้ฐานของ invesion layer
ทานองเดียวกับ haze จะเกิดขึ้นจาก smoke หรือ dust มักจะจากัดขอบเขตอยู่ต่ากว่า
temperature inversion
ผลทางแสงสว่างก็สัมพันธ์กับ inversion การหักหรือการเลี้ ยวของแสงสว่างขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิและความจุน้าของอากาศ ในบริเวณของ temperature inversion การหักอาจผิดปกติ
mirages จะเกิดขึ้นเมื่อลาแสงเลี้ยว ขณะที่มันเดินทางลงมาจากชั้ นที่อุ่นของอากาศยังอีกชั้นหนึ่งที่
เย็นกว่าข้างล่าง
การถ่ายทอดคลื่นวิทยุของความยาวคลื่นที่น้อยกว่า ๑0 เมตร ก็ได้รับความกระทบกระเทือน
โดยการเปลี่ ย นแปลงในอุ ณ หภู มิ แ ละความจุ ไ อน้ าของชั้ น ต่ า งกั น ของอากาศเช่ น เดี ย วกั น
temperature inversions และความแตกต่างที่สัมพันธ์กันในความหนาแน่นของชั้นต่างๆของอากาศ
นับ ว่ามีความสาคัญเป็ นพิเศษ เนื่องจากผลของมันบนทางเดินของคลื่นวิทยุที่สั้ นกว่าซึ่ 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 บางครั้งพบภายในชั้นซึ่งยึดขึ้นไปจากพื้นดินสองสามเมตร
สถานะนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อพื้นดินอยู่กลางแจ้งรับแสงแดดอันแรงกล้า และมีสภาพลมอ่อน หรือลมสงบ
อยู่เป็นประจา
๑0.๑๘ Convection Condensation Level
Environment lapse rate ใกล้ผิวโลกประสบการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวลากลางวันกับเวลา
กลางคืน เราได้หาการเปลี่ยนแปลงซึ่งนาไปสู่การเกิด temperature inversion ไว้แล้ว
ผลอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก solar radiation ให้ความร้อนแก่ผิวโลกขณะที่กลางวันล่วงไป
ความร้อนนี้จะถ่ายเทจากพื้นดินไปยังชั้นที่ต่ากว่าของบรรยากาศ ความลึกของอากาศที่ได้รับความ
ร้อนแสดงโดยความหนาของชั้นซึ่ง environment lapse rate เท่ากับ dry adiabatic lapser rate
รูป ๑0.๘ แสดงว่าการกระจายของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ขณะที่ dry adiabatic
lapser rate ถูกสร้างขึ้นผ่านชั้นที่ลึกและลึกยิ่งขึ้น

รูป 10.8 Convection Condensation Level
ขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นระหว่างเวลากลางวัน ผลสุดท้ายจะมาถึงขั้นเมื่อ dry adiabatic lapser
rate ยึดขึ้นไปถึงระดับซึ่ง condensation เกิดขึ้น แสดงโดยจุด A ในรูป ๑0.๘
เรียกว่า convection condensation level อุณหภูมิที่ผิวพื้นเรียกว่า condensation
temperature
เมื่ออุณหภูมิผิวพื้นถึง condensation temperature และ dry adiabatic lapser rate ยึด
ขึ้นไปถึง condensation level เมฆ Cumulus จะก่อตัวขึ้น ฐานของมันจะเกิดขึ้นที่ประมาณระดับนี้
เราศึกษา static stability ของบรรยากาศและความสัมพันธ์ของมันต่อการเคลื่อนที่ทางดิ่ง
นาไปสู่การทะยอยก่อตัวของเมฆ ถ้าการเคลื่อนที่คงดาเนินต่อไปจนกระทั่งการกลั่นตัวของไอน้า
เกิดขึ้น ในบทต่อไป เราจะต้องหากรรมวิธีทางฟิสิกส์ของการก่อตัวของเมฆในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้เราศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งนาไปสู่การแยกกระจัดกระจายของเมฆด้วย
ปัญหำ
๑. Adiabatic process คืออะไร? ทาไมการเปลี่ยนแปลงความกดบรรยากาศชั่ว คราวเป็น
อันมากจึงเป็น adiabatic หรือใกล้เคียงกับ adiabatic?
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๒. Dry adiabstic lapse rate หมายความว่าอะไร? ภายใต้พฤติการณ์อะไรที่จะสามารถ
นาไปใช้กับอากาศชื้น? ถ้าตัวอย่างของอากาศที่ผิวโลกมีอุณหภูมิ ๒0 ซ ลอยขึ้นในทางดิ่ง
๓ กิโลเมตร และเย็นลงตาม D.A.L.R. อุณหภูมิโดยประมาณที่ระดับใหม่จะเป็นเท่าใด
๓. Saturated adiabatic lapse rate หมายความว่าอย่างไร? ทาไม S.A.L.R. จึงแตกต่าง
จาก D.A.L.R. ทาไมค่าของ 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. จงอภิป รายการเปลี่ ย นแปลงอุณหภูมิซึ่งเกิดขึ้นเมื่ ออนุภ าคของอากาศที่ยัง ไม่อิ่มตั ว
เคลื่อนที่ไปเล็กน้อย
(๑) ขึ้นไปทางดิ่ง
(๒) ลงมาทางดิ่ง
จงอธิ บ าย การเคลื่ อ นที่ ที่ เ ป็ น ผลเนื่ อ งมาจากอนุ ภ าคของอากาศอยู่ ใ น stable
atmosphere
๘. จงอธิบายความหมายของถ้อยคาต่อไปนี้
(๑) Lifting condensatiou level
(๒) Convective condensation level
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บทที่ ๑๑
CLOUD FORMATION AND DISPESAL
แม้ว่าน้าจะมีอยู่เกือบทั่วทุกแห่งใน troposphere ก็ตามก็มักจะอยู่ในรูปของไอน้าซึ่งมองไม่
เห็น ต่อเมื่อเมฆปรากฏจึงมีหลักฐานให้เห็นว่ามีน้าอยู่ในบรรยากาศ มีหลายกรณีที่แสดงให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศต่อไปข้างหน้า
การผสมของอากาศแห้งกับไอน้าเป็นอากาศชื้น เมฆส่วนมากจะก่อตัวขึ้นโดยการเย็นลงของ
อากาศชื้น เพราะฉะนั้นกรรมวิธีในบรรยากาศซึ่งทาให้เกิดการเย็นลดของอากาศ จึงอาจเป็นผลทาให้
เกิดการก่อตัวของเมฆ
ในบทนี้ เราจะศึกษาในชั้นแรกถึงชั้นแรกถึงวิธีต่างๆซึ่งเมฆก่อตัวขึ้นได้ในบรรยากาศ ต่อไป
เราจะหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อกรรมวิธีเหล่านี้สุดสิ้นไป และเมฆเริ่มแตกกระจัดกระจาย
๑๑.๑ Condensation, Freezing and Deposition
ในบทที่ ๖ เราได้พูดถึงกรรมวิธีที่ไอน้าอาจเปลี่ยนแปลงเป็นหยดเล็กของน้าซึ่งเป็นของเหลว
หรือเป็นผนึกน้าแข็งซึ่งเป็นของแข็ง
เมื่ออากาศชื้นเย็นลงต่ากว่าจุดน้าค้าง water droplets จะกลั่นตัวบน condensation
nuclei ซึ่งมีอยู่ในอากาศ ในบางกรณี nuclei เหล่านี้มีความผูกพันเป็นพิเศษกับน้าซึ่งเราเรียกว่า
hygroscopic (ความสามารถที่จะเร่งการกลั่นตัวของไอน้า) อนุภาคเกลือจาก spray ที่มาจากทะเลก็
อยู่ในประเภทนี้และ condensation อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่ความชื้นสัมพันธ์จะถึง ๑00%
เมื่อ water droplets ในบรรยากาศเย็นลงต่ากว่า 0 ซ มันไม่จาเป็นต้องแข็งตัว ในสภาพ
เช่นนั้นเราเรียกว่า supercooled cloud droplets สามารถเกิดขึ้นได้ใน supercooled state ซึ่ง
อุณหภูมิลดลงได้ถึง -๒0 ซ บางโอกาส supercooled cloud droplets อาจเกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิ
ต่าสุดถึง –๓๕ ซ
การทดลองในห้องทดลองได้แสดงให้เห็นว่า small droplets อาจเย็นลงได้ถึงอุณหภู มิ
ประมาณ -๔0 ซ ก่อนที่จะเกิดการแข็งตัว อย่างไรก็ตาม ได้พบว่าน้าที่สัมผัสกับวัตถุแข็งภายนอก
หรืออนุภาคที่ลอยอยู่ชิ้นเล็กๆ จะแข็งตัวที่อุณหภูมิสูงกว่ามาก
ในบรรยากาศชนิดของนุภาคที่ลอยอยู่อาจกระทาหน้าที่เช่นเดียวกับ nuclei ในกรรมวิธีการ
แข็งตัว อนุภาคซึ่งเริ่มต้นความเจริญเติบโตของผลึกน้าแข็งโดยการแข็งตัวของ supercooled water
ด้วยตัวของมันเองเรียกว่า freezing nucleus
ไอน้าอาจเปลี่ยนแปลงโดยตรงเป็นของแข็งโดยไม่จาต้องผ่านสถานะของเหลว กรรมวิธีนี้
เรียกว่า deposition บางครั้งเรียกว่า sublimation แต่ชื่อนี้โดยแท้จริงหมายถึงกรรมวิธีที่กลับกัน ซึ่ง
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโดยตรงจากน้าแข็งเป็นไอน้าเกิดขึ้น
อนุภาคใด ๆ ซึ่งผลึกน้าแข็งเจริญเติบโตโดยกรรมวิธีของ deposition เรียกว่า sublimation
nucleus การทดลองเป็นอันมากถูกชักนาให้หาว่าอนุภาคจะกระทาหน้าที่เช่นเดียวกับ freezing
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nuclei หรือ sublimation nuclei ไม่เคยพิสูจน์ให้เห็นว่า sublimation nuclei แตกต่างจาก
freezing nuclei ที่อยู่ในบรรยากาศ
ฉะนั้น ในอุตุนิยมวิทยาจึงมักจะใช้คาว่า freezing nuclei เมื่อหมายถึง nuclei ที่ทาให้เกิด
น้าแข็ง ผ้าบางของน้าครั้งแรกเกิดขึ้นบนผิวของ nucleus และแล้วก็แข็ง อย่างไรก็ตาม ฝ้าบางมากจน
ยากที่จะตรวจพบ droplets เป็นผลให้ผลึกน้าแข็งเกิดขึ้นเหมือนกับมาจากไอน้า
Ice-forming nuclei จึงหมายถึง ice nuclei ความจริงที่ว่า water droplets เกิดขึ้นบ่อยๆ
ในเมฆที่อุณหภูมิต่ากว่า 0 ซ แสดงว่า ice nuclei เกิดได้ยากกว่า condensation nuclei nuclei
ซึ่งเป็นเหตุในการก่อตัวของผลึกน้าแข็งในเมฆที่อุณหภูมิสูงกว่า -๔0 ซ ไม่ได้เป็นอนุภาคเดียวกันกับ
อนุภาคที่เป็นต้นเหตุ ให้มีการกลั่นตัวของไอน้าเป็น cloud droplets
ส่วนใหญ่ของ freezing nuclei ในบรรยากาศน่าจะเกิดที่ผิวโลก เช่น อนุภาคดิ นที่ถูกลมเป่า
สารประกอบดิน เหนี ย วดูเ หมือนจะส าคัญที่สุ ด และคล้ ายกับ ว่าการผสมโดยการปั่นป่ว นของลม
สามารถทาให้มันกระจัดกระจายขึ้นไปได้ถึงระดับสูงมาก
๑๑.๒ Genteal Causes of Cloud Formation
เมฆส่วนมากเกิดขึ้นเมื่ออากาศชื้นเคลื่อนตัวขึ้นเบื้องบน ในกรณีเช่นนั้นมักจะเย็นลง โดยผล
ของการขยายตัวซึ่งเกิดขึ้นที่ความกดอากาศต่ากว่าในบรรยากาศที่อยู่เหนือกว่า ไอน้าบางส่วนก็จะ
กลั่นตัวเกิดเป็นเมฆ
ในบทที่ ๘ เราได้พูดถึงลักษณะของตระกูลเมฆ รูปร่างและแบบของเมฆเหล่านี้แสดงให้เห็นได้
อย่างชัดเจน อากาศที่ลอยขึ้นจะเป็นผู้บันดาล แบบต่างๆของการเคลื่อนที่ทางดิ่งที่นาไปสู่การเกิดเมฆ
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
ผิวโลกถูกทาให้เปลี่ยนไปโดย frictional force เป็นชุดของ eddies การเคลื่อนที่อย่างปั่นป่วนนี้จะ
รุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากปะทะกับอาคาร ต้นไม้ เนินเขา และอื่นๆ
เราได้กล่าวในหัวข้อ ๑0.๑๓ แล้วว่า อากาศใน friction layer ได้รับการผสมอย่างทั่วถึงโดย
mechanical turbulence ถ้าอากาศในชั้นนี้เป็นstable ตั้งแต่แรก ส่วนที่อยู่ข้างบนจะเย็นลง และ
ส่วนที่อยู่ข้างล่างจะอุ่นขึ้น เป็นผลให้ dry adiabatic lapse rate เกิดขึ้นถ้าหากอากาศยังไม่อิ่มตัว
ทานองเดียวกัน turbulence ผสมไอน้าใน turbulent layer เพราะฉะนั้นความจุไอน้าในชั้น
จึงมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับเดียวกัน เป็นผลให้อากาศอาจอิ่มตัวได้ที่บางระยะของ friction layer
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condenation อาจเกิดขึ้นได้ที่ความสูงเหนือพื้นดินเรียกว่า 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
เมฆก่ อ ตั ว ในกระแสอากาศไหลขึ้ น และระเหยไปในกระแสอากาศไหลลง เม ฆนี้ จั ด เป็ น
Stratocumulus และก่อตัวของมันแสดงในรูป ๑๑.๑

รูป 11.1 Formation of Turbulence Cloud
เมฆ turbulence อาจก่อตัวในระดับต่ากว่าเมฆที่อุ้มฝน เช่น Nimbostratus, Altostratus
และ Cumulonimbus เป็นเมฆฉีกขาดที่ต่ามากของอากาศเลว เรียกว่า Stratus fractus หรือ
Cumulus fractus
คาว่า “fractus” หมายความว่า “broken” บางครั้งคาเติมหน้า fracto ได้นามาใช้ใน
ความหมายเดีย วกัน ดั งนั้ น เมฆแตกที่อ ยู่ต่ าจึ งหมายถึง fracto-stratus และ fracto-cumuls
ตามลาดับ
เมฆเหล่านี้ได้ความชื้นมาจากการระเหยของหยดฝนและน้าฝนที่ผิวพื้น turbulence ใกล้ผิว
โลกทาให้เกิดเมฆต่าฉีกขาดในอากาศอยู่ข้างใต้ขบวนเมฆส่วนใหญ่
บางครั้ง Stratocumulus ที่อยู่สูง หรือ Altocumils ปรากฏให้เห็นเมื่อลมเปลี่ยนตามสูง
ตลอดชั้นซึ่งอยู่สูงเหนือชั้นที่มีความผืด turbulent motion อาจเกิดขึ้นที่ความสูงเหล่านี้ แต่ปัจจัยอื่น
บางอย่างมักจะเป็นต้นเหตุสาหรับความจุไอน้าที่สูงความชื้นไม่ได้ถูกถ่ายเทไปยังระดับนั้นโดยการผสม
โดยตรงเนื่องจาก turbulencr ใกล้ผิวโลก
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๑๑.๔ Convection
เมื่ออากาศได้รับความร้อนใกล้ผิวโลกกระแสการพาความร้อนจะเกิดขึ้นกรรมวิธีนี้รู้กันว่าเป็น
convection turbulence หรือ thermal turbulence รวมเข้าด้วยกันกับ mechanical
turbulence หรือ frictional turbulence ผสมคลุกเคล้าอากาศในชั้นที่ต่ากว่าของบรรยากาศ
โดยทั่วไป environment lapse rate จะโน้มเข้าไปหา dry adiabatic lapse rate ขณะที่
อากาศยังไม่อิ่มตัว ในหัวข้อ ๑๙.๑๘ เราได้กล่าวว่า lapse rate นี้อาจใช้ได้จนถึง convection
condensation level
เมฆก่อตัวที่ระดับนี้ แต่ขอบเขตของการขยายตัวขึ้นไปข้างบนขึ้นอยู่กับปัจจัยจานวนหนึ่งซึ่งมี
environment lapse rate ในอากาศเหนือฐานเมฆรวมอยู่ด้วย
ถ้า environment lapse rate มากกว่า saturation adiabatic lapse rate บรรยากาศจะ
unstable สาหรับอนุภาคที่อิ่มตัวแล้วของอากาศ อากาศที่อิ่มตัวแล้วจะถูกดันให้ลอยขึ้นและจะลอย
ขึ้นต่อไปจนถึงระดับหนึ่งซึ่งมันมิได้ร้อนกว่าอากาศที่ล้อมรอบอีกต่อไป
Cumuliform cloud ก่อตัวขึ้นได้ด้วยวิธีนี้ ระยะทางจากฐานถึงยอดอาจแตกต่างกัน จาก
หนึ่งหรือสองกิโลเมตรเป็นสิบกิโลเมตรขึ้นไป Cumuliform cloud ซึ่งมีขนาดจากัดที่เกิดขึ้นเป็น
บางแห่ง เรียกว่า fair weather Cumulus ซึ่งการก่อตัวทางดิ่งไม่เพียงพอที่จะทาให้ precipitation
เกิดขึ้น
บางครั้งกระแสทางดิ่งสิ้นสุดโดย inversion ที่เด่นชัดเหนือ convection condensation
level ยอดของเมฆจะแผ่ออกภายใต้ inversion และเมฆจะก่อตัวเป็น Stratocumulus
ในบางสถานะ environment lapse rate เหนือ condensation level มากกว่า
saturation adiabatic lapse rate ตลอดชั้นที่ลึกถ้ามีความชื้นเพียงพอจะช่วยให้เมฆมีข องเขตขึ้นไป
ระดับสูงมาก
บางครั้งยอดเมฆจะขึ้นไปถึงระดับซึ่งมี ice crystals ก่อตัว convection cloud ซึ่งมีของเขต
ทางดิ่งสูงมาก ยอดของมันประกอบด้วย ice erystals เรียกว่า Cumulonimbus – the
thunderstorm cloud ม่านของ ice crystals ที่อยู่ล้อมรอบส่วนบนของเมฆทาให้ป รากฏเป็นเส้น
เรียบๆ ซึ่งทาให้ดูแตกต่างจากเมฆ 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
อุ ณ หภู มิ ที่ ขึ้ น ไปถึ ง บางครั้ ง เมฆอาจมี ฐ านเล็ ก กว่ า หนึ่ ง กิ โ ลเมตร แต่ มี ข อบเขตในทางดิ่ ง ตั้ ง แต่
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 และต้านได้แม้กระทั่งหยดฝนที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดที่จ ะตกลงไปข้า งล่ างได้ชั่ว คราวต่อไป มันอาจจะตกได้หากกระแสทางดิ่งหมดไป
violent rainstorm หรือ cloudburst (ฝนตกหนักเหมือนฟ้ารั่ว) อาจเกิดขึ้น
เมฆ Cumulonimbs มักจะมียอดสูงมากในแถบโซนร้อนยิ่งกว่าที่อื่นยอดที่ขึ้นสูงมากได้ก็โดย
tropopause อยู่สูง ยอดเมฆที่แผ่ขึ้นไปถึงความสูงตั้งแต่ ๑๖ กิโลเมตร ขึ้นไปไม่ค่อยปรากฏบ่อยหนัก
ในแถบโซนร้อนอุณหภูมิที่ condensation level อยู่สูงกว่าและเป็นผลให้ความจุไปน้าของ
อากาศสูงกว่าด้วย ฉะนั้ นในการกลั่ นตัว จึงปล่อยปริมาณของความร้อนแฝงได้มากกว่าและทาให้
thunderstorms ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
ปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับ convection มีความสาคัญมากในแถบโซนร้อน ฉะนั้นจะได้นามา
พิจารณากันอีกในบทต่อไป
๑๑.๕ Orograpic Ascent
Orograpic เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องภูเขา ในหัวข้อนี้เราจะต้องพิจารณาว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน
เมื่ออากาศชื้นลอยขึ้นเหนือเทือกเขาหรือเนินเขา
เมื่ออากาศไปปะทะเนินเขา มันจะถูกดันให้ลอยไปใกล้ผิวพื้นและไปยังระดับบนขึ้นไป ชั้นลึก
ของบรรยากาศอาจรั บ ความกระทบกระเทื อ น และกระจายทางดิ่ ง ของอุ ณ หภู มิ จ ะได้ รั บ การ
เปลี่ยนแปลง อากาศซึ่งถูกดันให้ลอยขึ้นจะเย็นลงตาม adiabatic และเมฆจะก่อตัวขึ้น
ชนิดของเมฆที่ก่อตัวโดย orographic ascent ขึ้นอยู่กับ factors จานวนหนึ่ง ซึ่งอันหนึ่ง
ได้แก่ stability ของอากาศซึ่งมันจะก่อตัว
ใน moist stable air มักจะทาให้ Stratus ก่อตัว เมฆ Cumulus เป็นลักษณะของอากาศ
ของอากาศซึ่ง unstable เล็ กน้อ ย ถ้า instability เกิดขึ้ นตลอดบรรยากาศที่ลึ กมาก เมฆ
Cumulonimbus จะก่อตัวขึ้น
มิใช่แต่เพียงลมที่พัดลมขึ้นไปบนบริเวณเขาหรือภูเขาเท่านั้นที่จะทาให้เกิดเมฆในบางกรณี
ความจุความชื้นของอากาศอาจไม่เพียงพอที่จะทาให้เมฆก่อตัวขึ้น
เมื่อเมฆ Stratus ก่อตัวขึ้น มันประกอบด้วยฐานแบนไม่ค่อยมีความหนาทางดิ่งเท่าใดนัก
มักจะก่อตัวเป็นแผ่นปกคลุมพื้นดินที่อยู่สูงกว่า แต่จะขาดหายไปเหนือบริเวณที่อยู่ต่ากว่า การจมลง
ทางด้านปลายลมเป็นเหตุให้อากาศอุ่นขึ้น จึงทาให้เมฆละลายไปอย่างรวดเร็ว
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โดยทั่วไป orographic cloud จะก่อตัวต่อเนื่องกันทางด้านรับลมของเนินเขาหรือภูเขา แต่
ท้องฟ้าโปร่งทางด้านปลายลม เมฆทั้งหมดดูคล้ายจะอยู่กับที่ แต่อากาศเองคงเคลื่อนตัวต่อไปตามทาง
ของมัน ไปยังอีกด้านหนึ่งของสิ่งกีดขวางกั้น รูป ๑๑.๓ แสดงภาพการก่อตัวของ orographic cloud

รูป 11.3 The Formation of Orographic Cloud
บำงครั้งเมฆก่อตัวในระดับสูงเหนือจำกเนินหรือภูเขำ เมื่อมีชั้นบรรยากาศที่เกือบอิ่มตัวอยู่
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
แท้จริงอณูของน้าและแก๊สอื่นของบรรยากาศไหลผ่านเมฆ ที่ปลายข้างหนึ่งอณูน้ากลั้นตัวเป็นเมฆ ที่
ปลายอีกข้างหนึ่งมันระเหยเปลี่ยนกลับไปอยู่ในสถานะไอน้าและออกไปจากเมฆ
บางครั้ง series of stationary waves อาจก่อตัวขึ้นทางด้านปลายลมของเทือกเขา
ภายใต้สภาพที่แน่นอนของ stability การเคลื่อนที่ขึ้นเป็นเพราะสิ่งขวางกั้นเพิ่มขึ้นตามสูง ตอนลง
อากาศจะจมลง บางครั้งตลอดระยะทางที่ไกลกว่าเมื่อลอยขึ้นครั้งแรก
ต่อมาอีกกระแสอากาศยังคงลงต่อไป อากาศจะลอยขึ้นอีกครั้งหนึ่ง กรรมวิธีจะเกิดขึ้นซ้ากัน
หลายครั้งโดนค่อย ๆ ลดลงตามระยะทางจากสิ่งกีดขวางกั้น ฉะนั้นอนุภาคของอากาศจึงเคลื่อนที่ไป
ตามทางเดินที่เป็นคลื่น stanaing waves (stationary waves) จึงเกิดขึ้น
สภาพที่เหมาะสมที่สุดที่จะเกิดคลื่นก็คือเมื่อ very stable layer อยู่ระหว่าง unstable
layer ทั้งที่ผิวพื้นและข้างบนคลื่นมักจะมี amplitude สูงที่สุดอยู่ภายใน stable layer
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ถ้าความจุความชื้นและ amplitude ของคลื่นมีมากเพียงพอกากลั่นตัวจะเกิดขึ้นในอากาศที่
ลอยตั ว ใกล้ กั บ ยอดคลื่ น การระเหยจะเกิ ด ขึ้ น ในอากาศที่ จ มลงตามลมของยอดคลื่ น ชุ ด ของ
lenticular clouds อาจก่อตัวขึ้น
ฉะนั้น lenticular clouds จึงแสดงการปรากฏของ standing waves ทางด้านปลายลมของ
ภูเขา เป็นความสาคัญที่จะตรงหนักว่ากระแสคลื่นอาจยังปรากฏ แม้ว่าเมฆจะหายไปเนื่องจากความจุ
ความชื้นต่าของอากาศ standing waves เหล่านี้มักจะกระทบกระเทือนต่อการเดินทางของเครื่องบิน
๑๑.๖ Slow Widespread Ascent
เราได้พูดถึงการก่อตัวของเมฆที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ทางดิ่งที่สัมพันธ์กับ disturbances ที่
มี ข นาดในทางระดั บ เล็ ก ตามล าดั บ ตามส่ ว น การเคลื่ อ นที่ ท างดิ่ ง เหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น โดย frictional
turbulence, local convection currents และ orographic barriers ซึ่งมักจะปกคลุมพื้นที่ใน
ขนาดสองสามกิโลเมตร
การเคลื่อนที่ทางดิ่งยังเกิดขึ้นโดยระบบลมขนาดใหญ่ด้วย เช่น depressions(lows) และ
anticyclones (highs) ซึ่งมีตาบลที่อยู่บน 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 ระดับต่าสามารถนาไปสู่การลอยขึ้นของอากาศตามที่แสดงในรูป ๑๑.๕ และ friction
force อาจทาให้เกิด convergence ระดับต่าใน 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 ทาให้ lapse
rate เพิ่มขึ้น ซึ่งเรียกว่า steepen (ชันขึ้น)
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อากาศ unstable อยู่เป็นนิจ นาไปสู่การเคลื่อนที่ทางดิ่งเพิ่มขึ้น การกลั่นตัวและการก่อตัว
ของเมฆเป็นบริเวณกว้างจะเกิดขึ้น ถ้าความจุความชื้นของอากาศมีมากเพียงพอ
บางครั้ ง มวลเมฆอาจมี ค วามหนาได้ ห ลายกิ โ ลเมตรในทางตรงข้ า มการเปลี่ ย นแปลงใน
ความชื้นสัมพันธ์อาจเป็นผลในขบวนของชั้นเมฆที่ห่างกัน
บ่อยครั้งที่กำรลอยขึ้นเป็นบริเวณกว้ำงเกิดขึ้นในชั้นแรกโดย divergence ใน upper
troposphere การไหลออกของมวลที่เกิดขึ้นในระดับสูงนาไปสู่การลดลงของความกดอากาศที่ระดับ
ต่าในบริเวณผิวโลก และ depression จะเกิดขึ้น convergence จะเกิดขึ้นใกล้ระดับทะเลและการ
ลอยขึ้นเป็นบริเวณกว้างอย่างช้าๆ จะเกิดขึ้นตลอดความลึกมากของ troposphere การก่อตัวของ
เมฆเป็นบริเวณกว้างตามมา ถ้าอากาศมีความชื้นเพียงพอ
Depressions และกำรลอยขึ้นเป็นบริเวณกว้ำงจะเกิดขึ้นบ่อยๆในบริเวณของ frontal
zone อันเป็นแถบซึ่งแยกมวลอากาศใหญ่สองชนิดซึ่งต่างกันในคุณ สมบัติ เช่น ความหนาแน่นและ
อุณหภูมิ depressions ที่สัมพันธ์กับ frontal zones เรียกว่า frontal depressions
ในบริเวณ frontal zones อาจมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เด่นชัดได้บ่อยๆ ในระยะทาง
ระดับ สองสามร้ อยเมตร ในมวลอากาศแต่ล ะชนิดอุณหภู มิอาจเกือบเหมือนกัน แต่แตกต่ างจาก
อุณหภูมิของอากาศที่อยู่คนละด้านของ frontal zone
บางครั้ง frontal zone เรียกง่ายๆ ว่า front อย่างไรก็ตามจาไว้ว่าในบรรยากาศขอบเขตที่
ชัดเจนไม่เกิดขึ้นระหว่างมวลอากาศ transition zone จะอยู่ในที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิ
ของมวลอากาศหนึ่งไปยังอีกมวลอากาศหนึ่ง
๑๑.๗ Clouds Associated with Widespread Ascent at Frontal Zones
ลักษณะหนึ่งของการหมุนเวียนทั่วไปได้แก่ polar front cyclones จะก่อตัวตาม polar
front ซึ่งแยกอากาศโซนร้อนอุ่น จากอากาศที่เย็นกว่าของละติจูดสูง
การลอยขึ้นเป็นบริเวณกว้างของอากาศตลอดชั้นที่ลึกของบรรยากาศมักจะสัมพันธ์กับ 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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รูป 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
ต่ า งๆ ของเมฆที่ เ คลื่ อ นที่ ม าถึ ง จะอยู่ ใ นล าดั บ กลั บ กั น นั่ น คื อ เมฆต่ าจะปรากฏก่ อ น ตามด้ ว ย
stratiform clouds ที่อยู่สูงกว่าในขณะที่ front เคลื่อนที่ห่างออกไปขบวนเมฆที่แท้จริงใน warm
air ขึ้นอยู่กับ stability และความจุความชื้นของอากาศที่ลอยขึ้น
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 ชันจากัด
ขอบเขตให้อยู่ในแถบที่แคบกว่าในบริเวณของ frontal zone รูป ๑๑.๗ แสดงการก่อตัวของเมฆของ
idealized coil front ที่มี slope ชัน

รูป 11.7 Idealized Cold Front with a steep slope
ขบวนเมฆชนิดอื่นเป็นอันมากอาจเกิดขึ้นโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของทั้ง warm air และ cold
air และขั้นตอนของการก่อตัวของ polar front depression ซึ่งจะได้พูดถึงกันอีกในบทต่อไป
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๑๑.๘ Cloud Dispersal
การก่อตัวของเมฆจะเริ่มต้นอ่อนลงเมื่ อกรรมวิธีที่นาไปสู่การก่อตัวหยุดดาเนินการ ดังนั้น
factors อื่นอาจนาไปสู่การหายไปของ water droplets หรือ ice crystals จากเมฆ รวมทั้งการอุ่น
ขึ้นของอากาศ precipitation และการผสมกับอากาศที่อยู่ล้อมรอบซึ่งแห้งกว่า
เมฆอาจอุ่นขึ้นโดยการดูด solar or terrestrial radiation อย่างไรก็ตามอิทธิพลทั้งสอง
เหล่านี้เล็กน้อยมากเมื่อเปรียบกับ adiabatic warming
แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ถ้าอากาศซึ่งมีเมฆอยู่จะจมลง ขณะที่อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น ความชื้น
สัมพันธ์ของมันจะต่าลงและอากาศจะไม่อิ่มตัวต่อไปอีก แล้วอนุภาคเมฆก็จะระเหยหรือระเบิด เป็น
ไอน้าที่มองไม่เห็น
Insolation มักจะนาไปสู่ การสลายตัวของเมฆซึ่งเกิดขึ้นโดย turbulence ถ้า solar
radiation
ซึ ม ลงไปในเดิ น เพี ย งพอและท าให้ อุ ณ หภู มิ อ ากาศที่ ใ กล้ ผิ ว พื้ น สู ง ขึ้ น mixing
condensation level ก็จะสูงขึ้น ฐานของ Stratus หรือ Stratocumulus ก็จะสูงขึ้น และความหนา
ของเมฆภายใต้ turbulence inversion จะลดลง ผลสุดท้ายเมฆก็จะหายไปจนหมดสิ้น
Cumulus ลักษณะอากาศดีก่อตัวขึ้นเหนือแผ่นดินโดย convection เนื่องจาก insolation
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางวัน มักจะปรากฏในตอนเช้าจะก่อตัวเต็มที่ระหว่างเวลาบ่าย
และกระจ่างโดยรวดเร็วเมื่อพื้นดินเย็นลงในตอนค่า
อากาศที่อยู่ล้อมรอบเมฆมักจะไม่อิ่มตัว ฉะนั้น กำรผสมของเมฆกับอากาศ จึงอาจเป็นผลให้
ความชื้นสัมพันธ์อยู่ต่ากว่า ๑00% ได้มากการระเหยหรือระเหิดก็จะเกิดขึ้น และเมฆก็จะค่อยแหว่ง
ออกไป
กรรมวิธีของการผสมกับอากาศที่อยู่ล้ อมรอบ จะกระทบกระเทือนอย่างเด่นชัดต่อฐานของ
fair weather Cumulus การแหว่างของเมฆเหล่านี้จะปรากฏมากที่สุด ที่ฐาน และในไม่ช้าหลังจาก
ขบวนการของมันฐานจะสูงขึ้นในแถบที่อยู่ในแผ่นดิน การก่อตัวสูงสุดของ fair weather Cumulus
อยู่ในตอนบ่าย ในขัน้ นี้ฐานจะไม่ขยับสูงขึ้นแต่อย่างใด ในขณะที่ยอดใกล้จะสูงที่สุด
เมฆเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการเกิดขึ้นของ precipitation ในบทที่ ๙ เราได้ศึกษารูปแบบ
ต่างๆ ซึ่ง precipitation อาจเกิดขึ้นได้ ให้เราได้หากรรมวิธีบางอย่าง ซึ่งจะนาไปสู่การเกิดขึ้นของ
precipitation
ปัญหำ
๑. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้
(๑) Condensation nuclei
(๒) Freezing nuclei
(๓) Sublimation nuclei
๒. ขบวนเมฆที่เกิดขึ้นเป็นผลของอากาศชื้น การเย็นลงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? อย่างไหนเป็น
กรรมวิธีเย็นลงที่ธรรมดาที่สุดที่สัมพันธ์กับการก่อตัวของเมฆ ?
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๓. จงกล่าวถึงสี่วิธีซึ่งการเคลื่อนที่ทางดิ่งอาจเกิดขึ้ นได้ในบรรยากาศเขียนคาอธิบายย่อของ
กรรมวิธีเหล่านี้สองวิธีที่อาจนาไปสู้การก่อตัวของเมฆ
๔. จงพูดถึงกรรมวิธีทางฟิสิกส์ซึ่งนาไปสู่การก่อตัวของเมฆดังต่อไปนี้
(๑) Stratus
(๒) Cumulonimbus
๕. จงอธิบายย่อๆดังต่อไปนี้ โดยใช้ไดอะแกรมประกอบ
(๑) Lenticularr cloud
(๒) Warm front clouds
๖. จงเขียนข้อความสั้นๆเรื่อง 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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บทที่ ๑๒
PRECIPITATOIN PROCESSES
ไอน้าในบรรยากาศจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็น water droplets หรือ ice crystals ก่อนที่
จะปรากฏเป็นเมฆ อย่างไรก็ตามอนุภาคเมฆเหล่านี้จะมีขนาดเพิ่มขึ้นก่อนที่ precipitation จะเกิดขึ้น
ในบทนี้ เราจะต้องพิจารณากรรมวิธีซึ่งอนุภาคเมฆเติบ โตถึงขึ้นตอนที่ precipitation จะ
เกิดขึ้นได้ เราจะต้องพิจารณากับสภาพแวดล้อมซึ่งนาไปสู่ precipitation ชนิดต่างๆด้วย
๑๒.๑ ขนำดของ cloud droplets
นักอุตุนิยมวิทยาได้ใช้ความพยายามอย่างใหญ่หลวงที่จะได้ขนาดของ water droplets ใน
เมฆ ส่วนมากใช้เครื่องบินไปตรวจในบริเวณภูเขา
ขนาดของ droplet ที่ตรวจพบในการดาเนินการเป็นผลสาเร็จในส่ว นต่างๆ ของโลกมี
ช่วงกว้างมาก droplets เหล่านี้ก่อตัวบน condensation nuclei ที่มีขนาดชนิด และกลุ่มต่างๆ กัน
อนุภาคที่ลอยอยู่ในบรรยากาศมักจะถูกแบ่งตามขนาดดังนี้
(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 และมีบทบาทสาคัญในการก่อตัวของเมฆ
cloud droplets แย่งไอน้า ถ้า condensation nuclei รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ cloud
droplets ก็อาจมีปริมาณมากขึ้น แต่ขนาดเฉลี่ยของมันอาจเล็กลง
โดยทั่วไปกลุ่มของ condensation nuclei ที่เกิดขึ้นเหนือทวีปใหญ่กว่าที่เ กิดเหนือสมุทร
โดยเฉลี่ย droplets ในเมฆบนทวีปเล็กกว่าโดยมีรัศมีอยู่ในช่วงระหว่าง ๒ ถึง ๑0 µ แต่ droplets
ของเมฆในทะเลมีรัศมีระหว่าง ๓ ถึง ๒๒ µ
อย่างไรก็ตามในเกือบจะทุกสภาพ giant salt nuclei จะเกิดขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิด drops ใน
ขนาด ๒0 – ๓0 µ หรือใหญ่กว่า กลุ่ มของมันจะมีเพียงหนึ่งกลุ่มต่อลิตร แต่มันเกิดขึ้นทั้งใน
maritime clouds และ continental clouds
ผลสุดท้าย Cloud droplets อาจโตถึงขนาดที่มันตกจากเมฆ และกระแสลอยขึ้นที่ทาให้มัน
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
โดยปกติจะเกิดขึ้นในเมฆ
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ในสองหัวข้อถัดไปเราจะพูดถึงกรรมวิธี cloud droplets เติบโตถึงขนาด precitation
๑๒.๒ กำรเติบโตเบื้องต้นของ Cloud droplets
มีปัจจัยหลายอย่างที่กระทบกระเทือนความเจริญเติบโตของ Cloud droplets รวมทั้ง
ความชื้นของอากาศที่อยู่รอบๆ droplets ผลของความเครียดที่ผิวพื้น และลักษณะของ nuclei ความ
รวดเร็ ว ของความร้ อ นแฝงที่ ถู ก ปล่ อ ยออกมาสามารถถ่ า ยเทไปยั ง อากาศที่ ล้ อ มรอบก็ นั บ ว่ า มี
ความสาคัญ
ระยะแรก การกลั่นตัวของไอน้าบน nucleus คืบหน้าได้รวดเร็วมาก droplets อาจเติบโต
จากขนาดของ nucleus เป็นขนาดที่มองเห็นได้ในชั่วเวลาเพียงเศษของวินาที อย่างไรก็ตามต่อไป
กรรมวิธีจะช้าลง การกลั่นตัวโดยลาพังไม่อาจที่จะผลิต droplets ที่มีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่า ๓0 µ ได้
ถ้าเราจะอธิบายการปรากฏของ droplets ที่ใหญ่กว่าภายในเมฆ เราต้องพิจารณาปฏิกิริยาที่
มีต่อกันระหว่าง droplets อิสระ วิธีที่สาคัญของความเจริญเติบโตเกิดขึ้น โดยการกระทบและการ
รวมตัวเข้าด้วยกัน (คือการเกาะกัน) ของ droplets ที่ตกลงมาได้ส่วนกับอีกอันหนึ่ง เราจะพิจารณา
กรรมวิธีนี้ในหัวข้อต่อไป
๑๒.๓ The Coalescence Mechanism
กรรมวิธีสาคัญซึ่ง cloud droplets เจริญเติบโตเป็นขนาด raindrop ก็คือการกระทบ
โดยตรงและการเกาะกันของ water droplets ซึ่ง droplets ที่ถูกนาขึ้นไปข้างบนโดยกระแสลอยขึ้น
จะตกลงมาโดยสัมพันธ์กับอากาศที่ลอยขึ้น ในการกระทาดังนั้น droplets ที่ใหญ่กว่าจะตกลงมา โดย
สัมพันธ์กับอันข้างเคียงที่เล็กกว่า
Droplets ที่เล็กมากจะไม่สามารถกระทบอันอื่น อย่างไรก็ตามรัศมีของ droplets อันหนึ่ง
เกิน ๑๘ µ การกระทบอาจเกิดขึ้น สาหรับ droplets ที่ใหญ่กว่าสมรรถภาพในการกระทบจะเพิ่มขึ้น
อย่างมาก
การกระทบและการเกาะกันจาเป็นสาหรับการเจริญเติบโตของ precipitation จากเมฆอุ่น
อุณหภูมิของเมฆเหล่านี้สูงกว่า 0 ซ และมันประกอบด้วย water droplets ทั้งหมด
Water droplets เกิดขึ้นในเมฆเป็ นอันมากซึ่งอุณหภูมิอยู่ต่ากว่า 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 ซึ่งทาหน้าที่เป็น nucleus ในการก่อตัวของ ice crystals ในบรรยากาศ
Nuclei เหล่านี้มักจะถือว่าเป็น freezing nuclei โดยสมมติว่าการเติบโตเบื้องต้นของ ice
crystals เกิดขึ้นโดยการแข็งตัว supercooled water รอบ nucleus
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เมื่อ ice crystals ก่อตัวขึ้นอาจเติบโต โดยการเปลี่ยนแปลงโดยตรงของไอน้าเป็นน้าแข็ง
(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 ได้แนะนากลไกซึ่ง ice crystals อาจเติบโตใน
เมฆเย็นผสม ซึ่งเป็นเมฆที่ประกอบด้วยทั้ง ice crystals และ supercooled water droplets
รวมกัน
ในการที่จะเข้าใจกรรมวิธีนี้ ท่านจะพลิกไปดูตาราง ๖.๒ อีกครั้งหนึ่งสังเกตว่า saturation
vapour pressure เหนือน้าแข็งน้อยกว่าน้าที่อุณหภูมิเดียวกัน
ในปี ๑๙๑๑ Wegener ได้แนะนาว่าในเมฆผสม saturation vapour pressure จะปรับตัว
เองอยู่ที่ค่าระหว่างค่า saturation เหนือน้าแข็งกับเหนือน้า Bergeron ได้นาทฤษฏีนี้มาใช้ใน
ปี ๑๙๓๓ เพื่อจะอธิบายความเติบโตของ ice crystals ในเมฆเย็นผสม
เมื่อ ice crystals มีอยู่ในการปรากฏของ supercooled water droplets สภาพนั้นเป็น
unstable ไอน้าไม่อิ่มตัวในส่วนของน้า และดังนั้น supercooled water droplets ก็ระเหย
ในเวลาเดียวกัน ไอน้าจะ supersaturaed ในส่วนของน้าแข็ง ดังนั้นมันจังเปลี่ยนโดยตรง
เป็นน้าแข็งและระเหิดกลับบน ice crystals เช่นนั้น ice crystals จึงเติบโตโดยสิ้นเปลือง water
droplets
ณ อุณหภูมิต่ากว่า 0 ซ เพียงเล็กน้อย อัตราความเจริญเติบโตของ ice crystals ในเมฆ
ผสมแตกต่างเล็กน้อยจากของ water droplets ที่เป็นของเหลวอย่างไรก็ตามที่อุณหภูมิต่ากว่า
-๑0 ซ ice crystals เติบโตเร็วกว่า supercooled water droplets การเปลี่ยนจากไอโดยตรงมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดที่อุณหภูมิใกล้ –๑๕ ซ
ได้สมมติในขั้นแรกว่าเกือบทุก raindrop จะมาจาก ice crystals ในเมฆเย็นผสม ซึ่งเป็นใน
กรณีที่เมฆฝนทั้งหมดแผ่ขึ้นไปเหนือระดับ 0 ซ มาก
แต่ไม่เป็นกรณีที่ปรากฏชัดลงไป เช่น ใน heavy showers แถบโซนร้อนเติบโตจากเมฆ
cumulifrom ซึ่งยอดอยู่ต่ากว่าจุดแข็งมาก
โดยแท้จริง Bergeron process เกี่ยวข้องกับความเติบโตเบื้องต้นของ ice crystals ความ
เจริญเติบโต deposition โดยตรงจากไอน้าอาจจะรวดเร็วขณะที่ ice crystals มีขนาดเล็กอย่างไรก็
ตามอัตราความเจริญเติบโตจะลดลงเมื่อ crystals ใหญ่ขึ้น
กรรมวิ ธี ก ระทบกั น บางแบบจ าเป็ น ต่ อ การผลิ ต โครงสร้ า งที่ ใ หญ่ เช่ น ใน supercooled
clouds การกระทบกันบางครั้งอาจนาไปสู่การแข็งตัวของ water droplets บน ice crystals หรือ
snowflake ในกรณีอื่น snowflake อาจก่อตัวจากการรวมกลุ่มเข้าด้วยกันของ ice crystals
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เราได้กล่ าวมาแล้ ว ในหั ว ข้อ ๑๒.๓ ว่าการกระทบกันระหว่าง droplets อาจนาไปสู่ การ
เพิ่มขึ้นในขนาดและความเจริญเติบโตของ water droplets ให้เราพิจารณาความเติบโตของ ice
crystals โดยกรรมวิธีกระทบกัน
๑๒.๖ ควำมเจริญเติบโตของ ice crystals โดยกระทบกัน
Ice crystals ได้เจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดว่าใหญ่ว่า water droplets แล้วมันจะเริ่มต้นตก
ลงมาโดยได้ส่วนกัน แล้วการกระทบกันก็เกิดขึ้นและความเจริญของ ice crystals จะเป็นไปได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
การกระทบกับ supercooled droplets อาจนาไปสู่การแข็งตัวของน้าซึ่งอยู่บนผิวของ ice
crystals กรรมวิธีนี้เรียกว่า accretion (การพอก)
การพอกของ supercooled water อาจนาไปสู่การก่อตัวของ rime หรือ glaze rime คือ
ตะกอนของน้าแข็งซึ่งมีสีขาวหรือสีนมก่อตัวขึ้น โดยกรรมวิธีที่เป็นไปอย่างช้าๆ ที่สัมพันธ์กันซึ่ง water
droplets อิสระถูกสะสมโดย ice crystals
Supercooled droplets จะแข็งทันทีโดยการกระทบและอากาศจะอยู่ในโพรงระหว่าง
อนุภาคซึ่งป้องกันการผ่านของแสงสว่าง และดังนั้น rime จึงขุ่นตัว snow pellets เกิดขึ้นโดยการ
พอกของ rine กับ ice crystals โครงสร้างที่เกิดขึ้นเป็นโพรงและมีความแน่นต่า snow pellets
เมื่อก่อนหมายถึง “soft hail”
Glaze เป็นเครื่องหุ้มห่อของน้าแข็งเรียบ โดยปกติโปร่งตา (คือวัตถุที่สามารถมองทะลุได้)
อย่างไรก็ตามถ้ามีอากาศอยู่ในโพรงข้างในบ้าง glaze ก็อาจจะโปร่งแสง (คือวัตถุที่ไม่สามารถมองทะลุ
ได้ตลอด)
การพอกของ glaze กับ ice crystals อาจดาเนินไปด้วยอัตราเร็วของการกระทบกับ
supercooled droplets ที่ใหญ่สามารถจาแนกออกได้เป็นสองขั้นคือ ขั้นแรกความร้อนแฝงที่คาย
ออกมาโดยการแข็งตัวของส่วนของ supercooled liquid อาจป้องกันส่วนที่เหลือให้พ้นจากการ
แข็งตัวทันที ฉะนั้นน้าแข็งจะถูกหุ้มด้วยชั้นบางๆ ของ supercooled water
ในระหว่างขั้นที่สองของความเจริญเติบโต ชั้นของ supercooled water จะแข็งตัวอย่างช้าๆ
ได้ส่วนกัน มวลที่โปร่งตามากหรือน้อยที่หนาจะก่อตัวบนผิวนอกของโครงสร้าง ตะกอนของ glaze จะ
พบบน ice pellets และ hailstones
Snowflakes ประกอบด้วยการไหลมารวมกันของ ice crystals ซึ่งอาจเกิดขึ้นในรูปและ
แบบที่ แตกต่ างกั น มากมาย Snowflakes ที่ ใ หญ่ ที่สุ ดจะเกิด ขึ้ นเมื่อ อุณ หภู มิอ ยู่ ต่ากว่ าจุ ดน้ าแข็ ง
เล็กน้อย
ภายใต้สภาพเหล่านี้ การเป็น rime จะช่วยในการกระทบและไหลมารวมกันของ ice crytals
ให้ก่อตัวเป็น snowflakes อนุภาค rime มีความเร็วในการตกลงมาแตกต่างกันตามขนาดของมัน จึง
ทาให้การชนเกิดขึ้นได้การปรากฏของของเหลวบนผิวของอนุภาคอาจช่วยเชื่อมให้มันติดกัน
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ถ้า ice structures ชนิดต่างๆ ที่ได้พูดมาแล้วในหัวข้อนี้ตกลงมาต่ากว่า freezing level การ
ละลายก็อาจเกิดขึ้น เมื่อหลุดออกมาจากเมฆก็ไม่อาจเห็นข้อแตกต่างของ raindrops จากที่เกิดขึ้น
โดยการเกาะกันของ water droplets อย่างไรก็ตามในอากาศหนาวหรือเมื่อ ice structures ขนาด
ใหญ่ก่อตัวขึ้น precipitation อาจลงมาถึงพื้นดินได้ในสภาพเป็นของแข็ง
๑๒.๗ Summary of Precipitation Development
ในหัวข้อที่แล้วเราได้พูดถึงความเจริญเติบโตของ water droplets และ ice crystals ในเมฆ
เมฆก่อตัวและเติบโตในบรรยากาศเกือบทั้งหมดเป็นผลของการขยายตัวและการเย็นลงที่เป็นผล
สืบเนื่องกันของอากาศชั้นที่ลอยขึ้น
เมื่ออากาศที่ลอยขึ้นถูกยกตัวเหนือ condensation level นั้น condensation nuclei ที่
active เป็ น ส่ ว นมากจะเติบ โตเป็น droplets อย่างไรก็ ตามการเย็นลงต่อ ไปต่ากว่ า 0 ซ ไม่
จาเป็นต้องนาไปสู่การแข็งตัวของ droplets
การ supercool อาจเกิดขึ้นได้ถ้า ice-forming nuclei ไม่ปรากฏในอากาศซึ่งเป็นอนุภาคที่
แตกต่างจาก condensation nuclei และมีน้อยกว่ากันมากด้วยเหตุนี้ ice crystals จึงมักไม่ค่อยเกิด
ในปริมาณที่มากพอในยอดเมฆจนกว่าอุณหภูมิของมันจะลดลงเหลือประมาณ -๒0 ซ
ความเจริญเติบโตเบื้องต้นของ water droplets โดยการกลั่นตัวของไอน้าเป็นไปได้เร็ว แต่
อัตราความเจริญจะลดลงเมื่อ droplets ใหญ่ขึ้น ทานองเดียวกันความเจริญของ ice crystals โดย
Bergeron process ก็เป็นไปได้เร็วในขณะที่มันยังเล็กอยู่ แต่จะลดลงเมื่อมันมีขนาดเพิ่มขึ้น
กรรมวิ ธี ก ระทบกั น บางชนิ ด จ าเป็ น ต่ อ การผลิ ต อนุ ภ าคของเหลวหรื อ ของแข็ ง ในขนาด
precipitation water droplets และ ice crystals ที่ใหญ่กว่าจะตกลงมาได้ส่วนกับอนุภาคที่เล็กกว่า
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
สามารถที่ จ ะพยุ ง มั น อยู่ ภ ายในเมฆไว้ ไ ด้ อี ก ต่ อ ไป การกระทบอาจเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งอนุ ภ าค
precipitation ที่มีขนาดและอัตราการตกลงมาแตกต่างกัน ซึ่งอาจนาไปสู่ความเติบโตของอนุภาคบาง
อัน อย่างไรก็ตาม ขณะที่มันจมลงต่ากว่าฐานเมฆ water droplets ก็มีทางระเหย ส่วน ice
structures ก็มีทางจะละลายหรือระเหิดได้
ถ้าอนุภาคสามารถจะเหลือรอดจากการระเหยซึ่งมันผ่านขณะที่ตกผ่านอากาศที่ยั งไม่อิ่มตัว
ใต้เมฆ precipitation ก็จะเกิดขึ้น ถ้ามันลงมาไม่ถึงพื้นดินแต่ลอยค้างอยู่บางระยะใต้ฐานเมฆก็ถือว่า
เป็น virga
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๑๒.๘ Characteristics of Precipitation Forms
Hydrometeors ที่ตกลงมาและผลสุดท้ายถึงพื้นดินถือว่า precipitation ซึ่งอาจตกจาก
เมฆเป็น water droplets หรือเป็น ice structures ต่างๆ
ในการที่ Hydrometeors เหล่านี้จะถึงพื้นดินในสถานะเดิม อากาศที่อยู่ใต้เมฆจะต้องไม่อุ่น
หรือแห้งเกินไป ไม่เช่นนั้น water droplets อาจระเหย และ ice structures อาจละลายหรือระเหิด
ไปหมด
Drizzle ประกอบด้วย precipitation ที่เ ป็นระเบียบอย่างดี นอกจากจะเป็นหยดน้าที่
ละเอี ย ดแล้ ว ยั งอยู่ ชิดกั น มาก ตามที่ตกลงกัน รัศมีข อง Drizzle droplets น้อยกว่า ๒๕0 µ โดย
drizzle มักจะตกลงมาจากเมฆ stratiform ซึ่งหนาเพียงสองสามร้อยเมตร มั oจะตกมาถึงพื้นดินถ้า
กระแสอากาศไหลขึ้นอ่อนมาก
Rain มักจะประกอบด้วยอนุภาคน้าที่เป็นของเหลวมีขนาดใหญ่ drizzle raindrops เหล่านี้
มีรัศมีมากกว่า ๒๕0 µ อย่างไรก็ตาม precipitation ในรูปของหยดที่เล็กกว่ากระจายเป็นแห่งๆ ก็ถือ
ว่าเป็น rain
หยดฝนขนาดใหญ่เกิดขึ้นโดยเมฆที่มักจะมีความหนากิโลเมตร อัตราสูงสุดที่ฝนตกเกิดขึ้นเมื่อ
มีหยดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากเมฆ cumuliform บางครั้งเมฆเหล่านี้มีความหนา ๑0 กิโลเมตรหรือ
มากกว่า และมีกระแสลมทางดิ่งที่รุนแรงเกิดขึ้นภายใน
Snow เป็น precipitation ในรูป ice crystals ส่วนมากมีรูปร่างเป็นกิ่ง และบางครั้งก็เป็น
รูปดาว การรวมกันของ ice erystals เรียกว่า snowflakes
บางครั้ งมีการตกลงมาของ ice crystals ที่ไม่เป็นรูปกิ่ง แต่อยู่ในรูปเข็มลาหรือแผ่นซึ่ง
เรียกว่า ice priams มันมักจะเล็กมากจนดูเหมือนว่าจะลอยอยู่ได้ในอากาศ
Snow grains (เมล็ดหิมะ) ประกอบด้วยเมล็ดน้าแข็งที่เล็กมากสีขาวและทึบ เมล็ดเหล่านี้
ค่อนข้างแบนหรือยาวเรียว และเส้นผ่านศูนย์กลางโดยทั่วไปเล็กกว่า ๑ มิลลิเมตร เมื่อกระทบพื้นแข็ง
จะไม่แตกละเอียดหรือกระดอน snow grains มักจะตกในปริมาณที่น้อยมาก ส่วนมากมาจากเมฆ
stratus หรือหมอก
Snow pellets ประกอบด้วยเมล็ดน้าแข็งสีขาวและทึบ 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
กระเด้งเมื่อตกบนพื้นแข็งและมักจะแตก
Ice pellets เป็นรูปของ precipitation ที่ประกอบด้วยก้อนน้าแข็งกลมที่โปร่งตาหรือโปร่ง
แสง มันเป็นรูปทรงกลมหรือมีรูปร่างไม่สม่าเสมอ และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า
มันมักจะกระเด้งเมื่อกระทบพื้นแข็งและมีเสียงเมื่อกระทบ
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องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้แบ่ง Ice pellets ออกเป็นสองชนิด
(ก) Raindrops ที่แข็ง หรือ Snowflake ที่ละลายแล้วเป็นส่วนใหญ่และกลับแข็งตัวอีก
(ข) ก้อนกลมของหิมะที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในชั้นบางของน้าแข็ง (เดิมเรียกว่า “Small hail”)
Hail เป็น precipitation ในรูปของลูกกลมหรือก้อนน้าแข็ง หน่วยอิสระของลูกเห็บ เรียกว่า
hailstone อาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ ถึง ๕0 มิลลิเมตรหรือบางครั้งมากกว่า อนุภาคที่เล็ก
กว่าของมันถือว่าเป็น ice pellets
บางครั้ ง hailstone อาจประกอบด้ ว ยน้ าแข็ ง ที่ โ ปร่ ง ตาทั้ งหมด อย่า งไรก็ ต ามมั น มั ก จะ
ประกอบด้วยชุดของชั้นที่โปร่งแสง
สมมติว่าลูกเห็บเกิดขึ้นเมื่อ ice structure บางชนิดตกลงใน supercooled water การ
กระทบและการพอก็จะเกิดขึ้น ถ้ามันเป็น droplet ที่ใหญ่มันอาจปกคลุมอนุภาคน้าแข็งก่อนและ
ต่อมาก็แข็งตัวเป็นชั้นที่โปร่งตา โดยกลับกัน supercooled droplet ที่เล็กกว่าอาจแข็งเมื่อกระทบ
ทาให้อากาศเป็นโพรงและเกิดชั้นที่โปร่งแสง
กรรมวิธีเหล่านี้จะเกิดขึ้นเหนือ freezing level ชั้นที่โปร่งตาและโปร่งแสงสลับกันอาจ
เกิดขึ้นจาก hailstone ที่เคลื่อนไปมาในส่วนต่างๆของเมฆ updrafts และ downdrafts ที่รุนแรงที่
เกิดขึ้นในเมฆ Cumulonimbus จะเป็นตัวนาให้เติบโต
Hailstone บางก้อนแสดงปรากฏของชั้นที่ก่อตัวโดยการแข็งและละลายสลับกัน การแกว่ง
ขึ้นและลงผ่าน freezing level อาจเกิดขึ้นในกรณีเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการตรวจค้นเมื่อเร็วๆนี้
ปรากฏว่าโครงสร้างรูปใบไม้อาจเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยการจมลงผ่าน updraft
เมฆ Cumulonimbus มักจะอานวยให้เกิดลูกเห็บ เมฆเหล่านี้มีลักษณะ updraft ที่รุนแรงมี
ความจุน้าที่เป็นของเหลวที่ใหญ่มาก ขนาด cloud-drop ใหญ่และมีความสูงทางดิ่งที่สูงมาก
เพราะฉะนั้นลูกเห็บจึงเกิดบ่อยๆ ในระหว่างที่มี thunderstorms อย่างไรก็ตามการตกของ
ลูกเห็บเกิดขึ้นภายในส่วนเล็กๆ ของ thunderstorms ฉะนั้นผู้ตรวจบนพื้นดินอาจไม่สังเกตเห็นว่ามี
ลูกเห็บเกิดขึ้น
โดยทั่วไปลูกเห็บต้องตกผ่านอากาศหลายกิโลเมตรซึ่งอุณหภูมิสูงกว่า 0 ซ เพราะฉะนั้น
hailstone จึงอาจละลายก่อนที่จะถึงพื้นดิน เป็นเหตุว่าลูกเห็บไม่ค่อยตรวจพบในระดับต่าในแถบ
ศูนย์สูตร
ในการศึกษา precipitation เราเกี่ยวข้อง hydrometeors ซึ่งถึงพื้นดินขณะที่อนุภาคน้าที่
เป็นของเหลวและของแข็งเหล่านี้ตกผ่านอากาศ ทัศนวิสัยของบรรยากาศได้รับความกระทบกระเทือน
lithometeros เช่น ฝุ่น ควัน และอนุภาคของแข็งอื่นๆ ทาให้เพิ่มความยุ่งยากยิ่ง ขึ้นที่จะมองเห็ น
ความแตกต่างของวัตถุที่อยู่ไกลเราจะหาว่าวัดทัศนวิสัยได้อย่างไร และ factors อะไรเป็นเหตุให้มัน
เปลี่ยนแปลง
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ปัญหำ
๑. ขนาดเฉลี่ยของ cloud droplets เป็น ๒0 ความเร็วปลายทางของมันจะเป็นอะไร?
ทาไมขนาด 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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บทที่ ๑๓
VISIBILITY
เรามักจะประสบความยากลาบากในการมองดูวัตถุที่อยู่ไกลในเวลากลางวันและแสงสว่างที่
อยู่ไกลในเวลากลางคืน ทั้งนี้เนื่องจากความจริงที่ว่าอนุภาคเล็กๆ ลอยอยู่ในอากาศ อนุภาคเหล่านี้
อาจรวม hydrometeors (fog, mist, rain,snow และอื่น ๆ) หรือ lithometeors (dust, smoke
และอื่น ๆ)
แสงสว่างจากวัตถุที่อยู่ไกลอาจถูกดูดโดยอนุภาคเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม scattering ก็เป็น
กรรมวิธีซึ่งเป็ น ต้น เหตุส่ ว นใหญ่ในการลดทัศนวิ สั ย ภายใต้ส ภาพที่เป็นฟ้า หลั ว หรือฝุ่ นแสงสว่า ง
ส่วนมากจากวัตถุที่อยู่ไกลอาจทาให้กระจายโดยอนุภาคในอากาศก่อนที่มันจะมาถึงตา
ในบทนี้เราจะพิจารณาว่าทัศนวิสัยมีคาจากัดความอย่างไรในอุตุนิยมวิทยา และทางที่มันอาจ
รับความกระทบกระเทือน
๑๓.๑ Meteorological Visibility
ในอุตุนิยมวิทยา ทัศนวิสัยหมายถึงการมองเห็นได้ตลอดปลอดโปร่ง ในบรรยากาศซึ่งสัมพันธ์
กับสายตามนุษย์ กาหนดเป็นระยะทางเพื่อความสะดวกค่าที่กาหนดให้สาหรับทัศนวิสัยหมายถึงสภาพ
เดียวกันของบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน
เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้องกับทัศนวิสัยทางระดับ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามทิศทาง ใน
กรณีเช่นนี้มักจะรายงานค่าต่าที่สุด จะต้องตระหนักว่าทัศนวิสัยจากเครื่องบินแตกต่างจากทัศนวิสัย
ทางระดับซึ่งนักอุตุนิยมวิทยาวัดใกล้ผิวโลก
ทุกคนทราบความจริงว่าอาคารดามืดที่ขอบฟ้าอาจมองเห็นได้ไกลกว่า วัว ควาย ในคอกที่อยู่
โล่งในระยะทางใกล้ว่า จึงทาให้เกิดปัญหาของความผิดแผกต่อภาพที่อยู่ไกลลิบกับขนาดมุมของวัตถุ
ขอให้เราหาว่าจะนา factors เหล่านี้เข้ามาสู่การพิจารณาได้อย่างไร
๑๓.๒ คำจำกัดควำมของทัศนวิสัยเวลำกลำงวัน
ในเวลาที่มีแสงแดด ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยากาหนดว่าเป็นระยะทางไกลที่สุดซึ่งวัตถุดาที่มี
ขนาดเหมาะสมสามารถมองเห็นและรู้ว่าเป็นอะไร ตั้งอยู่ติดกับขอบฟ้า มันจะต้องมีความกว้างเป็นมุม
ที่สายตาผู้ตรวจอย่างน้อย 0.๕ องศา ทั้งทางระดับทางและทางดิ่ง อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน
วัตถุจะต้องไม่ใหญ่เกินไปในทางระดับ ซึ่งจะทามุมมากกว่า ๕ องศา
เป็นที่น่าสนใจจะบันทึกว่ามุม 0.๕ องศา อาจประมาณโดยการเจาะรูในการวัดได้อย่างไร ถ้า
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเป็น ๗.๕ มิลลิเมตร มันจะทามุมประมาณ 0.๕ องศา เมื่อถือเหยียดตามความ
ยาวของแขน วัตถุที่อยู่ในทัศนวิสัยมองเห็นตลอดเหมือนกับดูทางช่องหน้าต่างจะต้องมีขนาดเต็มช่อง
การระบุชื่อ ของวัตถุขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยของผู้ตรวจกับสิ่งที่อยู่ล้อมรอบจะต้องบันทึกว่าคา
จากัด ความต้องการให้ผู้ตรวจรู้จักรูปร่างของวัตถุที่ตัดกับขอบฟ้าอย่างไรก็ตาม ก็ไม่จาเป็นสาหรับเขา
ที่จะต้องรู้รายละเอียดเป็นพิเศษ
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๑๓.๓ ทัศนวิสัยเวลำกลำงคืน
คาจ ากัดความข้างบนไม่อาจจะใช้ในเวลากลางคืนได้ ทัศนวิสัยอุตุนิยมวิทยาที่กาหนดว่า
ระยะไกลที่สุดซึ่งวัตถุดาที่มีขนาดเหมาะสมจะสามารถมองเห็นและรู้จัก ถ้ำหำกควำมสว่ำงทั่วไปจะ
ถูกสร้ำงขึ้นให้เท่ำกับระดับแสงสว่ำงตอนกลำงวันปกติ
ในทางปฏิบัติ วัตถุที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้หาทัศนวิสัยเวลากลางคืนก็คือแสงสว่างที่ไม่มีจุด
รวมแสงที่มีกาลังส่องสว่างปานกลางระยะทาง ภาพเงาดาของเนินเขาหรือภูเขาที่ตัดกับท้องฟ้าก็อาจ
เอามาใช้ได้
แสงสว่างที่มองเห็นเวลากลางคืน มีความยุ่งยากมากกว่าวัตถุที่ใช้ทาการตรวจในเวลากลางวัน
ตัดกับขอบฟ้า ความสามารถที่จะใช้ข้อแตกต่างแสงริบหรี่ขึ้นอยู่กับความสว่างโดยทั่วไปรอบตัวผู้ตรวจ
หลังจากออกมาจากความสว่างที่เจิดจ้าแล้ว ก็อาจใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้นัยน์ตาของบุคคล
ปรับแต่งเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้โดยสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงต้องทาการตรวจทัศนวิสัยในเวลากลางคืน
หลังจากที่ทาการตรวจกลางแจ้งอย่างอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในความมืดทั่วไป แสงริบหรี่ที่สามารถมองเห็นได้ยิ่งขึ้นถ้าผู้ตรวจไม่มองตรงไปที่แสงสว่าง
และเมื่อเขาเลื่อนจุดภาพของเขา
สีของแสงสว่างที่จะตรวจมีผลต่อความสามารถของผู้ตรวจที่จะมองเห็นมันถ้าความสว่าง
ทั่วไปลดลง จะมีความลาบากยิ่งขึ้นในการระบุแสงสีม่วงยิ่งกว่าแสงสีแดง
สาหรับความมุ่งหมายทางปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างความสุกสว่างของแสงที่กาหนดกับ
ทัศนวิสัยเวลากลางวันอาจใช้ในวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ระยะไกลที่สุดซึ่งแสงที่มีกาลังส่องสว่างเท่ากับ ๑00 แรงเทียนจะสามารถมองเห็นได้
(๒) กาลังส่องสว่างของแสงที่เริ่มจะมองเห็นในระยะทางที่ระบุ
ตารางที่ถือความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นหลักได้สร้างขึ้นสาหรับใช้ในการตรวจวัดทัศนวิสัยเวลา
กลางคืน
๑๓.๔ เครื่องวัดทัศนวิสัย
ได้มีการประดิษฐ์เครื่องวัดทัศนวิสัย แต่ยังไม่มีความถูกต้องแน่นอนโดยสมบูรณ์ ฉะนั้นจึงไม่มี
ประโยชน์ในการใช้เครื่องมือทาการวัดในเวลากลางวัน ถ้าหากสามารถใช้ชุดของวัตถุที่เหมาะสมเป็ น
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)
(จ)
(ฉ)
(ช)

Oils
Smoke
Dust and sand
Sait

๑๓.๖ Preciptation Effects
ในกรณีของ Preciptation ความมืดคลุ้มอาจมีเหตุมาจาก water droplets หรือ ice
particles บางครั้ง hydrometeors ทั้งสองชนิดนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกัน
ทัศนวิสัย rain ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณของ droplets ในปริมาตรที่กาหนดให้ของอากาศ
light rain มีผลน้อยแต่ moderate rain มักจะลดทัศนวิสัยเหลือ ๓-๑0 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามใน
heavy rain ทัศนวิสัยอาจจะต่าเพียง ๕0-๕00 เมตร
ใน drizzle ทัศนวิสัยขึ้นอยู่กับความหนาแน่น และอาจมี range จากประมาณ ๑/๒ ถึง ๓
กิโลเมตร ถ้าหาก fog droplets เกิดขึ้นด้วยทัศนวิสัยอาจเหลือน้อยกว่า ๑/๒ กิโลเมตร
Snow มีผลมากกว่า rain ใน moderate snow ทัศนวิสัยมักจะลดเหลือต่ากว่า ๑ กิโลเมตร
ใน heavy snow อาจมี range จากประมาณ ๒00 เมตร ถึง น้อยกว่า ๕0 เมตร
ผลของลมก็อาจสาคัญ blowing snow จะเกิดขึ้นเมื่อ snow ถูกพัดขึ้นจากพื้นดิน มันจะ
เกิดขึ้นถ้าหาก snow แห้งและเป็นผง การลดอย่างรุนแรงของทัศนวิสัยอาจเกิดในอุณหภูมิต่า ซึ่งพบ
ในละติจูดสูง
๑๓.๗ Fog and Mist
Fog มักจะประกอบด้วย water droplets แต่ ice crystals อาจปรากฏได้ในบางสภาพ ที่
ละติจูดสูง “ice fogs ” อาจเกิดขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ากว่า -๒0 ซ โดยลมอ่อนและสภาพอื่นๆ อานวย
เหนือที่สูง fog อาจถือว่าเป็นเมฆที่พื้นดินอาจเป็นชนิดหนึ่งของเมฆ โดยปกติที่ต้องการลอย
ขึ้นตาม adiabatic เพื่อการก่อตัวของมัน
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป condensation มักจะสัมพันธ์กับผิวพื้นที่มีความเย็นสองชนิดที่
แตกต่างกันจะเกิดขึ้นโดยวิธีนี้
(ก) Radiation fog มีสาเหตุจากการเย็นลงของพื้นดินโดย nocturnal radiation
(ข) Advection fog มีสาเหตุจากการเคลื่อนตัวของอากาศอุ่นมาอยู่เหนือผิวพื้นที่เย็นกว่า
Radiation fog เกิดขึ้นในคืนที่ปรากฏจากเมฆ พื้นดินเย็นลงโดย radiation และ
conduction ทาให้อุณหภูมิของอากาศที่อยู่ใกล้ชิดติดกันลดลง อย่างไรก็ตามอากาศเป็นตัวนาที่เหลว
และการเย็นลงอาจจากัดในความลึกเพียงสองสามเซนติเมตร dew หรือ frost อาจก่อตัวบนพื้นดินที่
เย็นกว่าโดยเอาไอน้าไปลอยบรรยากาศ
อย่างไรก็ตาม turbulence จะเป็นเหตุในการผสมกันของอากาศ การเย็นลงอาจแผ่กว้างไป
ทั่วความลึกได้มากยิ่งขึ้น ถ้า turbulence มีกาลังเพียงพอ เมฆ Stratus อาจก่อตัวขึ้น (ดูหัวข้อ
๑๑.๓)
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ถ้าลมอ่อนกว่า และ turbulence มีกาลังน้อยกว่า fog อาจจะก่อตัวบางสถานที่เหมาะยิ่ง
กว่าที่จะเกิด fog เนื่องจาก local effects โดยทั่วไปสภาพที่จาเป็นสาหรับการเกิด radiation fog
จะต้องมี dew-point สูงเพียงพอ มีการเย็นลงในเวลากลางคืนเพียงพอ และมี turbulence เล็กน้อย
Advection fog ก่อตัว เมื่ออากาศเคลื่ อนมาอยู่เหนือผิว แผ่ นดิน หรือทะเลที่เย็นกว่า
อุณหภูมิผิ วพื้นอยู่ต่ากว่า dew-point ของอากาศที่เคลื่อนเข้ามา การเย็นลงโดย radiation เหนือ
แผ่นดินมักจะทาให้ผลของ advection รุนแรงขึ้นเมื่ออากาศชื้นอุ่นจากทะเลมาถึง ซึ่งถือว่าเป็น
advection radiation fog
Advection ยังเป็นต้นเหตุในการก่อตัวของ steam fogs อย่างไรก็ตามในกรณีนี้เป็นอากาศ
เย็นซึ่งพัดพามา ขณะที่ผ่านผิวพื้นน้าที่อุ่น ไอน้าจะระเหยเข้าไปในอากาศซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการ
ระเหยของน้าร้อนจากอ่างอาบน้าในฤดูหนาว
ชนิดต่างๆของ fogs ที่ได้กล่าวมาข้างบนนี้อาจถือว่าเป็น air-mass fogs โดยขึ้นอยู่กับการ
เย็นลงที่เกิดขึ้นภายใน air-mass ที่แผ่กว้างและอยู่ในระเบียบมากหรือน้อย
โดยตรงกันข้าม frontal fog เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาภายในของสอง air-mass อาจเกิดขึ้นได้
สองวิธี วิธีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเมฆแผ่ลงไปยังผิวพื้นระหว่างการเคลื่อนตัวผ่านของ front โดยปกติเกิดขึ้น
เหนือเนินพื้นดินที่มีระดับต่า
อีกวิธีหนึ่งของ frontal fog เกิดขึ้นเมื่ออากาศอิ่มตัวโดย continuous rain อุณหภูมิจะถึง
จุดน้าค้างได้โดยปราศจากการเย็นลงของอากาศที่อยู่ต่ากว่าโดยเฉพาะสภาพอากาศเหล่านี้จะเกิดขึ้น
ใน cold air ที่อยู่ข้างหน้า warm front โดย pre-frontal fogs ที่สัมพันธ์กับ warm fronts อาจมี
บริเวณกว้างมาก
Fogs
มี ผ ลอย่ า งมากในการลดทั ศ นวิ สั ย แสงสว่ า งที่ ม องเห็ น ได้ ทุ ก สี ไ ด้ รั บ ความ
กระทบกระเทือนเสมอกัน กรรมวิธีทางฟิสิกส์ซึ่งผลิต fog จึงเกิดขึ้นในการก่อตัวของ mists ด้วย เมื่อ
water droplets ในอากาศลดทัศนวิสัยเหลือต่ากว่า ๑ กิโลเมตร นักอุตุนิยมวิทยาจะถือปรากฏการณ์
นั้นเป็น fog แทนที่จะเป็น mist
Fogs ส่วนมากจะกระจัดกระจายไปโดย turbulence หรือโดยการอุ่นขึ้นแม้ว่า turbulence
เพียงเล็กน้อยจะจาเป็นสาหรับการก่อตัวของ fogs การผสมคลุกเคล้าในทางดิ่ง turbulence ที่
เพิ่มขึ้นก็อาจนาไปสู่การกระจัดกระจายได้ อากาศที่อุ่นกว่าและแห้งกว่าจะผสมกับ fog และอนุภาค
fog ก็จะระเหย
Solar radiation ถูกดูดโดยพื้นดิน (และโดย fog บ้างเล็กน้อย) แล้วพื้นดินก็ให้ความร้อนแก่
อากาศที่อยู่ใกล้เคียง และอนุภาค fog ก็เริ่มระเหย
อย่างไรก็ตาม จาไว้ว่าผิวบนของ fog คล้ายกับผิวบนของเมฆ ฉะนั้นจึงสะท้อนบางส่วนของ
short-wave solar radiation ที่เข้ามาและลดปริมาณที่ถึงพื้นดินการอุ่นขึ้นของพื้นดินจึงน้อยกว่า
วันที่ไม่มีเมฆหมอกมาก ฉะนั้นหมอกที่ปรากฏจึงมีส่วนที่จะช่วยคุ้มครองตัวเองจากการกระจัดกระจาย
โดยการอุ่นขึ้นจากดวงอาทิตย์
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๑๓.๘ Wind-Blown Spray
ขณะที่ความเร็วลมเพิ่มขึ้นเหนือทะเล ยอดของคลื่นจะสูงขึ้นและผลสุดท้าย spray จะเริ่มก่อ
ตัวจากคลื่นหัวแตก ด้วยลมที่แรงขึ้นการพลุ่งขึ้นของฟองจะถูกพัดพาเข้าไปในอากาศ
เมื่อใดที่ความเร็วลมแรงขึ้นถึงขนาด strong gale (๔๑-๔๗ knots) spray จะเริ่ม
กระทบกระเทือนต่อทัศนวิสัยที่ผิวพื้น ผลของมันจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วลม และเมื่อลมแรงถึงขนาด
ไต้ฝุ่น (>๖๓ knots) ทัศนวิสัยจะลดลงอย่างมาก
การลดลงของทัศนวิสัยที่เกิดขึ้นโดย Wind-Blown Spray สามารถกระทบกระเทือนฝั่งทะเล
ด้วยลมบนฝั่งได้เช่นเดียวกัน
๑๓.๙ Oil Particles in the Atmosphere
ทัศนวิสัยในนครใหญ่ๆ บางแห่งอาจจะลดลงโดยการปรากฏของอนุภาคน้ามันในอากาศได้
บ้าง ไอน้ามันจากยานยนต์เป็นต้นเหตุใหญ่ของอนุภาคเหล่านี้ ในนครใหญ่ๆ เป็นอันมากได้ให้ความ
สนใจเป็นอย่างมากต่อการคิดค้นหาวิธีที่จะลด air pollution (ความสกปรกในอากาศ) ซึ่งเกิดขึ้น โดย
อนุภาคน้ามันที่เข้ามาสู่อากาศจากแหล่งอุตสาหกรรมและจากยานยนต์
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
ทาให้เกิด haze สีดา ซึ่งเป็นลักษณะของนครอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ถ่ านหินและไม้เมื่อเผาไหม้จะ
ก่อให้เกิดวัตถุที่เหมือนน้ามันดิบต่างๆ กัน ซึ่งเมื่อรวมกับอนุภาค carbon จะทาให้เกิดเขม่า (soot)
เชื่อเพลิงเป็นอันมากประกอบด้วยปริมาณเล็กน้อยของกามะถันซึ่งทาให้เกิดแก๊ ส sulphur
dioxide (SO2) ในขณะเผาไหม้ จากการกระทาของแสงแดดบน sulphur dioxide นาไปสู่การก่อตัว
ของ sulphur trioxide (SO3) แก๊สนี้เป็น hygroscopic มาก และ water droplets ก่อตัวบนมัน
sulphur acid (H2SO4) จะเกิดขึ้นโดยวิธีนี้ และนอกจากจะลดทัศนวิสัยแล้วยังทาให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพแก่บุคคลที่อาศัยอยู่ในนครอุตสาหกรรมด้วย
ถ้า inversion เกิดขึ้นมันจะต้านทานกระแสไหลขึ้นและ smoke จะถูกจากัดเขตอยู่ในชั้นที่
ต่ากว่าของบรรยากาศ ในสภาพที่มีลมอ่อนและอากาศชื้น fogs อาจเกิดขึ้น ผลร่วมของ smoke และ
fog มักจะลดทัศนวิสัยลงได้มาก คาว่า smog ใช้แทนปรากฏการณ์นี้ นอกจากจะเกิดความไม่สะดวก
ในการจราจรบนถนนและรถไฟแล้วยังทาให้ปัญหาที่ร้ายแรงต่อการบินและการเดินเรืออีกด้วย
นอกจากผลของมันที่กระทบกระเทือนต่อทัศนวิสัย ในนครใหญ่ๆเป็นอันมาก smog มักจะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย ผลของการเผาไหม้บางอย่างอาจเป็นพิษ
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๑๓.๑๑ Reduction of Visibility by Dust and Sand
Dust หรือ sand อาจถูกยกขึ้นจากพื้นดินโดยลมและถูกนาขึ้นไป ความสูงซึ่งอนุภาคจะลอย
ขึ้นอยู่กับขนาดของมันและสภาพที่เป็นอยู่ของอากาศ
เมื่ อ ทั ศ นวิ สั ย ลดลงเหลื อ ต่ ำกว่ ำ ๑ กิ โ ลเมตร ปรากฏการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจถื อ ว่ า เป็ น
sandstorm หรือ duststorm ซึ่ง sandstorms ประกอบด้วยทรายหยาบซึ่งยากมากที่จะถูกยกไป
ไกลๆ อนุภาคทรายนั้นยากที่จะแผ่ขึ้นไปได้ถึงความสูงเกินกว่า ๒0 หรือ ๓0 เมตร และมันจะไม่ถูกพา
ไปเป็นระยะไกลจากแหล่งของมัน
Duststorms ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ ของฝุ่นละเอียด และบางครั้งอาจกระจายไปได้ถึง
ความสูงหลายกิโลเมตรเหนือผิวโลก สาหรับฝุ่นที่จะถูกยกขึ้นและคงอยู่ในอากาศจะต้องอยู่ในสภาพที่
อานวย
ประการแรก ผิ วดิน ต้องแห้งและเต็มไปด้วยฝุ่นละออง ประการที่สองอย่างน้อยจะต้องมี
ความเร็วพอสมควรที่จะทาให้ฝุ่นฟุ้ง ประการที่สาม อากาศจะต้อง unstable ถ้าการเคลื่อนไหวทาง
ดิ่งที่กว้างขวางเกิดขึ้นในสภาพ stable turbulence ที่ถูกชักนาโดยลมทาให้ความชื้นหมดไป ฝุ่นจะ
ลอยขึ้นเพียงสองสามเมตร
Duststorms อาจเกิดขึ้นเป็นเวลานานและแผ่บริเวณกว้าง หรือมีสิ่งเกิดขึ้นในทางเดินโดย
สัมพันธ์กับ squalls น้อยๆ ของลม ในบางกรณีมีเมฆเล็กน้อยหรือไม่มีเมฆลอยที่จะขัดขวาง solar
radiation พื้นดินได้รับความร้อนอย่างแรง และ lapse rates ชั้นเกิดขึ้นใกล้พื้นดิน
ในสภาพอื่น ฝุ่นยกขึ้นเมื่อเมฆ Cumulus ก้อนใหญ่และ Cumulonimbus เกิดขึ้น lapse
rate ที่แรงปรากฏเด่นชัด และฝุ่นอาจถูกพาไปได้ถึงระดับเมฆ ฝนก็อาจพาเอาฝุ่นลงมาจากอากาศ
Dustsorm ชนิดที่แผ่บริเวณกว้างมากยิ่งกว่า จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยมีลมแรงเหนือบริเวณ
ทะเลทราย ด้วยสภาพ unstable พายุนั้นจะคงอยู่ไดหลายชั่วโมง ทัศนวิสัยอาจลดลงเหนือสองสาม
ร้ อ ยเมตร หรื อ ในกรณีห นั กที่ สุ ด อาจเหลื อ เพี ยงสองสามเมตรบางครั้ง มั นยาวนานต่ อ ไปถึง เวลา
กลางคืน แต่โดยปกติมันจะลดความรุนแรงเนื่องจาก lapse rate ลดลง
ฝุ่นละเอียดที่ถูกพาขึ้นไปบนโดย Dustsorm ชนิดต่างๆ จะค่อยๆ แผ่กว้างไปทั่วบรรยากาศ
อนุภาคเป็นอันมากเล็กน้อยเกินไปที่จะตกลงมาโดยความถ่วงในความเร็วที่สามารถวัดได้ เป็นผลให้
อากาศในถิ่นทะเลทรายรักษา haziness ไว้ได้ บางครั้งอาจเกิดที่สถานที่ห่างจากแหล่งกาเนิดเป็น
ระยะทางหลายพันกิโลเมตร
๑๓.๑๒ The Effects of Salt Paeticles
Sea spray มักจะระเหยหลังจากถู กพัดเข้าไปในบรรยากาศ แต่ละ droplet ก็จะทิ้งให้
อนุ ภ าคเกลื อ กลายเป็ น condensation nucleus ในเวลาต่ อ มา อนุ ภ าคเกลื อ ทะเลเป็ น
hygroscopic และบางครั้งน้าจะกลั่นบนมันเมื่อความชื้นสัมพันธ์ต่าเพียง ๗0% ถ้าความหนาแน่น
เท่ากันอนุภาคเกลือทะเลมีประสิทธิภาพมากกว่า ควันในการลดทัศนวิสัย haze ที่เกิดขึ้นโดยเกลือ
ทะเลจะมีสีขาว
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Factors หลายอย่างซึ่งกระทบกระเทือนต่อทัศนวิสัยได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของ
บรรยากาศ ในบทต่อไป เราจะศึกษาลักษณะของลมประจาถิ่นชนิดต่างๆ
ปัญหำ
1. meteorological visibility หมายถึงอะไร? จงทารายการของสาเหตุใหญ่ที่ลดทัศน
วิสัยทางอุตุนิยมวิทยา
2. จงให้คานิยาม day visibility คานิยามของ 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
คาว่า advection – radiation fog หมายถึงอะไร
5. จงให้ข้อแตกต่างระหว่างคาว่า air-mass fog กับ frontal fog จงอธิบายโดยย่อถึง
สองวิธีซึ่ง frontal fog สามารถเกิดขึ้น
6. จงอธิบายการลดของทัศนวิสัย โดยสิ่งเหล่านี้
(1) Smoke
(2) Dust and sand
(3) Salt particles
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บทที่ ๑๔
LOCAL WINDS
ลั ก ษณะของผิ ว โลกแตกต่ า งกั น เป็ น อย่ า งมาก มี ม หาสมุ ท ร ทะเลทราย ทุ่ ง หิ ม ะ ป่ า ไม้
ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า มหานครและอื่นๆ ปกคลุมส่วนต่างๆ ของผิวโลก บนแผ่นดินความสูงแตกต่างกัน
จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เหมือนกับเดินผ่านเนินเขา หุบเขา ภูเขา และอื่นๆ
ณ ตาบลที่ ใดๆ ลั ก ษณะการไหลของบรรยากาศได้รับ อิทธิ พลจากลั กษณะของผิ ว พื้นซึ่ ง
อากาศไหลผ่านและจากความสูงที่แตกต่างกันของผิวพื้นโลก ในบทนี้เราจะศึกษาบางอย่างจากผล
เหล่านี้
๑๔.๑ Sea Breezes
ใกล้ฝั่งทะเลลมบนฝั่งมักจะเริ่มต้นระหว่างเวลาสายๆ และขึ้นถึงความเร็วสูงสุดในตอนบ่าย
และแล้วก็เงียบสงบไปในตอนต่า กาลังลมจะแรงขึ้นในวันที่มีอากาศร้อน แต่อาจจะอ่อนลงในสภาพที่
มีเมฆมาก เรียกว่า Sea Breezes
ต้นเหตุของการไหลของอากาศก็คืออัตราความแตกต่างของการได้รับความร้อนของพื้นผิวดิน
และผิวหน้าน้าทะเลเมื่อ solar radiation ตกลงมา ท่านคงจะระลึกได้จากหัวข้อ 3.6 ว่า ระหว่าง
เวลากลางวันอุณหภูมิของทะเลมิได้ขึ้นรวดเร็วเหมือนผิวพื้นดิน เป็นผลให้อากาศที่อยู่ในชั้นต่าเหนือ
แผ่นดินร้อนกว่าเหนือทะเล
รูป ๑๔.๑ แสดงผลบนลาอากาศสองลาที่มีความสูงเท่ากัน ลาหนึ่งอยู่เหนือทะเล อีกลาหนึ่ง
อยู่เหนือแผ่นดิน อากาศร้อนเหนือแผ่นดินจะขยายตัวออกและลอยขึ้น อากาศบางส่วนจะเข้าไปใน
แถบที่อยู่เหนือยอดลา

รูป 14.1 Pressure Differences Arising from Heating Differences
ความกด (PL) ที่ความสู งนี้มากกว่าความกด (PS) เหนือทะเลที่ระดับเดียวกัน เป็นผลให้
อากาศเบื้องบนมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปยังยอดของลาที่เย็น
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
อาจเกิดขึ้นหลังจากการเริ่มต้นของ sea breeze
ในสภาพ synoptic บางอย่าง gradient wind อาจอยูใ่ นทิศทางตรงกันข้ามกับ sea breeze
ฉะนั้นจะหน่วงการก่อตัวและในบางกรณีคอยป้องกันมิให้มันมาถึงแผ่นดิน โดยตรงข้าม ถ้า gradient
wind อยู่ในทิศทางเดียวกับ sea breeze ความเร็วลมรวมจะเพิ่มขึ้น
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 กาลังของ sea breeze component จะเพิ่มขึ้นเป็นผลให้ Coriolis force
เพิ่มขึ้น และผลของ sea breeze อาจมีทิศทางเกือบขนานกับฝั่งยิ่งขึ้น
ในบริเวณทะเลสาบใหญ่ๆ กรรมวิธีเช่นเดียวกันนาไปสู่การก่อตัวของ lake breeze ซึ่งมี
ขนาดเล็กกว่า sea breeze
โดยตรงข้าม การหมุนเวียนของ monsoon เป็นผลของความแตกต่างในการได้รับความร้อ น
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขนาดใหญ่ มั น ไม่ ใ ช่ ล มประจ าถิ่ น แต่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งมหาสมุ ท รกั บ ทวี ป ทั้ ง หมด
monsoons ของอินเดียและแถบอื่นเกิดขึ้นโดยวิธีนี้

- 116 -

๑๔.๒ Land Breezes
ในแถบชายฝั่งเวลากลางคืน land breezes อาจเกิดขึ้น มีทิศทางในชั้นที่ต่ากว่าจากแผ่นดิน
สู่ทะเล การเย็นลงโดย radiation จากผิวพื้นดินเกิดขึ้นเร็วยิ่งกว่าจากทะเลที่อยู่ใกล้เคียง
ผลสุ ดท้ าย อุณ หภูมิของแผ่ นดิ นจะลงลดต่ากว่าของทะเล อากาศในชั้นที่ อยู่ต่ากว่าของ
บรรยากาศก็จะเย็นลงเร็วกว่าอากาศที่อยู่เหนือทะเล ในการกระทาดังนั้นมันจะหดตัวและจมลง
ความกดเบื้องบนเหนือแผ่นดินก็จะต่ากว่าที่ระดับเดียวกันเหนือทะเล เป็นผลให้อากาศมี
แนวโน้มที่จะเคลื่อนจากทะเลไปยังแผ่นดินในระดับที่สูงกว่า
ที่ระดับทะเลจะมีสภาพกลับกัน ความกดเหนือทะเลต่ากว่าเหนือแผ่นดินเนื่องจากการถ่ายเท
ของอากาศเบื้องบน เนื่องจากเหตุนั้ นอากาศในชั้นที่ต่ากว่าจึงมีแนวโน้นที่จะเคลื่อนจากแผ่นดินไปยัง
ทะเลนั้นคือ land breezes เกิดขึ้น การหมุนเวียนที่สมบูรณ์แสดงในรูป ๑๔.๔

รูปที่ ๑๔.๔ A Land Breeze
โดยทั่วไป land breezes ไม่แรงเท่า sea breeze ความแตกต่างของการได้รับความร้อ น
น้อยกว่า และดังนั้น pressure gradient ประจาถิ่นจึงอ่อนกว่า มันเกิดอย่างชัดเจนมากในแถบโซน
ร้อน ซึ่งบางครั้งมันอาจดันอากาศชื้นที่ unstable ให้ลอย นาไปสู่ thunderstorm นอกฝั่งเวลารุ่ง
อรุณ
๑๔.๓ Katabatic Winds
ในคืนที่ปราศจากเมฆอากาศมักจะไหลลงตามลาดเขา การไหลลงจะเป็นเหตุการณ์ พิเศษ
ขณะที่อากาศเคลื่อนลงสู่ก้นของหุบเขาที่มีแม่น้าไหลไปสู่ระดับที่ต่ากว่า
การไหลของอากาศแบบนี้เรียกกว่า Katabatic Winds ได้ชื่อมาจากคา Greek ที่มี
ความหมายว่า “go down” มันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อพื้นแผ่ นดินสูญเสียความร้อนโดย
radiation
อากาศซึ่งเย็น ลงโดยสัมผัส กับพื้นแผ่นดินที่เย็นจะแน่นกว่าอากาศที่อยู่ล้อมรอบ แรงของ
ความถ่วงจะเพิ่มขึ้น และมันจะถูกดึงลงระดับที่ต่ากว่า
รูป ๑๔.๕ แสดงการไหลของ Katabatic Winds เกิดขึ้นได้อย่างไร AB แทน slope ของเนิน
เขา จุด C อยู่บนเขา และ D เป็นจุดที่อยู่ระดับเดียวกัน ในอากาศอิสสระ
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รูปที่ ๑๔.๕ A Katabatic Wind
การเย็นลงโดย radiation ในคืนที่ปราศจากเมฆจะลดอุณหภูมิของพื้นดินที่ C อากาศที่สัมผัส
กับแผ่นดินจะเย็นลงโดย conduction อากาศใกล้ C จะแน่นกว่าอากาศอิสสระใกล้ D และการไหล
ตามความถ่วงของอากาศจะลงไปตามลาดเขา
ขณะที่อากาศจมลงจะเกิดการอัดตัวโดยมีความกดสูงกว่าที่ระดับต่ากว่าอยู่เป็นประจา ถ้า
เป็นเพราะผลอันนี้อย่างเดียวอากาศจะร้อนขึ้น และการไหลก็จะหยุดลงแต่อีกทางหนึ่งอากาศยังคง
สูญเสียความร้อน โดยการสัมผัสกับพื้นดินที่เย็นต่อไปอีกผลอันนี้จะแก้การร้อนขึ้นตาม adiabatic
และดังนั้น katabatic flow จึงคงดาเนินต่อไป
โดยปกติ katabatic winds ค่อนข้างอ่อน อย่างไรก็ตามในบางสภาพ มันอาจมีความเร็วมาก
ถ้า slope ชันและเรียบ ซึ่งเป็นกรณีพิเศษ ถ้าผิวพื้นปกคลุมด้วย snow หรือ ice
เมื่อที่สูงหรือภูเขาอยู่ชิดกับฝั่งทะเล katabatic wind อาจช่วยทาให้ land breeze ซึ่งเกิด
เวลากลางคืนแรงขึ้น ซึ่งอาจนาไปสู่ลมนอกฝั่งที่ค่อนข้างแรง
๑๔.๔ Anabatic Winds
Anabatic Winds เกิดขึ้นโดยกรรมวิธีตรงข้ามกับที่เป็นเหตุแห่ง katabatic wind
ซึ่ง
anabatic Winds เป็นการค่อยๆ ไหลขึ้นบนลาดเนินในวันที่มีอากาศร้อนและแจ่มใส สาหรับชื่อ
ได้มาจากคา Greek ที่มีความหมายว่า “go up”
ในวันที่ปราศจากเมฆและมีอากาศร้อน slope ที่พื้นดินจะร้อนขึ้นโดย solar radiation และ
มีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศ อย่างไรก็ตาม อากาศที่อยู่ใกล้ slope จะได้รับความการสัมผัสและร้อนกว่า
อากาศอิสระในระดับเดียวกัน
อากาศร้อนจะ unstable และลอยขึ้น และถูกแทนที่โดยอากาศที่อยู่ล้อมรอบซึ่งเย็นกว่าและ
แน่ น กว่า ขณะที่มัน เคลื่ อนขึ้น ตาม slope มันจะขยายตัว เนื่องจากความกดต่ากว่าที่อยู่เบื้องบน
adiabatic cooling จะหยุดการลอยตัว ถ้าหากมันไม่ถูกขัดขวางโดยการร้อนขึ้นของอากาศโดยการ
สัมผัสกับ slope ที่ร้อนซึ่งยังคงดาเนินต่อไป
โดยปกติ Anabatic Winds ค่อนข้างอ่อน pressure gradients ที่เกิดขึ้นโดยความแตกต่าง
ของการได้รับความร้อนในวันที่มีแสงแดดอันแรงกล้าอาจมีมากอย่างไรก็ตาม อากาศที่ถูกดันขึ้นเขา
ต้องต่อต้านกับ force of gravity ซึ่งทาให้ลดความเร็วในการไหลขึ้นตาม slope
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๑๔.๕ Fohn Winds
ในยุโรปลมฝ่ายใต้ที่แห้งและร้อนมักไหลลงทาง slopes ด้านเหนือของภูเขา Alps ลมนี้มีชื่อ
ในท้องถิ่นว่า fohn
กรรมวิธีทางฟิสิกส์ซึ่งทาให้เกิดลมนี้จะเกิดในส่วยอื่นๆ ของโลกด้วย ฉะนั้นนักอุตุนิยมวิทยา
จึงได้ยอมรับคานี้เป็นคาทัว่ ไปสาหรับลมแห้งและร้อนที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในบริเวณภูเขาอื่น ๆ
เมื่ อ พบกั บ สิ่ ง ขวางกั้ น ที่ เ ป็ น ภู เ ขา อากาศจะถู ก ดั น ให้ ล อยขึ้ น และจะเกิ ด adiabatic
cooling ถ้าความจุความชื้นของอากาศสูงเพียงพอ ไอน้าอาจกลั่ นตัวเป็น water droplets ในบาง
กรณี ice crystals อาจก่อตัวถ้าอุณหภูมิต่าเพียงพอและมี freezing nuclei
ในระหว่าง cloud formation ความร้องแฝงจะถูกปล่อยออกและบางส่วน จะต่อต้าน
adiabatic cooling ของอากาศที่ลอยขึ้น มันจะเย็นลงด้วยอัตราที่ต่าลงคือ saturated adiabatic
lapse rate การคายความร้องแฝงนี้เป็นกรรมวิธีสาคั ญอันหนึ่งซึ่งต่อมานาไปสู่การก่อตัวของ Fohn
Winds
Precipitation ในรูปของ rain หรือ snow อาจตกลงมาจากอากาศที่ลอยขึ้นภายใน
orographic cloud ทาง slope ด้านต้นลมของภูเขา ฉะนั้น Precipitation จึงลดความจุความชื้น
ของอากาศซึ่งยังดาเนินต่อไปเหนือภูเขา ดังนั้นกรรมวิธีนี้จึงมีความสาคัญสาหรับการก่อตัวภายหลัง
ของ Fohn Winds
ในระหว่ำงกำรไหลของอำกำศขึ้นไปบนภูเขำ กรรมวิธีสำคัญสองอย่ำงจะเกิดขึ้น ความ
ร้อนแฝงจากการก่อตัวของเมฆจะคอยชดเชยพลังงานความร้อ นให้แก่อากาศที่ลอยขึ้น การสูญเสีย
water droplets หรือ ice crystals โดย Precipitation ทาให้อากาศแห้งกว่าก่อนที่มันจะลอยขึ้น
ขอให้เรำมำศึกษำกำรเคลื่อนลงตำม slope ทางด้านปลายลม อากาศที่จมลงจะร้อ นขึ้น
เนื่องจาก adiabatic compression บางส่วนของ cloud droplets จะระเหยและทาให้อากาศเย็น
ลง บางส่วนจะต่อต้าน adiabatic warming ดังนั้นอากาศจึงร้อนขึ้นด้วยอัตราที่ต่าลงคือ saturated
adiabatic lapse rate
แต่ที่อากาศที่จมลงแห้งกว่าก่อนที่มันจะถูกดันให้ลอยขึ้นตามลาดเขา ฉะนั้นอนุภาคเมฆที่
เหลืออยู่จึงระเหยภายหลังจากอากาศจมลง ในระยะทางสั้นตามลาดเขาฐานเมฆทางด้านปลายลมจึง
สูงกว่าทางด้านต้นลม
ขณะที่มันจมลงต่ากว่าระดับเมฆ มันจะร้องขึ้นตาม dry adiabatic lapse rate อุณหภูมิจะ
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มันเดินทางจากฐานเมฆที่อยู่สูงลงมายังหุบเขา
ขณะที่มำถึงหุบเขำ อุณหภูมิของมันจะสูงกว่าก่อนที่มันจะเริ่มต้นเดินทางขึ้นบนลาดเขา ใน
ความลึกยิ่งกว่าของเมฆทางด้านต้นลมคายความร้อนแฝงออกมามากกว่าที่ดูดเข้าภายหลัง ในระหว่าง
ระยะเวลาการระเหยสั้นๆ ในขณะจมลง
ดังนั้น อากาศจึงแห้งยิ่งขึ้นเพราะบางส่วนของความชื้นได้เปลี่ยนไปเป็น Precipitation ซึ่ง
Fohn Winds ที่ลงไปถึงลาดเขาที่ต่ากว่าทางด้านปลายลมจึงเป็นลมแห้งและร้อน
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รูปที่ ๑๔.๖ แสดงว่า Fohn Winds เกิดขึ้นได้อย่างไร จงสังเกตว่าฐานเมฆต่าจะอยู่ทางด้าน
ต้นลมของภูเขาและจาไว้ว่า Precipitation จะต้องเกิดขึ้นจึงจะทาให้อากาศแห้ง

รูป ๑๔.๖ The Fohn Wind
๑๔.๖ Fohn Wind Temperature Changes
ในการที่จะแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเกิดของ Fohn
Wind ขอให้เราสมมุติว่า อากาศลอยขึ้นไปถึงความสูง ๓ กิโลเมตร สมมติว่าฐานเมฆอยู่สูงกว่าพื้นดิน
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
เพิ่มขึ้นได้อย่างไรเมื่อเคลื่อนผ่านภูเขา

รูป ๑๔.๗ Temperature Changes During Fohn Wind Development
ไม่ใช่ลมภูเขาทั้งหมดที่ทาให้เกิดผลของ Fohn ถ้าอากาศแห้งเกินไปสาหรับการก่อตัวของเมฆ
มันจะลอยขึ้นและเย็นลงตาม dry adiabatic lapse rate โดยตลอดการร้อนขึ้นในขณะจมลงจะ
เท่ากับการเย็นลง ในขณะที่ลอยขึ้นและอุณหภูมิในตอนเขาลงก็จะมีค่าเท่าเดิน
ถ้าเมฆก่อตัว แต่ไม่มี precipitation เกิดขึ้น ฐานเมฆอาจเป็นเช่นเดียวกับอีกด้านหนึ่งของ
ภูเขา สมมติว่าไม่มี precipitation เกิดขึ้นในขณะลอยขึ้นในตัวอย่างที่แสดงในรูป ๑๔.๗ จงตรวจสอบ
ด้ ว ยตั ว ของท่ า นเองถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในขณะจมลง ถ้ า ไม่ มี ก ารผสม
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คลุกเคล้ากับอากาศที่อยู่ล้อมรอบเกิดขึ้น จงสังเกตว่าความแตกต่างในอุณหภูมิจะตรงกันข้ามกับใน
ขณะที่ลอยขึ้นฉะนั้นอุณหภูมิในขั้นสุดท้ายจะเท่าอุณหภูมิเมื่อเริ่มต้น มันจึงไม่เป็น Fohn Wind
ลมประจาถิ่นชนิดต่างๆ เป็นต้นเหตุสาหรับลักษณะพิเศษหลายอย่างของลมฟ้า อากาศใน
ท้องถิ่นซึ่งพื้นโลกไม่อยู่ในระเบียบ ผลของมันมักจะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามันให้
การกระทาที่รุนแรงสาหรับกรรมวิธีบรรยากาศ ในบทต่อไป เราจะศึกษาปรากฏการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น
บางอย่างซึ่งเกิดขึ้นในบรรยากาศ และสืบค้นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ปัญหำ
๑. จงอธิบายการเกิด sea breeze และกระแสไหลกลับเบื้องบน แสดงภาพโดย diagram
๒. จงให้ข้อแตกต่างระหว่าง katabatic กับ anabatic winds และโดยใช้ diagrams จง
แสดงว่าแต่ละชนิดของลมเกิดขึ้นได้อย่างไร
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 ทาไมทิศทางของผลของ sea
breeze เองจึงเปลี่ยนแปลงทิศทางขณะที่ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างแผ่นดินกั บทะเล
เพิ่มขึ้น ?
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บทที่ ๑๕
SEVERE LOCAL STORMS
ระบบลมฟ้าอากาศบางอย่างมักจะมีขนาดเล็กเกินไปที่จะตรวจพบในแผนที่ลมฟ้าอากาศ แต่
กระนั้นก็ยังสามารถทาให้เกิดผลทางลมฟ้าอากาศที่มีความสาคัญในท้องถิ่นอย่างใหญ่หลวง ลมประจา
ถิ่ น ซึ่ ง เราได้ ก ล่ า วถึ ง ในบทที่ แ ล้ ว ก็ อ ยู่ ในประเภทนี้ ปรากฏการณ์ ที่ รุ น แรงยิ่ ง กว่ า เช่ น
thunderstorms และ tornadoes ก็รวมอยู่ในพวกนี้ด้วย
ในบทนี้เราจะข้องเกี่ยวข้องกับลักษณะและกรรมวิธีทางฟิสิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับพายุประจาถิ่นที่
มีความรุนแรงบางอย่าง
๑๕.๑ Significance of Scale in Meteorology
ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันหลายอย่างเกิดขึ้นมี range ในขนาดจาก eddies
เล็กๆ จนถึง thunderstorms, depressions และสิ่งที่ใหญ่กว่าซึ่งเกิดขึ้น ในขนาดครึ่งโลกหรือใน
ขนาดโลก
Micro-meteorology เกี่ยวกับกรรมวิธีลมฟ้าอากาศขนาดเล็ก คาว่า “micro” ได้มาจาก
Greek ที่ มี ค วามหมายว่ า “small” ซึ่ ง Micro-meteorology เกี่ ย วข้ อ งเบื้ อ งต้ น กั บ กรรมวิ ธี
turbulence และ evaporation ซึ่งเกิดขึ้นในขั้นที่อยู่ถัดจากพื้นดิน
ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ เช่น seabreezes และ thunderstorms ศึกษาใน mesometeorology คาเติมหน้า “meso-” ได้มาจากคา Greek “mesos” ซึ่งหมายถึง “middle”
ฉะนั้นจึงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศในขนาดปานกลาง และเหล่านี้มักจะบรรยายเป็นลักษณะ
ขนาดปานกลางของการหมุนเวียนบรรยากาศ
ยังมีที่ใหญ่กว่าคือ depressions (Lows) และ anticyclones (highs) ที่ปรากฏการณ์ใน
แผนที่ลมฟ้าอากาศ synoptic meteorology เกี่ยวกับชนิดเหล่านี้ของระบบลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้น
ในขนาด synoptic
แม้ลั ก ษณะที่ ใหญ่ กว่าจะสามารถตรวจพบบนแผนที่ล มฟ้าอากาศซีกโลก คลื่ นใหญ่และ
ลักษณะการหมุนเวียนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบน macro-scale การศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้เรียกว่า
macro-meteorology คาเติมหน้าได้มาจากคา Greek “macros” ที่มีความหมายว่า “large”
ในบทนี้เราจะต้องศึกษาปรากฏการณ์ขนาดปานกลางบางอย่างซึ่ งทาให้เกิดสภาพลมฟ้า
อากาศที่รุ น แรง เพราะว่ามัน มักจะยากที่จะตรวจพบบนแผนที่ล มฟ้าอากาศมาตรฐาน มันมักจะ
หมายถึงพายุประจาถิ่น หมายถึงว่าผลของมันไม่ค่อยสาคัญ โดยความจริงพายุที่รุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งก็
คือ tornado กระนั้นผลในการก่อความพินาศของมันก็ยังจากัดอยู่ในเนื้อที่เล็กๆ
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๑๕.๒ Thunderstorms
ในบทที่ ๙ เราได้ พู ด ถึ ง ชนิ ด ต่ า งๆของ meteors ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ ดวงดาวซึ่ ง ศึ ก ษาอยู่ ใ น
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 พลังงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้มาจากความร้อ นแฝงที่ปล่อย
ออกระหว่างการกลั่นตัวของไอน้า บางส่วนของความร้อ นนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ และเป็น
เหตุแห่งลมแรงที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุฟ้าคะนอง
Thunderstorms เกิดใน convective clouds และมักจะสัมพันธ์กับ precipitation ซึ่งตก
ถึงพื้นดินในรูปของ shower of rain, snow pellets, ice pellets หรือลูกเห็บ
การเกิดลูกเห็บได้พูดในหัวข้อ ๑๒.๘ แล้วลูกเห็บและฟ้าแลบมักจะสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่
ลูกเห็บมักจะละลายเสียก่อนที่จะมาถึงพื้นดิน
ประกายของฟ้าแลบเป็นตัวอย่างของประกายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ประกายหรือการปล่อยกระแส
เกิดขึ้นเมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าสองจุดที่คั่นโดยอากาศมีค่าสูงมาก ค่านี้ขึ้นอยู่กับความเป็นตัวนาไฟฟ้า
ของอากาศและระยะทางระหว่างจุดทั้งสอง
ความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในเมฆเมื่อประจุไฟฟ้าบวกและลบถูกแยกออกจากกันและกัน ยังมี
ความไม่แน่ใจอีกเป็นอันมากเช่นลักษณะของกลไกที่แท้จริงที่ทาให้เกิดสภาพเหล่านี้
อย่างไรก็ตามก็รู้กันว่าผิวนอกสุดของ water droplets ส่วนใหญ่เป็นประจุไฟฟ้าลบ ในขณะ
ที่ภายใต้ชั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของประจุไฟฟ้าบวก frictional forces ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดพายุอัน
รุนแรงสามารถเคลื่อนชั้นภายนอกออกจาก droplets เหล่านี้ และแยกประจุไฟฟ้าออกจากกันได้
การแยกประจุไฟฟ้าอาจเกิดขึ้นเมื่อน้าแข็งตัว หรือเมื่อ ice crystals ละลายได้ด้วย
การตรวจค้นโดย sounding balloons และโดยวิถีทางอื่นทาให้เราได้ทราบถึงลักษณะ ส่วน
ใหญ่ของการแยกประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเมฆพายุฟ้าคะนอง กล่าวคือ
(ก) บริเวณประจุไฟฟ้าบวกอยู่ที่ยอดเมฆ
(ข) กลุ่มของอนุภาคประจุไฟฟ้าลบอยู่ในแถบตอนกลางของเมฆภายใต้แถบที่มีประจุไฟฟ้า
ลบมักจะมีบริเวณที่สอง แต่แคบกว่าของประจุไฟฟ้าบวก
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เมื่อความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างเมฆกับพื้นดินหรือระหว่างเมฆสองก้อนหรือระหว่างส่วนของ
เมฆเกินกาลังฉนวน (breakdown potential) การปล่อยประแสไฟฟ้า (ฟ้าแลบ) ก็จะเกิดขึ้น
๑๕.๓ The Life History of a Thunderstorm Cell
คงจะเคยเห็นปุ่มปมซึ่งโป่งขึ้นไปในส่วนที่กาลังเติมโตของ convection cloud บางครั้งมวล
ที่เกิดต่อเนื่องหรือแนวของ Thunderstorm จะแผ่กว้างในทางระดับได้ไกลเกินกว่า ๕๐ กิโลเมตร
บางครั้ ง ก็เป็ น ไปได้ที่จ ะเกี่ยวข้อ งกับ Thunderstorm ด้ว ยหน่ว ยของการพาความร้องที่
เรียกว่า cell เส้นผ่านศูนย์กลางของ เซลล์พำยุฟ้ำคะนอง อาจอยู่ในราว ๑๐กิโลเมตร เซลล์ที่อยู่โดด
เดี่ยวอาจก่อตัวจากเมฆ cumulus ที่กาลังเติบโตหลายก้อนบางครั้งปุ่มที่แข็งแรงจะปรากฏอยู่เหนือ
มวลเมฆที่กว้าง
โดยทั่วไปมีโอกาสสาหรับ cells ที่อยู่ใกล้เคียงกันจะมารวมกัน อย่างไรก็ตามก็สามารถแบ่ง
ได้ตามรูปแบบของ precipitation ที่แยกจากกันในการสะท้อนของ radar เครื่องบินมักจะบินผ่าน
แถบที่มีความปั่นป่วนน้อยซึ่งอยู่ในส่วนที่ต่อเนื่องกันระหว่าง cells
เรื่องราวตั้งแต่เกิดจนตายของเซลล์พายุฟ้าคะนองสามารถแบ่งออกได้เป็นสามระยะโดยถือ
ตามความเร็วและทิศทางของกระแสทางดิ่ง
(ก) ระยะเจริญเติบโต
(ข) ระยะโตเต็มที่
(ค) ระยะกาลังจะตาย
ในระยะเจริญเติมโต กระแสไหลขึ้นทางดิ่งที่มีกาลั งแรงเกิดขึ้นตลอดทั่ว ก้อนเมฆ แม้ว่า
นักบินจะรายงานฝนหรือหิมะภายในเมฆก็ปรากฏคล้ายกับว่าจะลอยอยู่โดยกระแสไหลขึ้น เพราะไม่มี
precipitation ตกถึงพื้นดินในระยะนี้เลย รูป๑๕.๑ แสดงให้เห็นสภาพนี้

รูป 15.1 The Growing Storm
ระยะโตเต็มที่ เริ่มเมื่อหยดเล็กๆ ของอนุภาคน้าแข็งตกลงมาจากฐานเมฆอย่างเห็นได้ชัดเจน
เว้นแต่ในแถบแห้งแล้ง มันมักจะตกถึงพื้นดินเป็น precipitation ขนาดและกลุ่มของหยดหรืออนุภาค
น้าแข็งจะใหญ่เกินไปที่กระแสไหลขึ้นสามารถพยุงเอาไว้ได้
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เครื่องต้านทานที่เกิดจากความกระทบกระเทือนที่กระทาโดย hydrometeors ที่ตกลงมา
ช่วยเปลี่ยนกระแสไหลขึ้นเป็นกระแสไหลลงในบางส่วนของพายุ อย่างไรก็ตามกระแสไหลขึ้นยังคง
ดาเนินต่อไป และมักจะมีกาลังสูงสุดในส่วนบนของเมฆในระยะแรกที่เติบโตเต็มที่
กระแสไหลมักจะไม่แรงและเห็นได้ชัดที่สุดในส่วนล่างของเมฆ อากาศที่จมลงจะถูกดันให้แผ่
ออกทางข้างใกล้พื้นโลก มักจะก่อให้เกิดลม squalls ที่มีกาลังแรงมาก ในกระแสไหลลงอุณหภูมิจะต่า
กว่าอากาศที่อยู่ล้อมรอบ รูป ๑๕.๒ แสดงผลอันนี้

รูป 15.2 The Mature Storm
ระยะโตเต็มที่ของเซลล์พายุฟ้าคะนองอาจติดตามโดยผลที่รุนแรงใกล้พื้นโลกรวมกระแสไหล
ลงที่แรงของอากาศเย็น squalls, ฝนที่ตกอย่างหนักและลูกเห็บด้วย
ในระยะกำลังจะตำย กระแสไหลขึ้นจะหายไปหมด ประแสไหลลงจะแผ่ไปทั่วเซลล์ทั้งหมด
และจะไม่มีการกลั่นตัวเกิดขึ้นต่อไปอีกเมื่อการสนับสนุนต่อ การตกลงมาของ water droplets และ
ice particles สิ้นสุดกระแสไหลลงก็จะอ่อนไปด้วย ตามที่แสดงไว้ในรูป ๑๕.๓

รูป 15.3 The Dying Storm
ขณะที่กระแสไหลลงและฝนยังมีอยู่ เซลล์ทั้งหมดจะเย็นกว่าอากาศที่อยู่ล้อมรอบ ในขณะที่
มันหยุดไปอุณหภูมิภายในเซลล์ก็จะกลับคืนที่เดิมประมาณค่าเดียวกันกับสิ่งแวดล้อมแล้วการสลายตัว
ก็สมบรูณ์เหลือเพียงเมฆ stratiform เล็กน้อยเท่านั้นที่ผิวพื้น สัญลักษณ์ทั้งหมดของพายุฟ้าคะนอง
และกระแสไหลลงไม่ปรากฏอยู่เลย
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๑๕.๔ Types of Thunderstorms
Thunderstorms อาจเกิดขึ้นในภาวะทาง synoptic ได้หลายอย่างความต้องการเบื้องต้น
สาหรับการก่อตัวของมัน มีดังต่อไปนี้
(ก) มีอากาศชื้นตลอดความลึกมากของบรรยากาศ
(ข) บรรยากาศ unstable สาหรับอากาศที่อิ่มตัวแผ่ขึ้นไปถึงระดับสูงมาก
(ค) กลไกยกตัวอย่างแรงดันอากาศขึ้นเบื้องบนถึงระดับสูงมาก
Thunderstorms อาจก่อตัวได้ภายใน air mass เรียกว่า air mass thunderstorms
กลไกยกตัวอาจมีได้โดยการลอยขึ้นตามลาดเขา การพาความร้อนทางดิ่งหรือการลอยขึ้นเป็นบริเวณ
กว้าง factors เหล่านี้ได้กล่าวแล้วในบทที่ ๑๑
Thunderstorms อาจก่อตัวขึ้นโดยเป็นผลจากปฏิกิริยาภายในของมวลอากาศสองมวล ซึ่ง
เรียกว่า frontal Thunderstorms การยกตัวขึ้นโดยอากาศเย็นเซาะเข้าไปใต้อากาศชื้ นอุ่น หรือ
โดยอากาศชื้นอุ่นขึ้นมาทับอากาศเย็น
บางครั้ งการร่ ว มกั น มากกว่ าหนึ่ง กรรมวิธี จ ะให้ ก ารกระท าที่ ก่ อให้ เกิ ด การยกตัว อากาศ
unstable ที่ชื้น กลไกยกตัวของมันเองมีแนวโน้มที่จะทาให้ lapse rate ชันขึ้นและกระตุ้นการก่อตัว
ของ thunderstorms
๑๕.๕ กำรตรวจค้น Thunderstorms
Thunderstorms เป็นปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศในขนาดปานกลาง มักจะเล็กเกินไปที่จะ
ตรวจพบในแผนที่อากาศมาตรฐาน เนื่องจากกระยะทางระหว่างสถานีที่รายงานห่างกันมาก
บางครั้งข่ายปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกันของรายงานทางอุตุนิยมวิทยาได้รับจากสถานีซึ่งอยู่ภายใน
บริ เวณจ ากัดเช่น อยู่ ใกล้ส นานบิ น ใหญ่ การวิเคราะห์ ในขนาดกลางอาจตรวจพบการปรากฏของ
Thunderstorms ในท้องถิ่นได้
ในสองสามปีที่ผ่านมาได้รับประโยชน์เป็นอันมากจากเครื่องมือ electronic เพื่อหาตาบลที่
ของ Thunderstorms วิธีห นึ่ งเกี่ย วกับตาบลที่ของการปล่ อยกระแสไฟฟ้าของ Thunderstorms
ฟ้าแลบมักจะทาให้เกิดการหยุดชั่วขณะบนเครื่องวิทยุ และความจริงอันนี้สามารถเอามาใช้หาตาบลที่
ของ Thunderstorms
เมื่อมีฟ้าแลบเกิดขึ้น พลังงานบางส่วนถูกแบ่งออกในรูปของคลื่นวิทยุความถี่ ต่า ซึ่งมีแนวโน้ม
ที่จะไปตามความโค้งของโลกด้วยการลดกาลังที่น้อยมาก และสามารถตรวจพบห่างออกไปเป็นพันๆ
กิโลเมตร
การปล่อยกระแสของฟ้าแลบเรียกว่า atmospherics (การรบกวนคลื่นวิทยุจากอากาศ) หรือ
sferics (the study of atmospherics โดยเฉพาะทางด้านอุตุนิยมวิทยา บางครั้ งเขียนว่า
spherics) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ห าต าบลที่ ข องการปล่ อ ยกระแสไฟฟ้ า และ Thunderstorms เรี ย กว่ า
sferics equipment สถานีที่อยู่ห่างกันมากหลายสถานีติดต่อกันได้โดยโทรศัพท์หรือวิทยุ ทุกสถานี
จะได้รับทิศทางของประกายแสงอันหนึ่ง และที่ตั้งของมันก็อาจหาโดยวิธีสร้างรูปสามเหลี่ยม การ
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ตรวจ sferics เป็นประโยชน์ในการตรวจค้นหา Thunderstorms ซึ่งอาจมีตาบลที่ห่างออกไปไกลถึง
สองสามพันกิโลเมตรเหนือมหาสมุทรหรือบริเวณที่อยู่นอกเมือง
การตรวจ Thunderstorms ทาง electronic อาจได้รับผลส าเร็จโดยการใช้ radar
equipment เครื่ อ งส่ งวิ ทยุ แบบพิเศษจะกระจายคลื่ นวิทยุ ที่มีค วามยาวคลื่ นแน่น อน water
droplets และ ice crystals จะสะท้อน, กระจายและดูดคลื่นวิทยุที่ตกลงบนมัน
ถ้าอนุภาคมีขนาดใหญ่เกินไป พลังงานบางส่วนอาจเดินกลับมาตามทางเดิมและถูกสกัดโดย
สายอากาศของเครื่องรับ สัญญาณที่สะท้องอาจตรวจได้โดย radar echoes บน screen ที่เปิดเผย
หยดฝนและผลึกหิมะมีขนาดใหญ่พอที่จะทาให้เกิด radar echoes รูปแบบ precipitation
อาจตรวจพบโดยวิธีนี้ได้เป็นระยะห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร Thunderstorms ทาให้เกิด radar
echoes ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษ
๑๕.๖ Tornadoes
Tornadoes เป็น disturbances ที่รุนแรงที่สุดของบรรยากาศ และมันยังมีขนาดเล็กเกินไป
ที่จะตรวจพบบนแผนที่อากาศมาตรฐาน มันอาจมีช่วงของเส้นผ่า นศูนย์กลางจากค่าที่น้อยกว่าร้อย
เมตรถึง ๑ กิโลเมตรหรือราวๆนั้น
พายุที่มีเสียงสนั่นและหมุนเป็นวงเหล่านี้อาจทาให้มีความเร็วลมเกินกว่า ๕๐๐ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ในขณะที่มันผ่านเหนือพื้นโลกมันเดินทางด้วยความเร็วประมาณ ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และมีความยาวของทางเดินเพียงสองสามกิโลเมตรอย่างไรก็ตามบางครั้งระยะทางไกลถึงหนึ่งร้อย
กิโลเมตรหรือมากกว่านั้น
Tornadoes มั ก จะเป็ น ผลมาจาก instability ที่ มีอ ย่ า งเหลื อ ล้ นในบรรยากาศและมี
environment lapse rates ที่ชัน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพายุฟ้าคะนองที่รุนแรง สาหรับชื่อ
นั้นได้มาจากคาสเปน “tronada” ซึ่งหมายถึง Thunderstorm
Tornado ปรากฏครั้งแรกเป็น funnel-shaped cloud (เมฆรูปกรวยหรืองวงช้าง) แผ่ลงมา
จากฐานของเมฆ Cumulonimbus หลังจากมันแตะพื้นดิน งวงจะก่อความพินาศฉิบหาย ทาลาย
อาคารและดูดดินทรายและฝุ่นขึ้นไปในอากาศ รถยนต์ สัตว์เลี้ยง และวัตถุหนักๆ อาจดูดขึ้นไปข้างบน
และตกลงมากองห่างจากเดิมหลายร้อยเมตร
นอกจากลมแรง การทาลายอาคารบางส่วนเป็นผลเนื่องมาจากการระเบิดความกดอาจลดลง
มากกว่า ๕๐ มิลลิบาร์ในชั่วเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที ความแตกต่างกันมากของความกดที่อยู่ภายในอาคาร
ที่ปิดทึบกับบรรยากาศภายนอกนาไปสู่การระเบิด ซึ่งจะระเบิดกาแพงและเพดานออกมา
โดยเฉลี่ ย มี Tornadoes เกิ ด ขึ้ น ในสหรั ฐ อเมริ ก าแต่ ล ะปี้ เ กื อ บ ๒๐๐ ตั ว หุ บ เขา
Mississippi เป็นแถบที่เกิด Tornadoes อย่างไรก็ตาม Tornadoes ก็เกิดได้ทุกทวีป และเป็นเหตุให้
มีการทาลายอย่างใหญ่หลวงต่อสมบัติพัสฐานในบริเวณชุมชน
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๑๕.๗ Waterspouts
Waterspouts เกิดขึ้นเหนือทะเล และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่เรือที่อยู่ใน
เส้นทางเดินของมัน มีสองชนิด
ชนิดหนึ่งก่อตัวมาจากเมฆ Cumulonimbus และที่แท้ก็คือ Tornadoes ที่เกิดขึ้นเหนือน้า
นั้นเอง อีกชนิดหนึ่งก่อตัวขึ้นไปจากผิวหน้าน้า และไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเมฆ
ทั้งสองชนิดเรียกว่า Waterspouts เพราะว่าน้าถูกดูดขึ้นข้างบน เช่นเดียวกับ Tornadoes ที่
ดูดฝุ่นและดิน ทรายขึ้นไปเหนือแผ่นดิน ชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเมฆมีความรุนแรง้อยกว่ามาก มันมี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับ “dust devils” เกิดขึ้นเหนือทะเลทรายที่ร้อนจัด
เราได้ทราบแล้วว่าพายุประจาถิ่นสามารถทาให้เกิดผลที่รุนแรง และเป็นเหตุแห่งความพินาศ
อันใหญ่หลวง การตรวจค้นจาต้องใช่วิธีพิเศษ เพราะว่าการปรากฏของตัวการสาคัญที่มีขนาดปาน
กลางไม่อาจพบได้ในแผนที่อากาศ ที่ใช้กันตามปกติที่สถานีตรวจอากาศ อย่างไรก็ตามแผนที่เหล่านี้มี
ค่าอย่างยิ่งในการหาตาบลที่ของการปรากฏตัวของระบบในขนาด 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?
จาแนกข้อแตกต่างระหว่าง air-mass Thunderstorm กับ frontal–Thunderstorms
๕. จงกล่าวถึงลักษณะของ tornadoes อธิบายเหตุของ “explosive effect”
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บทที่ ๑๖
ALR MASSES AND FRONTS
เมื่ออากาศอยู่เหนือผิวพื้นที่เป็นลักษณะเดียวกั นและมีบริเวณกว้างขวาง เป็นเวลาหลายวัน
หรือเป็นสัปดาห์จะได้รับคุณสมบัติของงผิวพื้นที่อยู่ข้างใต้ ถ้าอากาศมีอุณหภูมิเย็นกว่าผิวพื้นที่อยู่ข้าง
ใต้ก็จะทาให้ตัวเองอุ่นขึ้นและความร้อ นจากผิวพื้นอาจถ่ายเทขึ้นไปข้างบนได้ตลอดชั้นที่มีความหนา
หลายกิเมตร ทานองเดียวกันอากาศซึ่งอยู่เหนือผิวมหาสมุทรจะค่อยๆ ได้รับความชื้นเพิ่มขึ้น
ดังนั้นอุณหภูมิและความจุชื้นของอากาศ จึงโน้นเข้าไปหาสภาพสมดุลกับผิวพื้นที่อยู่ข้างใต้
ผลสุดท้ายจะเข้าถึงสถานะนี้ได้ใกล้เคียงเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม จึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่า
ระยะเวลาที่อยูใ่ นแถบนั้นก็จะต้องมีความสาคัญ
ในบทนี้ ก่ อ นอื่ น เราจะพิ จ ารณาถึ ง สถานะซึ่ ง ความหนาของอากาศเข้ า ถึ ง อุ ณ หภู มิ แ ละ
ความชื้นตามลักษณะของผิวพื้นที่อยู่ข้างใต้ ภายใต้สภาพแวดล้อมเหล่านี้จะเก็บรักษาคุณสมบัติเหล่านี้
ในระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่มันไปจากแถบที่เป็นต้นกาเนิดต่อไปเราจะต้องศึกษาว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เมื่อมันพบกับอากาศ ซึ่งเคยอยู่ในแถบที่ต่างกัน
๑๖.๑ Definition of an Air Mass
เมื่ออากาศได้ยึดครองคุณสมบัติที่เหมือนกันกับบริเวณพื้นที่กว้างขวางที่อยู่ข้างใต้ แล้วจะถูก
เรียกว่า air Mass แทบทุกระดับอุณหภูมิและความจุความชื้ นของมันเกือบจะมีค่าเช่นเดียวกันตลอด
ระยะทางทางระดับที่กว้างขวาง
๑๖.๒ Source Regions
ในการที่มวลอากาศจะมีคุณสมบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจาเป็นต้องอยู่นิ่งๆ เป็นระยะเวลา
หลายวันที่จะเรียกได้ว่าเป็นมวลอากาศจะต้องปกคลุมบริเวณกว้างของพื้นโลกที่มีลักษณะเดียวกันซึ่ ง
ผิวพื้นเช่นนั้นเรียกว่า air mass source region
อากาศที่อยู่เฉยๆจะสัมพันธ์กับ anticyclones (highs) ที่อยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ช้าอันมีบริเวณ
ใกล้เคียงกับศูนย์กลางของบริเวณความกดอากาศสูงเหล่านี้ความชันของความกดอากาศมีกาลังอ่อน
และลมสงบหรืออ่อนเป็นประจาเหนือบริเวณพื้นที่อันกว้างใหญ่ของผิวโลก
สภาพเหล่านี้จะพบในบริเวณใกล้เคียงกับ sub-tropical high pressure belt และ polar
high pressure region ของแต่ละซีกโลก
อากาศอาจคงอยู่ในช่วงเวลาในตาบลที่อื่นๆ ด้วย เช่น บริเวณความกดอากาศสูงที่กว้างใหญ่
มักจะเกิดเหนือทวีปในระหว่างฤดูหนาว
๑๖.๓ Classification of Air Masses
ภาพของการหมุนเวียนทั่วไปของบรรยากาศบางครั้งแสดงแนวปะทะเดี่ยวในแต่ละซีกโลก คือ
polar front โดยทั่วไป polar front ของแต่ละซีกโลกเวียนรอบโลกในละติจูดกลาง อย่างไรก็ตามมัน
อาจจะวกเวียนไปทางเส้นศูนย์สูตร หรือขั้วโลกแล้วก่อตัวเป็นชุดของคลื่นรอบๆ แต่ละซีกโลก

- 129 -

อากาศอุ่นทางด้านศูนย์สูตรของ polar front เรียกว่า “tropical air mass” มันอาจจะรวม
อากาศจาก sub-tropical ได้พอๆกับ tropical regions
ด้านขั้วโลกของ polar front อากาศหนาว เรียกว่า “polar air mass” ไม่จาเป็นที่จะต้องมี
กาเนิดทางแถบขั้วโลก แต่อาจก่อตัวในบริเวณ sub- polar ได้เช่นเดียวกัน
เพียงสองชนิดของ air masses รวมอยู่ในภาพนี้ คือ warm tropical air mass กับ cold
polar air mass ลั ก ษณะของอากาศใกล้ เ คี ย งความจริ ง ในระดั บ กลางและระดั บ บนของ
troposphere อย่างไรก็ตามภาพสับสนยิ่งขึ้นในระดับต่ากว่าของ troposphere
ความสลับซับซ้อนเกิดขึ้นในระดับล่างของ troposphere ด้วยเหตุผลสองประการ ประการ
แรก การหมุนเวียนซ้าซ้อนมากยิ่งขึ้นที่ระดับต่า air masses ชนิดชั่วคราวหรือหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นอัน
มากเกิดขึ้น และมาจาก fronts ที่อยู่โดดเดี่ยว ซึ่งมักจะไม่อยู่ยืนนาน
ประการที่สอง ทวีป และมหาสมุทรให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันแก่บรรยากาศที่ปกคลุมอยู่
ฉะนั้น air masses ที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามจึงเกิดมีขึ้น ความแตกต่างเหล่านี้เห็นได้เด่นในระดับล่าง
ของ troposphere ยิ่งกว่าระดับบน
วิธีหนึ่งของการจัดชั้น air masses เกี่ยวกับ source regions วิธีนี้มักจะเป็นประโยชน์ใน
แถบที่อยู่ใกล้กับแหล่งกาเนิด air mass
อย่ างไรก็ ตาม เมื่อ คานึ งถึ งส่ ว นใหญ่ ของโลกก็ ไ ม่ส ามารถที่จ ะใช้ ชื่อ แหล่ งก าเนิ ดได้เ ป็ น
เวลานาน ผลสุดท้ายอากาศจะเปลี่ยนคุณสมบัติขณะที่มันเคลื่อนไปยังแถบต่างๆ ดังนั้นชื่อต้นกาเนิด
จึงมีความหมายเพียงประวัติที่เพิ่งผ่านมาของมวลอากาศเท่านั้น
เมื่อเกี่ยวข้องกับ lower troposphere นักอุตุนิยมวิทยาบางคนใช้การแบ่งชั้นทั่วไปขั้นแรก
คานึงถึงละติจูดของแถบกำเนิด ในกรณีที่มีละติจูดเพิ่มเขามาใช้ถ้อยคาต่อไปนี้
(ก.) Equatorial Air
(ข.) Tropical air
(ค.) Polar air
(ง.) Arctic (or Antarctic ) air
Factor ได้รับความกระทบกระเทือนโดยละติจูดมากที่สุดคือ อุณหภูมิ การแบ่งแยกระหว่าง
(ก) กับ (ข) ยากที่จะกาหนดลงไป โดยที่ความแตกต่างที่เด่นชัดในอุณหภูมิยากที่จะคงอยู่ได้เป็นระยะ
เวลานาน ในแถบที่ร้อนกว่าของโลก อย่างไรก็ตาม Arctic (or Antarctic ) air หนาวจัดและแห้ง
(เพราะว่ามันสามารถรักษาความชื้ นไว้ได้น้อยมาก) เพราะฉะนั้นบางครั้งจึงเป็นไปได้ที่จะแบ่งแยก
front ระหว่าง (ค) และ (ง)
การแบ่งชั้นรองลงมาได้พิจารณาความแตกต่างในความจุความชื้นระหว่างสองมวลอากาศ
อากาศที่มีต้นกาเนิดเหนือมหาสมุทรมีความจุความชื้นสูงเรียกว่า maritime air mass โดยตรงกัน
ข้ามอากาศซึ่งก่อตัวเหนือพื้นดินจะแห้ง เรียกกว่า continental air mass
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การตรวจเรดิโอซอนด์มักจะให้ความแจ่มแจ้งของคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งมวลอากาศได้รับจาก
แถบที่เป็นต้นกาเนิด มวลอากาศสามารถถูกระบุได้โดยความแตกต่างซึ่งปรากฏระหว่างมันเองตาม
fronts บนแผนที่อากาศด้วย
๑๖.๔ Air Mass Symbols
การแบ่งชั้นง่ายที่สุดที่ถือตามแถบกาเนิดได้ พิจารณาผลร่วมของอุณหภูมิกับความจุความชื้น
tropical(T) และ Polar(P) air masses จะร้อนและเย็นตามลาดับ maritime(m) air masses ได้รับ
พิจารณาว่าชื้น และ continental (c) air masses แห้ง
ฉะนั้นจึงสามารถจาแนกเป็นสี่มวลอากาศ และบางครั้งก็ใช้เครื่องหมายดังต่อไปนี้
Tropical maritime – Tm
Tropical continental – Tc
Polar maritime – Pm
Polar continental – Pc
อย่ า งไรก็ ต ามมวลอากาศประสบการเปลี่ ยนแปลง ขณะที่มั นเคลื่ อนตัว จากแถบกาเนิ ด
อากาศเย็นผ่านเหนือผิวพื้นที่ร้อ นจะได้รับความร้องจากข้างล่าง โดยกลับกันอากาศร้อนจะสูญเสีย
ความร้อนให้แก่ชั้นที่อยู่ต่ากว่าถ้ามันเคลื่อนผ่านผิวพื้นที่เย็นกว่า
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเหล่านี้กระทบกระเทือนต่อ environment lapse rate และ
stability ของบรรยากาศด้วย ถ้าอากาศ unstable ไอน้าจะถูกนาขึ้นไปในระดับสูงขึ้น อีกประการ
หนึ่งการเกิดขึ้นของ temperature inversion อาจป้องกันการถ่ายเทความชื้นทางดิ่งได้
ฉะนั้นผลที่เด่นที่เกิดขึ้นในมวลอากาศก็คือร้อนกว่าหรือ เย็นกว่าผิวพื้นที่มันเคลื่อนผ่าน ซึ่ง
นาไปสู่การแบ่งย่อยของมวลอากาศ และใช้เครื่องหมายต่อไปนี้
(ก.) อากาศเย็นกว่าผิวพื้นที่มันเคลื่อนผ่าน (K)
(ข.) อากาศร้อนกว่าผิวพื้นที่มันเคลื่อนผ่าน (W)
เครื่องหมายเหล่านี้อาจรวมกับเครื่องหมายแถบกาเนิดได้โดยวิธีต่อไปนี้
KTm
WTm
KTc
WTc
KPm
WPm
KPc
WPc
ดังนั้น KPm จึงเป็น polar maritime air mass ซึ่งเย็นกว่าผิวพื้นที่มันกาลังเคลื่อนผ่านซึ่ง
อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามันเคลื่อนตัวไปทาง equator เหนือผิวพื้นที่ร้อน
โดยตรงข้ามอากาศจากแห่งกาเนิดเดียวกัน (Pm) อาจเคลื่อนตัวไปทางขั้วโลกเหนือผิวพื้นที่
เย็นจัด ถ้ามันร้อนกว่าผิวพื้นเบื้องล่างก็ใช้ W เติมข้างหน้า เป็น WPm

- 131 -

จงสังเกตกว่าเครื่องหมาย K และ W มิได้หมายถึงอุณหภูมิอากาศที่แท้จริงแต่เป็นความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิของผิวพื้นเบื้องล่าง ดังนั้นอากาศเย็นอาจใช้เครื่องหมาย W ถ้ามันร้อนกว่า
ผิวพื้นที่เย็นกว่าซึ่งมันกาลังเคลื่อนผ่าน
ให้เราค้นหาการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อมวลอากาศเคลื่อนออกจากแถบกาเนิด
ของมัน
๑๖.๕ The Modification of Air Masses
เมื่อเคลื่อนตัวผ่านผิวพื้น ที่ร้องกว่า มวลอากาศ (K) จะได้รับความร้องจากข้างล่างจะเกิด
thermal instability ในชั้นล่างและแผ่ขึ้นข้างบนถ้ามีอากาศ inversions ตั้งแต่แรกก็จะถูกทาลาย
และ lapse rate ที่ชันและเป็นระเบียบจะเกิดขึ้นใน lower troposphere
ถ้ามวลอากาศ (K) เคลื่อนตัวเหนือน้า ความจุความชื้นของมันจะเพิ่มขึ้น การพาความร้อน
ทางดิ่งจะถ่ายเทไอน้าขึ้นไประดับสูงกว่า ซึ่ง condensation กับ การก่อตัวของเมฆจะเกิดขึ้น เมฆ
cumuliform จะก่อตัวเป็น Cumulus, large Cumulus และผลสุดท้าย Cumulonimbus ก็อาจ
เกิดขึ้นเป็นลาดับต่อไป showers และ thunderstorms ก็อาจเกิดขึ้น
ถ้ามวลอากาศ (K) เคลื่อนเหนือแผ่นดินความชื้ นจะถูกดูดน้อย การก่อตัวของ convective
cloud อาจล่าช้าไป จนกระทั่งความร้องจากข้างล่างแผ่ instability ไปยังความสูงมากๆ
โดยกลับกัน มวลอากาศ (W) เคลื่อนตัวเหนือผิวพื้นที่เย็นกว่าจะสูญเสียความร้อ นให้แก่ชั้นที่
ต่ากว่าและจะมี stable เพิ่มขึ้นซึ่งอาจป้องกันการพาความร้อนในทางดิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
การเย็น ลงข้างล่างเป็ นผลจากชั้นผิว พื้นที่เย็นของอากาศ อย่างไรก็ตามอากาศที่อยู่เหนือ
inversion ส่วนใหญ่ไม่ถูกกระทบกระเทือน เว้นแต่การเย็นลงช้าๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดย radiation ที่ออกไป
ในที่สุดอากาศใกล้พื้นโลกอาจเย็นลงต่ากว่าจุดน้าค้างซึ่งอาจเป็นเหตุให้หมอกหรือเมฆ Stratus ก่อตัว
ขึ้น ทัศนวิสัยเลวและบางที drizzle อาจเกิดขึ้น
โดยทั่วไปมักจะถือว่าคุณสมบัติของมวลอากาศเปลี่ยนแปลงช้าๆ เช่น polar air แผ่เข้ามาถึง
tropics และคงอยู่ที่นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงช้าๆ ก่อนที่มันจะกลายเป็น tropics air
๑๖.๖ General Characteristics of Fronts
เป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจพบขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างสองมวลอากาศ ถ้าจะพูดให้ถูกมีเขตของ
การเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณสมบัติของมวลอากาศหนึ่งจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นของมวลอากาศอีกอันหนึ่ง
ที่ถูกควรจะใช้คาว่า frontal zone แต่คาว่า front ใช้กันทั่วไปในอุตุนิยมวิทยาแผนที่และพยากรณ์
อากาศ
Frontal zone อาจกว้างหลายกิเมตร แต่เส้นแบ่งเป็นเครื่องหมายที่เหมาะสมบนแผนที่
อากาศมาตรฐาน เมื่อต้องการที่จะเน้นถึงลักษณะของการเปลี่ยนที่ค่อยๆ เป็นไปจากมวลอากาศหนึ่ง
ไปยังอีกมวลหนึ่ง คาว่า “frontal zone” ก็ถูกนามาใช้
ในความหมายที่ตรงที่สุด frontal zone แยกมวลอากาศที่มีความแน่ oต่างกันบนแผนที่
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
เพื่อให้ง่ายเข้าสมมติว่า polar front เป็นพื้นราบ ไม่อยู่ในทางดิ่ง แต่ลาดไปทางขั้วโลกจาก
ส่วนของมันที่อยู่กับผิวโลก
ในบางเขตตามแนว polar front อากาศที่มีความหนาแน่และเย็นล้าไปทาง equator เป็น
เหตุให้อากาศอบอุ่นถูกดันขึ้นด้านบนเหนือพื้นลาดของมัน ส่วนนี้ของ polar front เรียกว่า cold
front ซึง่ cold front air จะเข้าแทนที่ warm tropical air
ในเขตอื่นตามแนว front อากาศอุ่นที่มีความหนาแน่นต่ากว่าเคลื่อนไปทางขั้วโลก เลื่อนไป
ตามพื้นลาด 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 เพื่อให้ดูง่ ายเข้า
จะต้องใช้ความระมัดระวังในการนาตัวเลขเฉลี่ยไปใช้ขณะที่บางครั้ง slope ของ cold front อาจ
น้อยกว่าของ warm front

รูป 16.1 Characteristic Slopes of Fronts
๑๖.๘ Weather Associated with Idealized Fronts
ลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กับ fronts ขึ้นอยู่กับจานวนของ factors ซึ่งรวมทั้งคุณสมบัติของมวล
อากาศและวิธีซึ่งมันกระทาปฏิกิริยาต่อกันและกัน อย่างไรก็ตามนักอุตุนิยมวิทยาได้สร้างแบบที่คิดเอา
เองของ cold front และ warm front ขึ้นมา
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เราจะต้องพิจารณาลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กับ idealized fronts เหล่านี้ แต่จะต้องระลึกว่า
ในทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอาจเกิดขึ้น เช่นถ้า warm air แห้งและ stable การก่อตัว
ของเมฆอาจจากัด และ precipitation อาจไม่เกิดขึ้น
๑๖.๙ The Idealized Warm Front
ถ้า warm air ชื้ น การใกล้ เ ข้ า มาของ warm fronts อาจเริ่ม ต้ น โดยการปรากฏของเมฆ
Cirrus และ Cirrostratus เป็นแผ่นหนาต่อเนื่องกัน ถ้าอากาศที่เข้ามาทับ unstable และมี
turbulence เมฆ Cirrostratus อาจจะปรากฏ (คือ“mackerel sky”)
ขณะที่ front เข้ามาใกล้ warm air จะต่าลง เมฆระดับกลาง เช่น Altostratus และ
Altocumulus จะเกิดขึ้น
Rain หรือ snow อาจเริ่มตกลงมาขณะที่เมฆ Altostratus มีความแน่นมากที่สุด อย่างไรก็
ตามบางครั้ง hydrometeors ระเหยเสียก่อนที่จะตกถึงพื้นดินและจะมองเห็น virga อยู่ใต้ฐานเมฆ
Precipitation จะแรงขึ้น ขณะที่เมฆ Nimbostratus ก่อตัว เมฆต่ากว่ามักจะปรากฏใน
cold air การระเหยของหยดฝนและน้าฝนที่ผิวพื้นติดตามโดย turbulence จะนาไปสู่การก่อตัวของ
เมฆที่ต่ากว่าเหล่านี้
สภาพลมฟ้าอากาศที่แท้จริงสัมพันธ์กับ warm fronts ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ของ
warm air ก่อนที่มันจะยกตัว ยิ่งกว่านั้นเมื่อพิจารณาถึงอัตราการลอยตัว ของอากาศขึ้นไปบนพื้นลาด
อย่างช้าๆ ฝนหนักสามารถเกิดขึ้นได้จากการพาความร้อ นอย่างแรงภายใน warm air เพราะฉะนั้น
อากาศนี้ต้องเป็น unstable
๑๖.๑๐ The Idealized Cold Front
Cold Front มักจะมี slope ที่ชั นทาให้ มีค วามรุนแรงยิ่ง ขึ้นในการผลิ ต เมฆ 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 ทีร่ ุนแรงอาจเกิดขึ้น
Cold Front ที่ชันทาให้เกิดการยกตัวในปริมาณเดียวกันกับที่เกิดล่วงหน้าเป็นบริเวณกว้าง
มากของ warm fronts ภายในระยะทางที่ สั้ น มาก ฉะนั้น มันจึ งติ ดตามโดยแถบของเมฆและ
precipitation ที่แคบกว่าที่จะเกิดกับ warm fronts ผลของมันค่อนข้างรวบรัดแต่รุนแรง
๑๖.๑๑ Extra-tropical Depressions
กลุ่มที่ชัดเจนของพลังงานศักย์เกิดขึ้นในบริเวณ polar front อย่างไรก็ตามธรรมชาติได้ผลิต
กลไกซึ่งจัดเตรียมสาหรับการปล่อยพลังงานนี้ เรียกว่า wave depression หรือ wave cyclone
เพราะว่ามันเกิดขึ้นในเขตที่อยู่ภายนอกโซนร้อน จึงเรียกว่า extra-tropical depression
คาเติมหน้า “extra’’ ได้มาจากคา Latin ซึ่งมีความหมายว่า “outside”

- 134 -

บางครั้ง extra-tropical depressions อาจก่อตัวขึ้นโดยปราศจาก front ฉะนั้นเราจะ
พิจารณา wave depressions เหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น
๑๖.๑๒ The Wave Depression
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ ชาวนอร์เวย์ไม่ได้รับรายงานอากาศจากบริเวณที่อยู่ล้อมรอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณมหาสมุทร เพื่อจะแก้ไขข้อบกพร่องนี้จึงจัดตั้ง เครือข่ายปฏิบัติงานตรวจ
อากาศที่หนาแน่นขึ้น ผลที่ได้จากการเตรียมแผนที่อากาศในเขตนี้ทาให้ได้รับข่าวรายละเอี ยดมากมาย
เกี่ยวกับ extra-tropical depressions พวกนักอุตุนิยมวิทยาที่ทางาน ณ สถาบัน จีโอฟิสิกส์ใน
Bergen, Norway มีภาระที่จะค้นหาให้ได้เร็ว ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาแบบจาลองสาหรับ depression
ที่อยู่ไม่เป็นที่ซึ่งก่อให้เกิดมูลฐานที่เรียกว่า ทฤษฏี “polar front” ของ cyclones
ทฤษฏีนี้รับรองว่า extra-tropical depressions อาจก่อตัวบน polar front นับตั้งแต่นั้น
มาจึ งได้ค้นพบว่าบน front อื่น ๆ depression ก็อาจก่อตัว ขึ้นได้ เช่นเดียวกันซึ่ง depressions
เหล่านี้ก่อตัวที่ส่วนโค้งเป็นคลื่นบน front
คลื่นเหล่านี้บางอันได้รับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย และในที่สุดก็
ตายเรียกว่า stable waves
อย่างไรก็ตามบางครั้ง amplitude ของ wave เพิ่มขึ้นจนกระทั่งมวลใหญ่ของ polar air
หรือ tropical air เคลื่อนออกไปจากแถบกาเนิดของมันผลสุดท้ายมวลอากาศเหล่านี้จะได้รับการ
เปลี่ยนแปลงและรวมเข้าด้วยกัน คลื่นแบบนี้ เรียกว่า unstable waves

รูป 16.2 Life Cycle of Wave Cyclone in the Northern Hemisphere
Unstable waves จะมี amplitude ใหญ่ขึ้น จนกระทั่งผลสุดท้ายปรากฏว่า “แตกหรือหลุด
ออกมา” คล้ายกับคลื่นในมหาสมุทร รูป ๑๖.๒ แสดงว่ามันอาจเกิดขึ้นได้อย่างไรในซีกโลกเหนือ การ
ก่อตัวทานองเดียวกันในซีกโลกใต้แสดงใน 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 ที่มีกาลังแรงขึ้นจะก่อตัวรอบๆ
ตามที่แสดงใน diagrams (b) และ (c)
๑๖.๑๓ Weather Associated with a Mature Wave Depression
ให้เราพิจารณาลมฟ้าอากาศที่อาจได้ประสบมาเมื่อ depression เข้ามาใกล้และผ่านสถานีถ้า
มันอยู่ที่ระยะ (c) ของการก่อตัว สมมติว่าเราศึกษาว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้า warm front, warm
sector และในที่สุด cold front ผ่านเหนือสถานีตามลาดับ
เมื่อ warm front เข้ามาใกล้ ความกดอากาศจะลดลง และจะลดเร็วมาก ขณะที่ front เข้า
มาใกล้ ในขณะเดียวกันมีเมฆ และ precipitation เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับความชื้นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะ
คงที่มากหรือน้อยหรือสูงขึ้นช้าๆ จนกระทั่ง front ที่ผิวพื้นถึงสถานี
อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างรู้สึกได้ชัดเจน ความชัดเจนของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับระดับของความผิด
แผกในระหว่างสองมวลอากาศที่อยู่คนละด้านของ front เมื่อ front ผ่านไปแล้วเมฆจะลดลงหรือ
ท้องฟ้าโปร่งอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่สถานีอยู่ใน warm sector
เขตระหว่าง warm front กับ cold front ทางด้านที่อุ่นกว่าถูกครอบครอง โดยอากาศที่อุ่น
กว่าซึ่งเป็นส่วนของ depression ที่เรียกว่า warm sector
ใน warm sector เมฆขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทั่วไปของมวลอากาศที่ครอบครองเขตนั้น ซึ่งรวม
สภาพของอุณหภูมิ ความชื้น และ lapse rate ด้วยอย่างไรก็ตาม อุณหภูมิยังคงสูงอยู่ barometer
ยังคงที่หรือมีแนวโน้มที่จะลดลงเล็กน้อยในระยะแรกอย่างไรก็ตามการลดลงอย่างชัดเจนยิ่งจะเกิดขึ้น
ในขณะที่ cold front เข้ามาใกล้
เมื่อ cold front ที่ก่อตัวดีและชันเข้ำมำใกล้ ลมใน warm sector จะเริ่มแรงขึ้นและจะ
แลเห็นเมฆ cumuliform เคลื่อนใกล้เข้ามา ถ้า Warm air ชื้น และ unstable เมฆจะต่าลงขณะที่
front เคลื่อนใกล้เข้ามา และเมฆ Cumulonimbus พร้อมด้วย precipitation จะเกิดขึ้น เมื่อ 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 อาจเกิดขึ้น ถ้าอากาศที่ตามหลัง front ชื้นและ unstable
การบรรยายข้างบนถือตามสภาพที่คิดว่าจะเป็นไป จะต้องระลึกว่า wave depressions
ทั้ ง หมด ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น ไปตามนี้ เมฆและคุ ณ สมบั ติ ข อง precipitation ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
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 ทาให้ warm sector ก็จะชิดกัน
และ front ร่วมจะก่อตัวตามเส้นประ กรรวิธีนี้เรียกว่า occlusion
Front ที่ก่อตัวโดยวิธีนี้เรียกว่า occluded front ในขั้นแรกอากาศใน warm sector ที่ผิว
พื้นจะยกตัวขึ้นข้างบน occluded front สองชนิดที่แตกต่างกันจาก cold air ที่ตำมหลัง cold
front มีความแตกต่างกันจาก cold air ที่อยูข่ ้ำงหน้ำ warm front
ถ้าอากาศที่อยู่ข้างหลัง cold front เย็นกว่ามวลอากาศเย็นทั้งสอง มันจะตัด cold air ที่อยู่
ข้างใต้ warm front ซึ่ง cold front occlusion เกิดขึ้นในวิธีนี้ diagram (a) ของรูป ๑๖.๔ แสดง
ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

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 ปฏิกิริยาภายในระหว่างมวลอากาศผิวพื้นที่เย็นทั้งสองทาให้เกิดเมฆและ precipitation ใน
ระดับต่ากว่าติดตามแนว windshift
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อย่างไรก็ตาม ชนิดที่แท้จริงของลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กับ occluded front ขึ้นอยู่กับ
โครงสร้างและการกระทาของมัน คุณสมบัติบางอย่างของทั้ง cold front และ warm front มักจะ
ปรากฏ แต่ลาดับเหตุการณ์สับสนยิ่งกว่ากรณีก่อนที่จะเกิด occlusion
ขณะที่กรรมวิธี occlusion ยังดาเนินต่อไป warm sector จะถูกแทนที่ขึ้นข้างบนมากขึ้น
ผลสุดท้าย cyclones จะถูกล้อมรอบโดย cold air ในระดับต่าอย่างสมบรูณ์ ขณะที่ผลอันนี้เกิดขึ้น
มวลอากาศได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือผสมคลุกเคล้าโดยสมบรูณ์ depression จะคลายความรุนแรง
จนกระทั่งมันตายไปโดยสมบรูณ์
ในหัวข้อนี้เราได้พูดถึงแบบจาลองที่นึกคิดเอาเอง wave depression ในทางปฏิบัติแบบเมฆ
ผสมและ precipitation จะเกิดบ่อยขึ้น อย่างไรก็ตามแบบจาลองก็ได้ให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
กรรมวิธีบรรยากาศซึ่งเกิดใน extra-tropical wave depressions ซึ่งยืนยันโดยประสบการณ์ที่ผ่าน
มาในครึ่งศตวรรษ และโดยภาพเมฆที่ได้จากดาวเทียมของโลกเมื่อเร็วๆนี้
นักอุตุนิยมวิทยาสนใจในการเกิดขึ้นของระบบลมฟ้าอากาศชนิดต่าง ๆ เป็นอันมาก วิธีที่เป็น
ประโยชน์มากที่สุดวิธีหนึ่งของการศึกษากรรมวิธีเหล่านี้คือการใช้แผนที่ลมฟ้าอากาศ ในบทต่อไปเรา
จะพูดถึงคุณสมบัติของแผนที่เหล่านี้บางชนิด
ปัญหำ
๑. มวลอากาศ คืออะไร ? คุณลักษณะของแถบกาเกิดมวลอากาศคืออะไร ? 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 ของอากาศที่ล้อมรอบพืชที่กาลังงอกงาม เขาก็จะใช้
วิธีการพิเศษที่จะค้นหาปัญหาในขนาดเล็กๆนี้
หรือเขาอาจเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีซึ่งแผ่ออกไปในบริเวณที่กว้างกว่า คือกรรมวิธีขนาดกลาง
เช่น thunderstorms และ tornadoes มักจะถูกนามาศึกษาบ่อยๆ โดยการตรวจด้วยเรดาร์ หรือ
sferics ที่เหมาะสมเพื่อการค้นหาที่ละเอียดของระบบลมฟ้าอากาศในขนาดนี้
นักอุตุนิยมวิทยาอื่นๆค้นหา anticyclones (highs) ที่มีขนาดใหญ่ depressions (lows)
และระบบอื่นๆ ซึ่งกระทบกระเทือนลมฟ้าอากาศเหนือทวีปและมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ของโลก ใน
การที่จะศึกษากรรมวิธีในขนาด synoptic จาเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลลมฟ้าอากาศจากส่วนใหญ่ของ
แต่ละซีกโลก และทั่วชั้นบรรยากาศที่มีความสูงมาก อันที่จริงแล้วนักอุตุนิยมวิทยาทุกวันนี้ปรารถนาที่
จะได้รั บ การตรวจจากบรรยากาศทั่ว ทั้งหมด องศ์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงจัดดาเนินการ World
Werther Watch (การเฝ้าดูลมฟ้าอากาศทั่วโลก) เพื่อความมุ่งหมายนี้
ในการทีจ่ ะศึกษาและแปลความหมายข้อมูลลมฟ้าอากาศในขนาด synoptic เจ้าหน้าที่ตรวจ
อากาศจากส่วนต่างๆ ของโลกจะต้องทาการตรวจอากาศในชั่วขณะเดียวกัน แล้วรายงานลมฟ้าอากาศ
ก็ถูกส่งไปยังศูนย์อุตุนิยมวิทยาใหญ่ เพื่อเขียนข่าวที่ได้รับลงบนแผนที่ลมฟ้าอากาศ
ในบทนี้เราจะ พูดกันถึงแผนที่ล มฟ้าอากาศชนิดที่สาคัญมากซึ่งใช้กันโดยนักอุตุนิยมวิทยา
เราจะต้องศึกษาลักษณะบางอย่างที่ปรากฏบนแผนที่อากาศที่ได้ทาการวิเคราะห์แล้ว
๑๗.๑ Types of Synoptic Charts
แผนที่อากาศชนิดต่างๆ เป็นประโยชน์ในการศึกษารายงานลมฟ้าอากาศทั้งผิวพื้นและชั้นบน
บางครั้งการตรวจจากทุกสถานีสัมพันธ์กับระดับหรือความสูงเดียวกัน ข้อมูลก็จะถูกนามาเขียนลงบน
constant – level chart โดย constant level chart ที่ใช้กันกว้างขวางที่สุดได้แก่ mean sea
level synoptic chart
ในการศึกษาข่าวอากาศชั้นบน จะเป็นความสะดวกยิ่งขึ้น ถ้าหากได้รับข้อมู ลจากจุดต่างๆ ใน
บรรยากาศซึ่งเจาะจงค่าความกดโดยเฉพาะ เช่น การตรวจอุตุนิยมวิทยาจากจุดต่างๆในบรรยากาศซึ่ง
มีค่าความกดเท่ากับ ๕๐๐ mb. แล้วนาข้อมูลมาเขียนบน constant – pressure chart เมื่อศึกษา
กรรมวิธี ซึ่งเกิดใกล้ เคีย งกับ ระดับ กลางของ troposphere นักอุตุนิ ยมวิทยามักจะใช้ ๕๐๐ –
minibars synoptic chart
หลังจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาถูกเขียนลงบนแผนที่อากาศแล้วก็จะถูกวิเคราะห์โดยการลากเส้น
โดยวิธีนี้ก็จะได้รับ synoptic chart analysis ซึ่งจะปรากฏรูปลักษณะบนแผนที่อากาศที่วิเคราะห์
แล้ว
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๑๗.๒ The Mean Sea Level Synoptic Chart
แผนที่อากาศแผ่นแรกที่สุดก็คือแผนที่แสดงการกระจายของความกดบรรยากาศที่ระดับทะเล
เฉลี่ย ในหัวข้อ ๕.๙ เราได้กล่าวแล้วว่าความกดระดับสถานีจะเปลี่ยนไปหาระดับทะเลเฉลี่ยได้อย่างไร
ความกดระดับทะเลเฉลี่ยในชั่วขณะที่กาหนดสามารถหาได้หลายตาบลที่ ค่าเหล่านี้สามารถนามา
เขียนลงบน M.S.L. synoptic chart
เส้นที่ต่อตาบลที่มีความกดเท่ากันเรียกว่า isobars โดย isobars มักจะลากทุกช่วงสอง
มิลลิบาร์ หลังจากแผนที่อากาศระดับเฉลี่ยได้รับการวิเคราะห์แล้ว isobaric patterns ชนิดต่างๆก็
จะสามารถมองเห็นได้
การตรวจลมฟ้าอากาศก็ถูกนามาเขียนลงบนแผนที่อากาศระดับเฉลี่ยด้วย อุณหภูมิ , ลมผิว
พื้น, ลักษณะอากาศปัจจุบัน , ชนิดของเมฆอื่นๆ จะปรากฏให้เห็นบนแผนที่นี้ ข่าวที่ได้รับทาให้นัก
อุตุนิยมวิทยาสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศและหาตาบลที่ของ front ได้
แผนที่อากาศระดับทะเลเฉลี่ยที่วิเคราะห์แล้วแสดงให้เห็นทั้งระบบความกดอากาศ และ
front ขอให้เรามาค้นหาแต่ละอย่างโดยลาดับ
๑๗.๓ M.S.L. Isobaric patterns
รูปความกดอากาศเท่าบางแบบซับซ้อนมาก อย่างไรก็ตามมันจะเป็นการร่วมกันของระบบมูล
ฐานง่ายๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นบนแผนที่อากาศระดับทะเลเฉลี่ยเพื่อให้ง่ายเข้า ระบบความกดอากาศที่
แสดงใน diagrams แสดงส่วนสัดรับกันอย่างสวยงาม
ระบบความกดอากาศมู ล ฐานแต่ ล ะชนิ ด มี ลั ก ษณะลมฟ้ า อากาศที่ สั ม พั น ธ์ กั น ท าให้ นั ก
อุตุนิยมวิทยาสามารถบอกได้
๑๗.๔ Anticyclones and Ridges
บริเวณที่มีความกดอากาศสูงเรียกว่า High หรือ anticyclone ความกดสูงที่สุดเกิดขึ้นที่
ศูนย์กลางซึ่งล้อมรอบด้วย isobars ปิดตัง้ แต่หนึ่งวงขึ้นไป 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
บริเวณความกดต่าหมายถึง low หรือ depression ความกดต่าที่สุดเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางและ
ล้อมรอบด้วย isobars ปิดตั้งแต่หนึ่งวงขึ้นไป
ระบบนี้บางครั้งเรียกว่า cyclone ทุกวันนี้ชื่อนี้มักจะหมายถึงพายุชนิดพิเศษซึ่งมีลมแรง
แม้ว่า low หรือ depression มักจะสัมพันธ์กับลมแรงแต่ก็ไม่เสมอไป
ในซีกโลกเหนือ การหมุนเวียนรอบระบบความกดต่าอยู่ในทิศทางทวนเข็มนาฬิ กา และโดย
กลับกันจะตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ อย่างไรก็ตาม ใกล้ผิวโลก frictional forces เป็นเหตุให้ลม
พัดเข้าตัด isobars เล็กน้อย
รูป ๑๗.๓ แสดงภาพการหมุนเวียนที่ผิวพื้น ซึ่งเกิดขึ้นกับระบบความกดต่าในแต่ละซีกโลก

รูป 17.3 Low or Depression
Trough ของความกดต่าแสดงโดย isobars ยืดออกจากบริเวณความกดต่าสั มพันธ์กับ
trough line ซึ่งมักจะแสดงให้เห็นบนแผนที่อากาศ ความกดที่จุดบน trough line ต่ากว่าความกดที่
จุดใกล้เคียงซึ่งอยู่แต่ละด้านของ line รูป ๑๗.๔ แสดงรูป isobars ที่สัมพันธ์กับ trough

- 141 -

รูป 17.4 A Trough of Low Pressure
Convergence ระดับต่าอาจสัมพันธ์กับการลอยขึ้นของอากาศใน depression หรือ trough
ถ้าอากาศชื้น และ unstable เมฆ และ precipitation อาจเกิดขึ้น
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
รูปที่ซับซ้อนอีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อระบบความกดต่าก่อตัว 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 พื้นลาดของมันจดพื้นดินในเขตซึ่งอาจมีความกว้าง เพียงสองสามกิโลเมตร ถ้า
มันเป็น front ที่ชัด อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ front ที่พร่าอาจกว้างหนึ่งร้อยกิโลเมตร ในขนาดที่ใช้
ในแผนที่อากาศระดับทะเลเฉลี่ย front โดยทั่วไปแทนด้วยเส้น
Factors ที่กระทบกระเทือนต่อความหนาแน่นของอากาศที่สาคัญที่สุ ดอย่างหนึ่งก็ คือ
อุณหภูมิ ฉะนั้น มวลอากาศที่ถูกแยกโดย front มักจะมีอุณหภูมิต่างกัน ความแตกต่างในความจุ
ความชื้น, stability การก่อตัวของเมฆ และ precipitatior ก็มักจะสัมพันธ์กับ front ด้วย
Trough ของความกดต่ามักจะอยู่ภายในมวลอากาศเดียวกัน ในกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับ front
อย่างไรก็ตาม Trough สัมพันธ์กับ moving front มวลอากาศที่แตกต่างกันสองมวลจึงเกิดขึ้น
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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 คาเติมหน้าได้จากคา Latin “quasi” ซึ่งมีความหมายว่า “ar if”
ในหัวข้อ ๖.๑๒ เราได้กล่าวว่า front wave อาจก่อตัวขึ้นซึ่งนาไปสู่การก่อตัวของ 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 ที่กาหนดไว้ AB เป็น occluded

รูป 17.12 Occlusion of a Frontal Wave
๑๗.๘ Constant Pressure Synoptic Charts
การตรวจ radiosonde ทาให้เราได้รับผลการตรวจอุณหภูมิ และความชื้นในระดับความกดที่
กาหนดในบรรยากาศชั้นบน 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 และอื่นๆ ปรากฏบน upper air constant pressure charts.
๑๗.9 Streamline Analysis
ลมในทางระดับ เป็นหัวใจสาคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการวิเคราะห์ทาง 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 ในละติจูดต่า Coriolis force จะมีค่าน้อยมาก ลมจะพัดตัด isobars หรือ
contours และ geostrophic wind scales จะไม่มีประโยชน์ฉะนั้นที่ละติจูดต่ากว่า ๒๐ องศา
M.S.L. isobaric charts กับ constant pressure ซึ่ง contour charts จะปราศจากคุณค่าในการ
วิเคราะห์ลม
ในการที่จะเอาชนะความยุ่งยากนี้ streamline analysis มักจะถูกนามาใช้ ในแถบ tropics
และสามารถใช้ได้ทุกระดับ
สามารถจะลากเส้นบนแผนที่อากาศให้แทนทิศลมในชั่วขณะที่กาหนดได้ มีความต้องการ แต่
เพียงว่าทิศลมจะต้องสัมผัสกับเส้น ไม่ว่าที่ใดตลอดความยาวของมัน เส้นเช่นนั้นเรียกว่า directional
streamline หรือเรีย กง่ายๆ 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 ที่มีลักษณะพิเศษจานวนหนึ่งพบบน Streamline synoptic charts
patterns ที่สาคัญบางแบบแสดงในรูป 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 ตามลาดับ neutral point ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์กลาง
ของ col
Singular points เป็นจุดโดดเดี่ยวซึ่งปรากฏว่ามีทุกทิศทางของลมในขณะเดียวกัน
ความเร็วลมเป็นศูนย์โดยแท้จริง Singular points (คือมีสภาพลมสงบเป็นประจา) Singular points
อยู่ที่ศูนย์กลางของ indrafts, outdrafts และ eddies และเกิดขึ้นที่ neutral points ด้วย
๑๗.๑๑ Isotach Analysis
Streamlines ไม่แสดงความเร็วลม วิธีการอีกอันหนึ่งที่นามาใช้แสดงเป็นเส้นของสนาม
ความเร็วลม เรียกว่า isotach analysis
isotach chart ประกอบด้วยเส้นที่ต่อจุดที่มีความเร็วลมเท่ากัน แต่ละเส้นเรียกว่า isotach
(เป็นคา Greek ที่มีความหมายว่า “equal speed”) ความเร็วลมถูกเขียน (มักจะเป็น knots) ลงบน
แผนที่และ isotachs ก็ถูกเขียน
เป็นความนิยมที่จะแสดง isotachs ด้วยเส้นประ รูป ๑๗.๑๕ แสดง isotachs ที่เขียนสาหรับ
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 เรากล่าวด้วยเรื่องชนิดธรรมดาของแผนที่อากาศที่ใช้ในสานักงานพยากรณ์ ยังมี
ความต้องการชนิดอื่นๆ ของการวิเคราะห์อีกเป็นอันมากเพื่อการทานายลมฟ้าอากาศ แต่ข่าวเป็นอัน
มาก ได้จ ากการศึกษาแผนที่ซึ่งเราได้พูดกันมาแล้ วในบทต่อไปเราพิจ ารณาลักษณะลมฟ้าอากาศ
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 ของท่านจะต้องตรงกับซีกโลกซึ่งท่านกาลังศึกษาอยู่
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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 ที่กาลังเคลื่อนที่ แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ด้วยลูกศร
๕. ทาไม streamlines analysis จึงมักจะใช้ในแถบ tropics ? ใช้ diagrams แสดง
ภาพการหมุนเวียนของลมในกรณีต่อไปนี้
(๑) Indraft
(๒) Confluence line
๖. Isotach คืออะไร? แสดงภาพโดย diagrams
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บทที่ ๑๘
WEATHER ASSOCIATED WITH SYNOPTIC SYSTEMS
Synoptic systems รวมระบบความกดอากาศ, fronts และ patterns อื่นๆ ที่แสดงบน
Synoptic charts ลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กับระบบเหล่านี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายอย่างรวม
factors เช่นการเคลื่อนที่ทางดิ่งที่เกิดขึ้นโดย fronts, ภูเขา, convergence และอื่นๆและการก่อตัว
ในกระแสกว้างของอากาศขณะที่เคลื่อนที่ไปเหนือผิวโลก
แผนที่อากาศแสดงภาพทั้งหมดในชั่วขณะที่ทาการตรวจ 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
ที่ละติจูดต่ากว่า ๒๐ จาก equator ซึ่ง gradient wind ยากที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากผล
ของ Coriolis มีกาลังอ่อน ฉะนั้น isobars และ streamlines จึงต่างกันอย่างเด่นชัดในละติจูดต่า
ทางเดินของอนุภาคของอากาศ (คือ trajectory ของมัน) ไม่จาเป็นต้องไปตาม isobar หรือ
streamline ถ้าระบบความกดอากาศยังคงอยู่กับที่ และลมเป็น gradient winds โดยที่ trajectory
อาจเป็นไปตาม isobar อย่างไรก็ตามสภาพนี้ยากที่จะเกิดขึ้นได้
Isobaric patterns กับ streamlines patterns จะค่อยๆ เปลี่ยนตามเวลา synoptic
systems จะเคลื่อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งบางครั้งมีกาลังแรงบางครั้งก็อ่อน ระบบใหม่ก็จะปรากฏ
และผ่านไปตามขั้นตอนต่างๆของการพัฒนา
ฉะนั้นสภาพลมฟ้าอากาศมากมายหลายอย่างจึงเกิดขึ้นได้ ขอให้เราพิจารณาถึงลักษณะลม
ฟ้าอากาศทั่วไปบางอย่างที่สัมพันธ์กับ synoptic systems จานวนหนึ่ง
๑๘.๒ Anticyclones
Synoptic systems นี้เกิดขึ้นบน M.S.L. isobaric charts เนื่องจาก friction กระแส
อากาศจึงไหลตัด isobar ออกไปในระดับใกล้ผิวโลก อาจสอดคล้องกับการจมลงของอากาศเบื้องบน
(subsidence) ถ้าความกดที่ระดับทะเลเฉลี่ยสูงขึ้นเนื่องจาก upper air convergence ทาให้
environment lapse rate จะ stable ยิ่งขึ้น และ inversion จะเกิดขึ้น
Stability ของอากาศมีมากที่สุดที่ใกล้ศูนย์กลางของ anticyclone ถ้าอากาศแห้งสภาพไม่มี
เมฆอาจสัมพันธ์กับลมอ่อนและแปรปรวน น้าค้างหรือ frost อาจก่อตัวในเวลากลางคืน
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ถ้าอากาศชื้น mist หรือ fog ในตอนเช้าตรู่จะเกิดขึ้นในฤดูหนาว ในระหว่างเวลากลางวัน
turbulence inversion อาจก่อตัวขึ้นได้ซึ่งทาให้มีเมฆ Stratus หรือ Stratocumulus เต็มท้องฟ้า
อาจมี light drizzle เกิดขึ้นด้วย
ในนครใหญ่ๆ การปรากฏของ inversion ในกลุ่มที่เบียดเสียดยัดเยีย ดกันตรงกลางของ
anticyclone จะสกัดกั้นการแผ่ออกในทางดิ่งของ atmospheric pollution (ความสกปรกใน
บรรยากาศ) สภาพลมอ่อนหรือลมสงบเป็นผลให้ pollution ยังคงอยู่ใกล้แหล่งที่เกิด ภายในเมฆเต็ม
ท้ อ งฟ้ า ในอากาศที่ มี ค วามสกปรกมากๆ จะมี ส ภาพมื ด มิ ด ไปหมด นั่ น คื อ ความหมายของค าว่ า
“anticyclonic gloom”
ห่างออกไปจากศูนย์กลางของ anticyclonic จะมีสภาพเปลี่ยนแปลงในขณะที่เข้าไปใกล้เขต
ของความกดอากาศที่ต่ากว่า ลมจะแรงขึ้นและอากาศจะมี stable น้อยลง ลมฟ้าอากาศที่แท้จริง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของผิวพื้นที่อยู่ข้างใต้ซึ่งอากาศกาลังเคลื่อนผ่านเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกระทบกระเทือน
ต่อ stability และความจุความชื้นของอากาศในระดับต่ากว่า อย่างไรก็ตาม subsidence เบื้องบน
อาจยังคงสกัดกั้นการก่อตัวของเมฆ
๑๘.๓ Ridges
อากาศใน Ridges จะ stable เนื่องจากผลของ subsidence ลักษณะลมฟ้าอากาศทั่วไปจะ
สัมพันธ์กับ anticyclones ที่เป็นต้นเหตุของ ridges
๑๘.๔ Depressions
ความกดอากาศที่ ก าลั ง ลดลงสั ม พั น ธ์ กั บ อากาศที่ ก าลั ง ลอยขึ้ น สภาพนี้ เ กิ ด ขึ้ น จาก
divergence ของอากาศที่ระดับบน และเกี่ยวข้องกับกระแสที่ไหลตัดข้าม isobar ข้าไปข้างในซึ่ง
เกิดขึ้นใกล้โลก
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 ของลมฟ้าอากาศเท่านั้นที่นามาใช้ได้ทั่วไป
Depressions บางตั ว มิได้พัฒ นาจากการก่อตัว ของ fronts เรียกว่า non-frontal
depressions ลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของ depressions ขึ้น อยู่กับลักษณะของกระแส
อากาศต่างๆ อย่ างไรก็ตามสภาพลมฟ้า อากาศได้รับความกระทบกระเทือนโดยการลอยขึ้นของ
อากาศซึ่งเกิดใน depression
Non- frontal depressions บางตัวเกิดขึ้นจากผลของการได้รับความร้ อนในแผ่นดินอย่าง
แรงกล้าเรียกว่า heat lows repressions เหล่านี้มักจะมีการหมุนเวียนของลมมากกว่าเล็กน้อย
ด้วยเหตุที่ความจุความชื้นต่าของอากาศ จึงไม่อาจทาให้เกิดการก่อตัวของเมฆได้อย่างกว้างขวาง
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อย่างไรก็ตาม Non-frontal depressions อีกชนิดหนึ่งมักจะติดตามด้วย widespread
rain (ฝนเป็นบริเวณกว้าง) divergence อย่างแรงในระดับบนของ troposphere อาจทาให้ความกด
อากาศที่ผิวโลกลดลง depression จะปรากฏบน M.S.L. synoptic chart และการลอยขึ้นทางดิ่ง
ช้าๆ เป็นบริเวณกว้างจะเกิดขึ้นทาให้ลด stability ของอากาศ และถ้าอากาศชื้ นการก่อตัวของเมฆ
เป็นบริเวณกว้างและ precipitation อาจเกิดขึ้น
Tropical depressions กับ cyclones จะได้พูดกันในบทต่อไป tropical cyclones มี
โครงสร้างซึ่งเป็นลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ
๑๘.๕ Troughs
Troughs มักจะสัมพันธ์กับ front ซึ่ง frontal weather patterns ได้เคยพูดกันมาแล้วใน
บทก่อน
บ่ อ ยครั้ ง มากที่ troughs
ปรากฏขึ้ น โดยไม่ มี front อย่ า งไรก็ ต าม Non-frontal
depressions เหล่านี้เป็นเขตของความกดต่า ฉะนั้น convergence ที่ผิวพื้น และอากาศที่ลอยขึ้นจึง
มักจะนาไปสู่การพัฒนาของสภาพมีเมฆมากและอากาศเลว
๑๘.๖ Cols
Col เป็นบริเวณที่มีลมอ่อนมาก ลมฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับลักษณะของมวลอากาศโดยเฉพาะที่
ปรากฏอยู่ diurnal effects (ผลประจา) มักจะมีอิทธิพลรุนแรง
๑๘.๗ Stream Weather
Cold stream เกิดขึ้นเมื่อ air mass ที่ระดับต่าเย็นกว่าผิวพื้นที่มันกาลังเคลื่อนผ่านฉะนั้น
มันจึงได้รับความร้อนจากข้างล่างและมี stable น้อยลง
ความลึกซึ่ง instability แผ่ออกไปขึ้นอยู่กับ factors เช่นปริมาณของการได้รับความร้อน
และ stability เมื่อแรกเริ่มของอากาศ เมฆที่มีลักษณะพิเศษของ cold stream คือ Cumulus ซึ่ง
มักจะพัฒนาเป็น Cumulonimbus showers เกิดขึ้นเป็นธรรมดาใน cold streams
Warm stream พัฒนาขึ้นเมื่ออากาศอยู่เหนือบริเวณที่ร้อนเป็นระยะเวลานานแล้วไหลไป
เหนือผิวพื้นที่เย็นกว่า มันจะสูญเสียความร้อนให้กับผิวพื้นที่อยู่ข้างใต้และมี stable มากขึ้น ถ้า
กระแสอากาศเคลื่อนไปเหนือพื้นมหาสมุทร ชั้นที่อยู่ต่ากว่าจะอิ่มตัว fog หรือเมฆ stratus ระดับต่า
อาจก่อตัวขึ้น
๑๘.๘ Streamline –lsotach Patterns
Convergence ใน troposphere ระดับต่ากับ divergence เบื้องบนมีความสัมพันธ์กับ
อากาศที่ลอยขึ้น การลอยขึ้นอาจนาไปสู่การก่อตัวของเมฆและ precipitation
โดยตรงกัน ข้ าม divergence ใกล้ ผิ ว โลกร่ ว มกับ convergence ในระดั บบนของ
troposphere ก็จะสัมพันธ์กับอากาศที่ไหลลง subsidence จะนาไปสู่การเพิ่ม stability และลดการ
ก่อตัวของเมฆ
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ฉะนั้นจึงมีความสาคัญที่จะสามารถระบุเขตของ convergence หรือ divergence ที่ระดับ
ใดๆ และมักจะจาเป็นที่จะต้องพิจารณาทั้ง isotachs และ streamlines ร่วมกัน
นักอุตุนิยมวิทยาใช้วิธีการพิเศษในการหาว่า convergence หรือ divergence เกิดขึ้น
หรือไม่ บางครั้งลมฟ้าอากาศเองก็สามารถให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ wind Field (สนามของลม)
เช่น อากาศเลวสัมพันธ์กับอากาศที่ลอยขึ้น และเมฆ cumuliform แสดงว่ามี convergence ที่ผิวพื้น
กับ divergence เบื้องบน
เราได้ศึกษาชนิดของ synoptic analysis ที่เป็นประโยชน์สาหรับละติจูดต่ามาแล้ว จึง
สมควรที่ จ ะค้ น หาลมฟ้ า อากาศในแถบร้ อ นให้ ล ะเอี ย ดยิ่ ง ขึ้ น ฉะนั้ น เราจึ ง ต้ อ งศึ ก ษา tropical
meteorology ในบทต่อไป
ปัญหำ
๑. จงอธิบาย statements (ถ้อยคา) ดังต่อไปนี้
(๑) Isobars กับ streamlines แตกต่างกันอย่างเด่นชัดในแถบ tropics
(๒) Trajectory ของอนุภาคของอากาศไม่จาเป็นจะต้องตาม isobar
streamline เสมอไป
๒. จงกล่าวโดยย่อถึงลักษณะลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปของ anticyclones
๓. เขียนบันทึกย่อดังต่อไปนี้
(๑) Non – frontal depressions
(๒) Stream weather
๔. จงพรรณนาลักษณะลมฟ้าอากาศโดยทั่วไปดังต่อไปนี้
(๑) Cols
(๒) Troughs
(๓) Heat lows
๕. ทาไมจึงมีความสาคัญที่จะระบุเขตของ convergence และ divergence

หรือ
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บทที่ ๑๙
TROPICAL METEOROLGY
ในทางภูมิศาสตร์ แถบร้อนอยู่ระหว่าง Tropic of Cancer (๒๓.5 N) กับ Tropic of
Capricorn (๒๓.5 S) อย่างไรก็ตาม ในทางอุตุนิยมวิทยามักจะไม่สะดวกที่จะจากัดการศึกษา
กรรมวิธีบรรยากาศในเขตจากัดพอดี เช่นนั้น
เช่น Hadley cell ซึ่งอยู่ในละติจูดต่าของแต่ละซีกโลก โดยอากาศที่จมลงมาถึงผิวโลกที่
ประมาณละติจูด ๓๐ จึงจาเป็นที่จะค้นหาการหมุนเวียนในแต่ละ cell รวมกันทั้งหมดยิ่งกว่าที่จะ
จากัดขอบเขตการศึกษาแถบรอนตามภูมิศาสตร์
(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)
มีห ลายกรณีที่ลมฟ้าอากาศที่อยู่ในละติจูด ต่าไม่อาจที่จะแยกศึกษาได้ ปฏิกิริยาภานใรที่
เกิดขึ้น ระหว่างส่ว นของบรรยากาศที่อยู่ในละติจูด ต่างๆ และมักจะเป็นที่ปรารถนาที่จะพิจารณา
บรรยากาศรวมกันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในบทนี้เหมาะสมที่จะมุ่งความสนใจของเราไปยังเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น ในบริเวณซึ่งเกี่ยวข้องโดยเฉพาะต่อนักอุตุนิยมวิทยาแถบร้อน
๑๙.๑ The Scope of Tropical Meteorology
ในระหว่างปี แต่ละ Hadley cell จะเคลื่อนไปทางเหนือและใต้ตามการเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์ที่สัมพันธ์กับโลก ตาบลที่ของแต่ละ cell ได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ซึ่ง
เกิดจากการกระจายที่ไม่ส ม่าเสมอของผิว พื้นดินและทะเลในแต่ล ะซีกโลก เป็นผลให้ แต่ล ะ cell
เปลี่ยนตาบลที่ของมันตามเวลาในทางที่เปลี่ยนแปลงได้ตาม meridians ต่างๆ ของโลก
อากาศที่จมลงของแต่ละ Hadley cell ถึงผิวโลกใน sub-tropical high pressure belt
ของแต่ละซีกโลก (“the horse latitudes”) ศูนย์กลางของแต่ละ belt of high pressure ต้อง
เคลื่อนไปเหนือและใต้โดยมีตาบล 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 อยู่ในซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ตามลาดับ และในมหาสมุทรแอตแลนติคเหนือเป็นละติจูด
ของ Sargasso Sea (ทะเลสาหร่ายอยู่ทางภาคเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติค )
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สาหรั บชื่อเชื่อว่าจะได้มาจากในยุคเรือใบ เมื่อการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติคใน
ละติจู ดเหล่านั้ นมักจะเสียเวลาบ่อยๆ เนื่องจากลมสงบหรือลมหวนทาให้น้าจืดใกล้ จะหมด เรือที่
บรรทุกม้าไปยังหมู่เกาะ West Indies จึงจาเป็นที่จะต้องผลักม้าลงทะเล)
ฉะนั้น เราจะต้องรวมเขตระหว่างศูนย์กลางของ sub-tropical high pressure belt คือ
แถบที่อยู่ประมาณระหว่างเส้นขนานละติจูดที่ ๓๐ เข้าในการศึกษาของเราด้วย
อากาศที่ลงมาถึงผิวโลกใน sub-tropical high pressure belt จะไหลไปทาง equator ทา
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 ไปยังแถบที่มีความกดต่าที่เรียกว่า equatorial trough
ตาแหน่งเฉลี่ยของศูนย์กลางของ equatorial trough มิได้อยู่ที่เส้นศูนย์สูตรทางภูมิศาสตร์
แต่อยู่ประมาณละติจูด ๕ °N บางครั้งเรียกว่า meteorological equator ที่ได้ชื่อเช่นนั้นเพราะว่า
เป็ นละติจูดเฉลี่ย ทั้งปีของ equatorial troughเป็นแกนของ barotropic current ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของ troposhhere ระดับต่าในแถบ equator แกนนี้แสดงโดย convergence line
(intertropical convergence zone)
๑๙.๓ The Idealized Average M.S.L. Circulation
ตามความเป็ น จริ ง ระบบความกดและลมเคลื่ อนที่ไปทางเหนือและใต้ตามการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์ ที่สัมพัทธ์กับโลก ตาแหน่งที่ไกลที่สุดสองแห่งเกิดขึ้นในเดือนมกราคม กับ
กรกฎาคม
รูป ๑๙.๑ แสดงค่าเฉลี่ยการกระจายความกดระดับทะเลเฉลี่ยสาหรับเดือนมกราคม ภาพ
ตามความนึกคิดของการหมุนเวีย นระดับทะเลเฉลี่ pได้แสดงให้ปรากฏในเวลานี้ของปี ศูนย์กลาง
equatorial troughอยู่ประมาณละติจูด ๕ °S

รูป 19.1 M.S.L. Pressure and Streamlines in January
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ในรูป ๑๙.๒ ได้แสดงการกระจายความกดและลมที่ต้องตรงกันสาหรับเดือนกรกฎาคมไว้ให้
เห็น เป็นระยะที่ดวงอาทิตย์ เคลื่อนไปทางเหนือ 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 มุ่งไปยังความกดต่า (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 เราได้พูดกันถึงกระแสเฉลี่ยรอบโลกสาหรับในช่วงเดือนมกราคมกับกรกฎาคม
ตามลาดับมาแล้ว ในทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในตาบลที่ของ equatorial trough เกิดขึ้นตาม
meridians ที่แตกต่างกัน
รูป ๑๙.๓ แสดงตาแหน่งเฉลี่ยของ equatorial trough ตาม meridians ต่างๆ จงสังเกตว่า
มันผ่านเหนือ northern Australia กับ south Africa ในเดือนมกราคม ต่อมามันเคลื่อนไปทางเหนือ
และแผ่ไปถึง south-east Asia กับ northern Africa ในเดือนกรกฎาคม การเคลื่อนที่เกิดขึ้นใน
เขตเหล่านี้มากกว่าในเขตอื่นเพราะว่า heat lows ก่อตัวเหนือทวีปเหล่านี้ ดังนั้นความกดระดับทะเล
เฉลี่ยรายเดือนเฉลี่ยจึงต่า
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รูป ๑๙.๓ Mean Positions of the Equatorial Trough
ความกดระดับทะเลเฉลี่ยรายเดือนเฉลี่ย และ idealized wind patterns ที่ต้องตรงกันซ่อน
เร้ น การเปลี่ ย นแปลงประจ าวันที่เกิดในแถบร้อนแต่กระนั้นมันก็ ยังให้ ภูมิห ลั กที่เป็นประโยชน์ใน
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 การเฉไปทางซ้ายทาให้เกิด south-east trade winds
ลมไม่จาเป็นต้องพัดจากทิศเหล่านี้อย่างแท้จริง นอกจาก local effects อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ ย นแปลงในผิ ว พื้ น ที่ อ ยู่ ข้ า งล่ า งแล้ ว ความแตกต่ า งในความชั น ของความกดอากาศกั บ
Coriolis force ยังเป็นเหตุให้ทิศและความเร็วเปลี่ยนจากเวลาหนึ่งไปยังอีกเวลาหนึ่ง และจากที่หนึ่ง
ไปอีกที่หนึ่ง
กระนั้นก็ตาม trade winds ก็ยังได้รับการบันทึกโดยทั่วไป สาหรับ persistence (ความคง
อยู่) และ steadiness (ความสม่าเสมอ) ของมันเหนือบริเวณมหาสมุทร แสดงคุณสมบัติให้เห็นโดย
เมฆ Cumulus ซึ่งมีฐานสูงประมาณหนึ่งกิโลเมตรและยอดอยู่ที่ระดับสองกิโลเมตร หรือราวๆนั้น
บนชายฝั่งด้านที่รับ trade winds การก่อตัวของเมฆในทางดิ่งมีมากกว่าและมีแนวโน้มที่จะ
showers โดยเฉพาะถ้าความเร็ว ลมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ ตามเขตที่อยู่ด้านปลายลมของเทือกเขา
บางครั้งเกือบไม่มีเมฆต่าเลย
การก่ อ ตั ว ของเมฆที่ ถู ก ก าจั ด และลมฟ้ า อากาศที่ แ จ่ ม ใสโดยทั่ ว ไปที่ สั ม พั น ธ์ กั บ trade
winds จะสอดคล้องกับ trade winds inversion ซึ่ง subsidenceใน sub-tropical high
pressure belt ทาให้เกิด 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 จะเริ่มอ่อนกาลังและฐานของมันจะสูงขึ้น การก่อตัวของเมฆในทาง
ดิ่งจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ instability แผ่ไปยังระดับสูงยิ่งขึ้น precipitation จะหนักขึ้น และถี่มากใน
บริเวณใกล้เคียงกับ equatorial trough
๑๙.๕ The Monsoons
ระบบส่วนใหญ่ถูกดัดแปลงโดยผลของผิวพื้นดินและผิวหน้าทะเล เพราะคุณสมบัติความร้อน
ที่แตกต่างกันของดินและน้า ผิวพื้นดินจึงร้อนและเย็นเร็วกว่าแถบมหาสมุทร
ฉะนั้น ทวีป จึ งมีแนวโน้มที่จะอุ่นขึ้นโดยเร็วในฤดูร้อนและเย็นเร็ว ในฤดูห นาวโดยสลับกัน
ทะเลจะรักษาอุณหภูมิให้สม่าเสมอตลอดทั้งปีได้มากกว่า ผลของความแตกต่างในการรับความร้อน
ระหว่างผิวพื้นดินและทะเล ได้พูดแล้วในหัวข้อ ๑๔.๑ และ ๑๔.๒ เมื่อบริเวณทวีปและมหาสมุทร
ส่วนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการหมุนเวียนของอากาศอาจพัฒนาเป็น grand scale (ขนาดใหญ่
มหึมา)
ในฤดูร้อนอากาศเริ่มไหลจากมหาสมุทรไปยังทวี ปที่ร้อน ในเวลาเดียวกัน Coriolis force
กับ frictional force จะเข้ามามีบทบาท อากาศชื้นจากทะเลจะเข้ าชายฝั่งและ unstable ยิ่งขึ้น
ขณะที่มันได้รับความร้อนจากข้างล่าง การก่อตัวของเมฆทางดิ่งอย่างใหญ่หลวงจะเกิดขึ้น และจะ
รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อผ่านเทือกเขา showers อย่างหนัก thunderstorms และ squalls อย่างรุนแรง
มักจะเกิดขึ้นเหนือบริเวณอันกว้างขวางของทวีป
ในฤดูห นาวจะมีส ภาพกลั บ กัน อากาศจะไหลจากแผ่ นดินที่เ ย็นกว่าไปยังทะเล ทาให้ มี
subsidence เป็นบริเวณกว้างและอากาศแห้งยิ่งขึ้น
ลมประจาฤดูเกิดขึ้นจากความแตกต่ างของอุณหภูมิระหว่างแผ่นดินกับทะเล เรียกว่า ลม
มรสุม หรือเรียกง่ายๆว่า มรสุม ชื่อได้มาจากคา Arabic ซึ่งมีความหมายว่า “season”
๑๙.๖ Monsoon Regions
ลมมรสุมพัฒนามากที่สุดทาง เอเชียใต้และตะวันออกกลำง ในฤดูหนาวกระแสอากาศไหล
ออกจาก anticyclone ในไซบีเรีย ทาให้เกิดเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือข้ามฝั่งแปซิฟิก และเป็นลม
ฝ่ายเหนือกับลมตะวันออกเฉียงเหนือข้ามประเทศจีนตอนใต้, พม่า และอินเดีย อากาศจะเคลื่อนข้าม
มหาสมุทรอินเดียไปยัง equatorial trough ที่อยู่ทางใต้ของ equator
Siberian anticyclone จะอ่อนกาลังในเดือนมีนาคมในขณะที่อุณหภูมิบนแผ่นดินเริ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียยังไม่เข้ามาจนกว่าจะถึงประมาณเดือนมิถุนายน ทาง
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ทิศของมรสุมฤดูร้อนเป็นฝ่ายใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้
ลมมรสุ ม เกิ ด ขึ้น ในบริ เวณมหาสมุ ท รอื่ น ด้ว ย ในออสเตรเลี ย เหนื อ “ฤดูแ ล้ ง ” เกิ ด ขึ้ น
ระหว่างฤดูหนาวในซีกโลกใต้ เมื่อลมค้าตะวันออกเฉียงใต้แผ่เข้าไปปกคลุมเขตนั้น เมื่อลมค้าเริ่ม
อ่อนอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทาให้เกิดเป็น heat low

- 157 -

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
บริ เ วณอเมริ ก ำเหนื อ การเปลี่ ย นมรสุ ม ไม่ ค่ อ ยสมบู ร ณ์ เ ท่ า เอเชี ย อย่ า งไรก็ ต ามมี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดในลมที่พัดประจา โดยเฉพาะทางเหนือของอ่าวเม็กซิโก
๑๙.๗ Weather in the Tropics
อุณหภูมิในแถบร้อนเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนถึงฤดูหนาวน้อยกว่าในละติจูดกลาง ส่วนใหญ่
เนื่องจากความจริงที่ว่าดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันอยู่ไม่ไกลจากบนศรีษะเท่าใดนัก
ถ้าท่านดูแผ่นที่โลก ท่านจะสังเกตเห็นว่ามีมหาสมุทรปกคลุมส่วนใหญ่ของแถบร้อน การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของมหาสมุ ทรน้อยมาก น้อยกว่า ๓ ซ เกือบทุกแห่งในแถบร้อน แม้แต่
บริเวณทวีป annual range ของ mean monthly temperature ก็น้อยกว่า ๑๐ ° ซ. โดย
ตรงกันข้ามในเขตนอกแถบร้อนประมาณ ๑๕ ° ซ. หรือมากกว่านั้น
ตาบลที่ส่วนมากในแถบร้อนมีดวงอาทิตย์ตรงศรีษะปีละสองครั้ง ซึ่งทาให้มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ดังกล่าวข้างบนได้สองช่วง อย่างไรก็ตาม บางครั้งเมฆและ precipitation ทาให้อุณหภูมิลดลงได้
ซึ่งให้ผลในทานองเดียวกัน
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 มีอิทธิพลสาคัญต่อปริมาณฝน อย่างไรก็ตาม
precipitation เป็นอันมากเกิดขึ้นในรูป showers และ thunderstorms จะเกิดขึ้นจาก local
effects เช่นบริเวณภูเขาและการได้รับความร้อนของผิวพื้น
๑๙.๘ Convergence Zones
แม้ว่ากิจกรรมเนื่องจาก fronts ยากที่เกิดเนื่องจากความชันของอุณหภูมิอ่อนในแถบร้อน
แต่ ก ารก่ อ ตั ว ของเมฆเป็ น บริ เ วณกว้ า งและฝนก็ เ กิ ด ขึ้ น ได้ บ่ อ ยๆ Convergence ระดั บ ต่ าใน
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depression หรือ troughs เป็นเหตุให้อากาศลอยขึ้นซึ่งนาไปสู่การก่อตัวของเมฆและ precipitation
ผลนี้จะหนักยิ่งขึ้นถ้ามี divergence เกิดขึ้นใน upper troposphere
Convergence อาจเกิดขึ้นด้วย เมื่อสองกระแสอากาศเข้ามาใกล้กันจากทิศทางที่แตกต่าง
กันถ้าอากาศแถบร้อนชื้นถูกดันให้ลอยขึ้น แนวรวมของเมฆ Cumulus หรือ Cumulonimbus และ
แถบของ Cirrostratus อาจเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับ Convergence Zones
๑๙.9 Weather in the Equatorial Trough
Equatorial Trough เป็นเขตที่เรียกกันในชั้นแรกว่า doldrums แม้ว่าโดยทั่วไปจะเป็นเขตที่
มีลมอ่อนแปรปรวน แต่ local thunderstorms ก็อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากผลของการรั บความร้อนที่
ผิวพื้นและเพราะภูเขา local rain squalls ก็อาจเกิดขึ้นได้ในเขตนี้
Convergence Zones ภายใน equatorial trough อาจทาให้เกิดเมฆและ 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 zonesทาให้เกิดสภาพอากาศเลวมากเป็นบริเวณกว้าง การ
ก่อตัวของเมฆในทางดิ่งจะแผ่ตลอด troposphere ไปยัง high tropical tropopause ระดับสูง
๑๗ กิโลเมตรหรือกว่านั้น ฐานเมฆอาจลงมาต่าเพียงสองสามร้อยเมตรบางทีต่าถึงพื้นดิน บางครั้งแถบ
ของอากาศเลวอาจมีความกว้างหลายร้อยกิโลเมตรพร้อมด้วยฝนหนักทั่วไป กับมี thunderstorms
บ่อยครั้งและมี wind squalls ที่รุนแรง
๑๙.๑๑ Diurnal and Local Effects
Diurnal effects กับ Local effects มีความสาคัญในแถบร้อน โดยมักจะมีอิทธิพลต่อ
ลมฟ้าอากาศได้มากกว่า synoptic scale โดย disturbances บางอันความแตกต่างในอุณหภูมิ
ประจาวัน ลมและฝนมักจะรุนแรงยิ่งขึ้นโดย orographic effects
การเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิซึ่งเกิดขึ้นตลอดวันขึ้นอยู่กับทิ ศทางลมที่พัดประจาเป็นส่วนใหญ่
ลมบนฝั่งที่พัดคงที่เกิดขึ้นที่ได daily range ของอุณหภูมิที่มีค่าน้อยโดยตรงกันข้าม อากาศประจา
ถิ่นอาจเป็น continental type ถ้าลมที่พัดประจาอยู่ใกล้ฝั่ง เมื่อเป็นเช่นนั้น large range ของ
อุณหภูมิก็อาจเกิดขึ้น
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Sea breeze มีผลสาคัญต่ออุณหภูมิและลมฟ้าอากาศที่สถานีในแถบร้อนเป็นอันมาก มัน
อาจร่วมทาให้ลมบนฝั่งที่พัดประจาแรงขึ้น ถ้าชายฝั่งเป็นเนินเขา Sea breeze อาจร่วมกับผลทาง
anabatic ตามที่ได้เคยกล่าวแล้วในหัวข้อ ๑๔.๔
ในเขตที่มีอากาศชื่นและ unstable Sea breeze อาจทาให้มีการเคลื่อนที่ทางดิ่งเพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็นผลให้ showers หรือ thunderstorms ในตอนบ่าย โดยวิธีเดียวกัน land breeze ก็อาจ
ทาให้เกิด thunderstorms ใกล้ฝั่งในตอนรุ่งอรุณ
๑๙.๑๒ Tropical Disturbances
แผนที่ streamline ประจาวันแสดงลักษณะต่างๆหลายอย่า งซึ่งไม่มีในแผนที่ประจาเดือน
หรือประจาปีเฉลี่ย เนื่องจากความเรียบซึ่งเกิดขึ้นเมื่อนาค่าเฉลี่ยมาใช้
Synoptic systems ที่พบในแผนที่ประจาวันรวมชนิดต่างๆ ของ eddies หรือ vortices
, wave patterns และ convergence zones ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ convergence และ
divergence การลอยขึ้นหรือจมลง ของอากาศเกิดขึ้นเป็นผลให้มีลมฟ้าอากาศในชนิดที่แตกต่างกัน
หลายแบบใน synoptic scale ซึ่งจะถูกดัดแปรโดย local effects ในตาบลที่ต่างๆ กัน
คาว่า tropical disturbance หมายถึงลักษณะใดๆของกระแสอากาศที่กระทบกระเทือน
กระแสอากาศร้อนดั้งเดิม ถ้า tropical disturbance ไม่มีกระแสอากาศแทนด้วย streamlines
ที่เป็นเส้นตรงเรียบๆ มากหรือน้อยที่มีความเร็วสม่าเสมอ
Tropical disturbance ที่รุนแรงมากที่สุดคือ cyclonic storms ที่มีกาลังแรงก่อตัวเหนือ
น่านน้าในแถบร้อนที่มีอากาศอุ่น ซึ่งจะได้พูดกันในหัวข้อต่อไป
๑๙.๑๓ Tropical Cyclones
Cyclones circulations ที่มีกาลังแรงใน synoptic scale ที่เกิดขึ้นในแถบร้อนบางแห่ง
Cyclones storms เหล่านี้ทาให้เกิดความเร็วลมที่ผิวพื้นได้แรงกว่า synoptic scale disturbance
อย่างอื่น
Large – scale cyclonic disturbances เหล่านี้เรียกชื่อตามตาบลที่มันก่อตัวว่า
hurricanes, typhoons หรือเรียกง่ายๆว่า tropical cyclones
tropical cyclones ก่อตัวในมหาสมุทรในแถบร้อนเป็นส่วนมากที่ละติจูดซึ่งมักจะสูงกว่า
๕  จาก equator มักจะมีกาลังแรงที่สุดขณะที่อยู่ เหนือน่านน้าในแถบร้อนที่อุ่นและทันทีที่มัน
เคลื่อนขึ้นบกมันจะเริ่มอ่อนกาลังลงแต่มักจะไม่ก่อนที่มันจะบันดาลความพินาศให้อย่างใหญ่หลวง
tropical cyclone จะปรากฏครั้งแรกบน M.S.L. synoptic chart เป็น slight tropical
disturbance เมื่อมี cyclonic circulation เกิดขึ้นและลมมีกาลังแรงขึ้นแต่ยังต่ากว่า gale force
(๓๕ น็อต) เรียกว่า tropical depression
ถ้ากาลังลมถึง gale force หรือสูงกว่า disturbance นั้นจะถูกจัดให้เป็น tropical –
cyclone อย่างไรก็ตามในบางประเทศยังแบ่งแยกระหว่าง tropical storm (๓๕ – ๖๓ น็อต)
กับ hurricane ซึ่งเป็น severe tropical cyclone โดยมีกาลังลมที่แรงกว่า
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ความกดที่ระดับทะเลเฉลี่ยที่ต่าที่สุดของ tropical cyclone มักจะประมาณ ๙๖๐ มบ.
แต่บ่อยครั้งที่ต่ากว่านั้นมาก สาหรับความลึกมีบ่อยครั้งที่ลึกเท่าหรือลึกยิ่งกว่าความลึกของ extra
tropical depression อย่างไรก็ตาม extra tropical depression อาจมีความกว้างได้ถึง ๓,๐๐๐
กิโลเมตร ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของ tropical cyclone โดยปกติน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของค่านั้น และ
บางทีน้อยกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร
ฉะนั้นความชันของความกดที่ชันที่สุดจึงเป็นไปไม่ ได้ และลมผิวพื้นจะถึง hurricane force
ฝนอย่างรุนแรงและ thunderstorm พร้อมด้วยการก่อตัวเมฆเป็นบริเวณกว้างจะมาพร้อมกับพายุ
Tropical cyclone ที่เจริญดีแล้ว ประกอบด้ว ยบริเวณที่เป็นวงมากหรือน้อยของลม
hurricane (คือเกินกว่า ๖๓ นอต) บางทีรัศมี ๘๐ กิโลเมตร ภายนอกบริเวณนี้กาลังจะลดลงอย่าง
รวดเร็ว ที่ระยะทาง ๑๕๐ – 200 กิโลเมตร จากศูนย์กลางความเร็วของลมอาจลดลงเหลือเพียง ๓๐
- ๔๐ นอต
ความกดต่ าที่ สุ ด เกิ ด ขึ้ น ที่ ศู น ย์ ก ลางซึ่ ง เรี ย กว่ า cyclone eye เขตนี้ บ างครั้ ง มี
เส้นผ่าศูนย์กลางเพียงสองสามกิเมตร และมีคุณลักษณะโดยมีลมอ่อนไม่มีฝนและมักจะมีเมฆน้อยมาก
แยกจากลมแรงโดยรอบ ฝนและเมฆที่หนาแน่นอย่างชัดเจน
ตาของ cyclone ถูกล้อมรอบโดยกาแพงเมฆที่แผ่ไปใน slope ที่ชันยังขอบบนที่มีความสูง
สิบกิโลเมตรหรือสูงกว่านั้น ภายนอกเมฆที่เป็นกาแพงเป็นลงความเร็วลมที่สูงที่สุด ซึ่ งกาลังลมอาจ
เกินกว่า ๓๐๐ กม./ ชม. และเมฆ Cumulonimbus ที่สูงเป็นหอคอยทาให้เกิดฝนตกหนักและมีฟ้า
คะนอง ลมและฝนเหล่านี้จะรุนแรงที่สุดในเสี้ยวที่อยู่ข้างหน้าของ cyclone
บริเวณเมฆและฝนรอบ cyclone ขดเป็นวงเข้าข้างในกาแพงของตา บริเวณฝนนั้นสามารถ
ตรวจพบได้โดย radar เรียกว่า spiral rain bands
Tropical cyclone อาจเคลื่อนตัวไปทุกทิศทาง อย่างไรก็ตาม มันมักจะเคลื่อนไปทาง
ตะวันตกบ่อยมาก และไปทางขั้วโลกเล็กน้อยหลังจากเริ่มก่อตัว
ลมแรงรอบ Tropical cyclone ทาให้เกิดคลื่นสูง มันจะเคลื่อนตัวไปทุกทิศทางออกจาก
พายุด้วยความเร็วเฉลี่ยมากกว่า ๑๕๐๐ กิโลเมตรต่อวัน ซึ่งเร็วกว่าความเร็วของ tropical cyclone
เองหลายเท่า ฉะนั้น การมาถึงของคลื่นจัดเหล่านี้จึงเป็นคาเตือนที่เป็นประโยชน์ถึงการเข้ามาใกล้ของ
tropical cyclone และทิศทางของคลื่นอาจทาให้ทราบแนวทางของศูนย์กลางของมัน
Tropical cyclone ได้พลังงานมาจากความร้อนที่สะสมอยู่ในน่านน้าในแถบร้อน และความ
ร้อนที่ถูกปล่อยออกมาระหว่างการกลั่นตัวของไปน้าของบรรยากาศในแถบร้อนชื้น มันแทนกรรมวิธี
ทางฟิสิกส์อันหนึ่งซึ่งปริมาณมากมายของพลังงานดวงอาทิตย์ได้เปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศที่เกิดในแถบร้อนเกี่ยวขอ้งโดยตรงหรือ
โดนอ้อมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศภายยอกแถบร้อน ในบทต่อไป เราจะพูดถึงบรรยากาศ
ใน global scale
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บทที่ ๒๐
THE GENEAL CIRCULATION
ในบทที่แล้ว เราสนใจในสถานะของบรรยากาศโดยเฉพาะในชั่วขณะและในเขตจากัดเป็น
ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม จาเป็นที่จะต้องศึกษาบรรยากาศทั่วทั้งหมดในระยะเวลายาวนานถ้าเรา
ต้องการเข้าใจถึงปรากฏการณ์บรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้น ความรู้นี้เป็นเรื่องสาคัญหากเราประสงค์จะ
ทานายสถานะอนาคตของบรรยากาศ
วิธีหนึ่งของการศึกษาบรรยากาศทั่วทั้งหมด คือการหาการเคลื่อนที่เฉลี่ยของบรรยากาศเป็น
ระยะเวลาหลายวัน การเคลื่อนที่เรียกว่า general circulation of the atmosphere
การศึกษาโดยเฉลี่ยเวลาแบบนี้จาเป็นที่จะต้องทาให้ circulation patterns ที่ปรากฏบน
แผนที่อากาศประจาวันเรียบเข้า อย่างไรก็ตาม ต้องเริ่มต้นศึกษาลักษณะทาง synoptic ถาวรและ
กึ่งถาวรหลายอย่างที่กระทบกระเทือนต่อลมฟ้าอากาศในส่วนต่างๆของโลก
๒๐.๑ The Mean Circulation in the Troposphere and Lower Statosphere
แผนที่ที่แสดง average M.S.L. pressure สาหรับเดือนมกราคมและกรกฎาคมชี้ให้เห็นว่า
belt of low pressure อยู่ที่ประมาณละติจูด ๖๐  ส่วน high pressure belt อยู่ที่
ประมาณละติจูด ๓๐  ลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นในทั้งสองซีกโลกเรียกว่า sub – polar low และ
sun – tropical high ตามลาดับ
ในบทที่แล้วเราได้เรียนแล้วเช่นกันว่า เขตของความกดต่าอยู่ในละติจูดต่า คือ equatorial
trough

รูป ๒๐.๑ M.S.L. Circulation for a Uniform Surface
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รูป ๒๐.๑ แสดงความกดเฉลี่ยตามความนึกคิดซึ่งจะเอาไปใช้ได้ถ้าผิวโลกเสมอกัน ในกรณีนี้
ไม่ได้ทาให้บิดเบี้ยวเนื่องจากการกระจายที่ไม่สม่าเสมอของผิวพื้นดิน และทะเล ทิศลมผิวพื้นที่ตรงกับ
สภาพนึกคิดนี้ได้แสดงไว้ด้วยแล้ว
การศึกษาโดยใกล้ชิดใน sub – polar low pressure belt ของแต่ละซีกโลก ชี้ให้เห็น
ว่ามันประกอบไปด้วย cells จานวนหนึ่ง ศูนย์กลางความกดต่าเหล่านี้ตั้งอยู่ค่อนข้างไปทางขั้วโลก
ในฤดูร้อนของซีกโลกยิ่งกว่าในฤดูหนาว
เช่นเดียวกัน sub – tropical high pressure belt ของแต่ละซีกโลกแสดงคุณลักษณะโดย
high pressure cells จานวนหนึ่ง บาง cell เกิดขึ้นในตาแหน่งที่เหมาะเรียกว่า semipermanent 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
เปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ ง แต่ก็เป็นไปได้ที่จะคานวณหา 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  ที่ผิวพื้น ในระดับบนเอียงไป
ทางขั้วโลกอย่างชัดเจน และอยู่ตามแนวเขตระหว่าง westerlies กับ polar easterlies
แกนทางดิ่งของ sub-tropical high จากใกล้เคียงละติจูด 30 องศา ที่ผิวพื้นแผ่ขึ้ นข้างบน
เอียงไปทาง equator และเป็นขอบเขตระหว่าง westerlies กับ tropical easterlies ในระดับต่า
easterlies เหล่านี้เป็น mean zonal component ของ trade winds
20.2 Jet Streams
รู ป 20.3 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า westerlies
ครอบครองบริ เ วณที่ แ ผ่ ก ว้ า งมากใน upper
troposphere เมื่อเปรียบเทียบกับระดับทะเล westerly component ของลมมีความเร็วเพิ่มขึ้น
จนถึงประมาณ 200 มม. (คือประมาณ 12 กม.) แล้วก็ลดความเร็วลงเมื่อสูงขึ้นไปจากนั้น ความเร็ว
ลมสูงสุดของ mean cross-section ในฤดูหนาวมีค่าประมาณสองเท่าของฤดูร้อน
การกระจายความเร็วลมทางดิ่งในแบบนี้ชี้ให้เห็นการปรากฏของ jet stream ซึ่งเป็นกระแส
อากาศที่เร็วที่สุดอย่างแท้จริง โดยจากัดอยู่ใน “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
รวมกันซึ่งตรวจได้ในแผนที่ประจาวัน 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
โดยตรงของตาแหน่ง polar front ที่ 500 มม.
ตาแหน่งตามละติจูดของ polar front jet stream เปลี่ยนแปลงได้มากในแผนที่ประจาวัน
เมื่อ polar front เคลื่อนไปทาง equator และขั้วโลก บางครั้งมันรวมกันกับ sub-tropical jet
stream ซึ่งมีความคงทนกว่าในตาแหน่งของมัน ใน mean zonal profile เช่นในรูป 20.3 ปรากฏ
เป็น jet stream ที่รวมกันเป็นอันเดียวด้วย
20.3 Model of the General Circulation
ในการที่จะศึกษาการหมุนเวียนทั่วไป จาเป็นต้องนึกถึงภาพของลักษณะส่วนใหญ่ของมันที่
เรียกว่า general circulation model
รูปแบบการหมุนเวียนทั่วไปแบบแรกเสนอโดย Hadley ในปี 1735 ประกอบด้วย cell
เดียวในแต่ละซีกโลกคล้ายกับที่แสดงในรูป 20.4 มีข้อคัดค้านทางวิทยาศาสตร์จานวนหนึ่งต่อการ
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
แบบนี้มีเปรียบที่ว่าได้จัดเตรียมไว้สาหรับ subsidence และสภาพลมสงบเหนือตาแหน่ง
เฉลี่ยของ sub-tropical high pressure belt และได้อธิบายถึงการลอยขึ้นและสภาพลมฟ้าอากาศที่
มีเมฆและฝนในตาแหน่งเฉลี่ยของ sub-polar low และ equatorial trough
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เมื่อยี่สิบปีที่ล่วงมาได้รับข้อมูลอากาศชั้นบนเพิ่มขึ้น ทาให้นักอุตุนิยมวิทยาจาเป็นต้องทาการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นแบบสาม cell เช่นในปี 1952 E. Palmen ได้เสนอแนะว่า moancirculation charts มีแนวโน้มที่จะทาให้ลักษณะสาคัญยิ่งของการหมุนเวียนเรียบไป
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) เขตขั้วโลกของ sub-polar low
Tropical cell ตรงกันกับการบรรยายการหมุนเวียนในแถบร้อนของเราในบทที่ 19
Extratropical cell สลับซับซ้อนยิ่งกว่า tropical cell ลักษณะที่อยู่ไม่เป็นที่ของ polar
front ทาให้ภาพดูยุ่ง 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 กรรมวิธีที่นาไปสู่การสลายตัว polar fronts ที่เคลื่อนเข้าไป
ใน sub-tropical regions
จงสังเกตว่ากระแสที่แตกหลุดออกมาครั้งที่สาม เกิดขึ้นในเขตระหว่าง polar tropopause
กับ tropieal tropopause อากาศจาก tropospherc เข้าไปใน lower stratosphere โดยวิธีนี้
กำรหมุนเวียนตำมเมอริเดียนไปทำงขั้วโลกของละติจูด 60  ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันนัก
ปรากฏจากการตรวจว่า การหมุนเวียนตามเมอริเดียนที่นี่อ่อนกว่าในละติจูดกลางและละติจูดต่า
อย่างไรก็ตามโดยเฉลี่ย กระแสที่ลอยขึ้นสามารถคาดได้ว่าจะเกิดในบริเวณใกล้เคียงกับ sub-polar
low โดยตรงกับ convergence ระดับต่าในบริเวณใกล้เคียงกับละติจูด 60
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การทดลองบางอย่างได้กระทาต่อปัญหาของการหมุนเวี ยนทั่วไป แบบ “dishpan” ใช้
ภาชนะกลมประกอบด้วยชั้นตื้น ๆ ของน้า ให้ความร้อนที่ขอบและทาให้เย็นตรงกลาง เริ่มทาให้หมุน
การหมุนเวียนสามารถตรวจได้โดยใช้หยดของสี การหมุนเวียนต่าง ๆ กันได้ถูกบันทึกตามความเร็ว
ของการหมุนของอ่าง และแง่ปัญหาก็คล้ายกับที่ตรวจได้ในบรรยากาศ
เมื่อเร็ว ๆ นี้เอง ได้ใช้เครื่องคานวณอีเลคโทรนิคมาดาเนินการในจานวนอันมหาศาลของการ
คานวณที่ต้องการจะหาสถานะอนาคตของบรรยากาศจากสภาพที่รู้แล้วในเบื้องแรก ยังจาเป็นที่ต้อง
ใช้สมมติฐานที่ง่าย ๆ บางอย่าง เกี่ยวกับกรรมวิธีที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการ
ไหลที่เหมือนสภาพเป็นจริงทาได้เป็นผลสาเร็จ และคาดหมายว่าในอนาคตจะสามารถได้รับภาพของ
การหมุนเวียนในรายละเอียดยิ่งขึ้น
ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่พร้อมกับการศึกษาเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการหามาได้ของข้อมูลที่ถูกต้อง
แน่นอนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศ และจากสถานีตรวจอากาศอั ตโนมัติอยู่ทั่วโลก องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลกได้ดาเนินการเป็นขั้น ๆ เพื่อความส าเร็จในจุดประสงค์โดยวิถีทางของ World
Weather Watch
ปัญหำ
1. ถ้อยคาต่อไปนี้หมายถึงอะไร
(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 แสดงการหมุนเวียนทางเมอริเดียนในฤดูหนาวตามที่เสนอแนะ
Palmen.
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