บทที่ 1
บรรยากาศของโลก (The Earth's Atmosphere)
บรรยากาศที่หุ้มห่อโลกเรานี้ เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลที่ทางานโดยใช้ความร้อนจานวนมหาศาล
มีการถ่ายเทความร้อนจากเขตร้อนไปยังเขตขัว้ โลกตลอดเวลาบรรยากาศของโลกเป็ นแก๊สที่ห่อหุ้มปกคลุม
พื้นผิวโลก และแผ่สูงขึน้ ไปประมาณ 1,000 กม.เหนือระดับน้ าทะเล บรรยากาศในชัน้ บนๆ จะมีการรวมกัน
ระหว่าง แก๊ส กับ แก๊ส และผงฝุ่ นที่เจือ ปนอยู่ ระหว่างดาวต่ างๆ ดังนัน้ จึงไม่มีขอบเขตที่แ น่ น อนระหว่าง
บรรยากาศของโลกกับอวกาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ ในบรรยากาศมีมากมาย และเปลีย่ นแปลง
อยู่ตลอดเวลาในระดับต่ าๆ ก็มีการเกิด ลม การก่อตัวและการสลายตัวของเมฆ การเกิด ฝน ลูกเห็บ และ
หิม ะ การเปลี่ย นแปลงของอุ ณ หภู มิท าให้อ ากาศร้อ น และอากาศเย็น ปรากฏการณ์ เหล่ านี้ รวมเรีย กว่า
สภาพอากาศ (Weather) ในระดับสูงๆขึ้นไปจะเห็นเป็ นปรากฏการต่างๆ เช่นการเกิดแสงเหนื อ (Aurora)
ดาวตก (Meteors) สัญ ญาณวิท ยุ ก็ เ กิด จากการสะท้ อ นหรือ หัก เหโดยบรรยากาศชัน้ ไอโอโนสเฟี ยร์
(Ionosphere) อนุภาคต่างๆในบรรยากาศทาให้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น การเกิดรุง้ การเกิดพระอาทิตย์
ทรงกลด การเห็นสีข องท้องฟ้ า และการเปลี่ยนแปลงทัศ นวิสยั ของภู มิป ระเทศหนึ่งๆ ก็เกิด ขึ้นเนื่ องจาก
หมอก การศึก ษาถึง ปรากฏการณ์ เ หล่ า นี้ จึง เป็ นที่ ม าของวิช าอุ ตุ นิ ย มวิท ยา ซึ่ ง มี ค วามเกี่ย วข้อ งกับ
ชีวติ ประจาวัน และกิจการบินเสมอมา (ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1)

รูปที่ 1
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1. โครงสร้างบรรยากาศ (The structure of the atmosphere)
ดัง ได้ ก ล่ า วในบทน าไว้ว่ า บรรยากาศแผ่ สู ง จากพื้ น ผิว โลกขึ้น ไปประมาณ 1,000 กม. เหนื อ
ระดับน้ าทะเล แต่ไม่ได้เน้ นถึงปริมาณของแก๊สที่มจี านวนน้ อยมาก ณ ความสูงนัน้ ความอัดตัวของอากาศ
(Air compresses) และผลของแรงโน้ มถ่ วงในบรรยากาศนัน้ มีม ากบริเวณใกล้ก ับ พื้น ผิว โลก ทั ้งค่าความ
หนาแน่ น และความกดอากาศ จึงมีอยู่มากในชันบรรยากาศระดั
้
บต่าๆ ประมาณ 2-3 กม. ในขณะทีย่ งิ่ สูงขึน้
ไปค่าทัง้ สองนี้จะยิง่ ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ
ผลจากค่าความอัด (Compression) นี้ ทาให้ประมาณครึง่ หนึ่งของมวลของบรรยากาศอยู่ทค่ี วามสูง
5.6 กม. (ประมาณ 18,000 ฟุ ต) และมากกว่า 99% อยู่ภ ายในความสูง 40 กม. และที่ ระดับสูง 100 กม.
อากาศยิง่ เบาบางกล่าวได้วา่ เกือบจะเป็ นสูญญากาศในระดับสูงๆ ขึน้ ไปประมาณ 700 กม. อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ
ตรวจสภาพอากาศ ดาวเทียมตรวจอากาศ (Weather sattelite) หรือที่เรียกว่า Weather watchers in space
ซึ่งค่อนข้างจะเป็ นอิสระจากแรงดึงดูดของบรรยากาศ
ในวิชาอุตุนิยมวิทยานัน้ วัดค่าความกดเป็ น มิลลิบาร์ (Millibar : mb) ในปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นเฮกโตปาสคาล (hPa) ความกดมาตรฐาน ณ ระดับน้ าทะเลปานกลางมีค่าเท่ ากับ 1013.2 mb ความกดนี้เกิดจาก
น้ าหนักของบรรยากาศทีอ่ ยู่ขา้ งบนนัน่ เอง และความกดนี้เองทีใ่ ช้ดนั ลาปรอททีม่ คี วามสูง 760 มม. ได้ สาหรับ
ค่าความกดโดยทัวๆ
่ ไป ณ ความสูงที่กาหนดในบรรยากาศนัน้ ในขณะที่ค วามกดและความหนาแน่ นของ
บรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็ว ตามความสูงทีเ่ พิม่ ขึน้ โครงสร้างของอุณหภูมใิ นแนวดิง่ ของบรรยากาศเป็ นสิง่
ที่ไม่ ง่ายในการศึกษานัก ในปลายศตวรรษที่19 นัน้ ดูเหมือนว่าจะมีเหตุผลที่ท าไห้เชื่อว่า การลดลงของ
อุณหภูมิตามความสูงนัน้ ควรจะควบคู่ไปกับการลดลงของความกด ณ ขอบนอกสุดของบรรยากาศ (Outer
limit of the atmosphere) และก่อนที่จะถึงปลายปี ของศตวรรษที่ 19 นัน้ ได้มีนักอุตุนิยมวิท ยาผูบ้ ุกเบิกชาว
ฝรังเศสชื
่
่อ TEISSERENCE DE BORT ได้ค้นพบสิ่งมหัศ จรรย์ยิ่งสิ่งหนึ่ งในประวัติศาสตร์ คื อ เขาพบว่า
อุณหภูมขิ องอากาศนัน้ ไม่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตามความสูงที่เพิม่ ขึน้ ไปจนถึงส่วนปลายสุดของบรรยากาศ
ดังที่เคยเชื่อกันในยุคก่อนๆ ซึ่งข้อมูลนี้ได้จากการสารวจโครงสร้างบรรยากาศของเขาโดยใช้บอลลูนตรวจ
อากาศที่ติดตัง้ เทอร์โมมิเตอร์แบบจดบัน ทึกขึ้นไปด้วย 8 มิถุน ายน ค.ศ.1898 เขาได้รบั ผลการตรวจวัด
อุณหภูมเิ ป็ นครัง้ แรกว่าค่าอุณหภูมนิ นั ้ จะลดลงตามความสูงเพียงระยะ 11.8 กม. เท่านั น้ หลังจากทีส่ ่งบอลลูน
ขึน้ ไปถึง 13 กม. ซึ่งข้อมูลที่ได้ในครัง้ นี้เป็ นข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดตามแนวความคิดของ DE BORT แล้ว ณ ระดับ
13 กม. อุณหภูมขิ องอากาศควรจะลดลงอยู่ ความผิดพลาดครัง้ นี้พอสรุปได้วา่ เกิดจากเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด
นันเอง
่
อย่างไรก็ตาม DE BORT ก็ยงั คงทางานของเขาต่อไป และในปี ค.ศ.1902
เขาพบว่าอุณหภูมขิ องอากาศนัน้ ลดลงตามส่วนสูงไปจนถึงระดับความสูง 14 กม. ทัง้ นี้โดยส่งบอลลูน
ตรวจอากาศขึน้ ไป 206 เครื่องและ 74 เครื่อง ตรวจวัดได้ท่ี 14 กม. จากข้อมูลนี้เป็ นสิง่ ยืนยันได้ว่าอุณหภูมิ
ลดลงตามความสูงจริงถึงระดับ 14 กม. ซึ่งอยู่เหนือระดับ 11.8 กม. ในการสารวจครัง้ แรกๆ ดังนัน้ จึงคาดว่า
เหนือระดับ 14 กม. ขึน้ ไปอุณหภูมอิ าจจะเพิม่ ตามความสูงก็ได้ และจากการสารวจของ DE BORT ก็พสิ ูจน์
ได้ว่าเป็ นเช่นนัน้ จริง ดังนัน้ เขาจึงได้ตงั ้ ชื่อชัน้ บรรยากาศที่มอี ุณหภู มเิ พิ่มตามความสูงนี้ว่า สตราโตเฟี ยร์
(Stratosphere) ในปี ค.ศ.1908 (การสารวจดังกล่าวได้กระทาในละติจูดกลางขึน้ ไป)
ในปั จจุบนั ชัน้ บรรยากาศหลักๆ ในระดับต่าๆ นัน้ ถูกแบ่งเป็ น 2 ชัน้ คือ ชันที
้ ต่ ่ าที่สุดเรียกว่าโทรโพสเฟี ยร์
(Troposphere) โดยเฉลี่ยแล้วอุณ หภู มิจะลดลงตามความสูง และชัน้ เหนื อขึ้นไปเรียกว่า ชัน้ สตราโตเฟี ยร์
(Stratophere) ซึ่งอุณ หภู มิไม่ได้ลดลงตามความสูง สาหรับรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงสร้างของ
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บรรยากาศชัน้ บนนัน้ ตรวจวัด ได้จ ากบอลลู น และจรวดตรวจอากาศ (Rocketsonde) ที่ส่ งขึ้น ไป และใน
ปั จจุบนั เราสามารถรับข้อมูลได้จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแล้วซึ่งข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มานัน้ แสดงไว้ในรูปที่ 2
2. ส่วนประกอบของบรรยากาศ
บรรยากาศ หมายถึง อากาศทีป่ กคลุมและห่อหุม้ พืน้ ผิวของโลกทัง้ หมด
อากาศ หมายถึง อากาศทีป่ กคลุมบริเวณพืน้ ทีท่ เ่ี ล็กกว่า
2.1 บรรยากาศประกอบด้วยแก๊สนานาชนิด ตามตารางข้างล่าง
% by valume
% by mass
Nitrogen
N2
78.09
75.51
Oxygen
O2
20.95
23.15
Argon
Ar
0.93
1.23
Carbon dioxide CO2
0.03
0.05
Plus traces of hydrogen, neon helium, kripton, xenon, O2one, methane and radon
2.2 บรรยากาศประกอบด้วยปั จจัยหลัก 3 อย่างคือ :2.2.1 แก๊สที่มีส่วนผสมคงที่ (Permanent or Fixed amount
of gases) หรือ ที่เรีย กว่ า อากาศแห้ ง ,อากาศบริสุ ท ธิ ์ (Dry air,
Pure air) นัน่ เอง ซึ่งประกอบด้วย ไนโตรเจน 78% ออกซิเจน
21% และแก๊สเฉื่อย 1% เช่น Argon, Helium, Kripton, Xenon,
Radon, Thoron, Actinon, Neon.
2.2.2 แก๊ ส ที่มีส่ ว นผสมไม่ ค งที่ (Variable gases) ที่ มี
ความสาคัญ ในทางอุ ตุ นิ ยมวิท ยาได้แก่ ไอน้ า (Water vapour)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และโอโซน (O3)
ปริมาณของแก๊สแต่ละชนิด จะแปรเปลี่ยนไปตามสถานที่และเวลา ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ค่าตัวแปร
ทัง้ ทางธรรมชาติ และการกระทาของมนุ ษย์ (Human activities ) เช่น การตัดไม้ทาลายป่ าเป็ นผลทาให้เกิด
น้ าท่วมฉับพลัน (Flash flood) ปริมาณการเพิม่ ขึน้ ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นผลทาให้ค่าอุณหภูมเิ ฉลีย่
ของโลกเพิม่ ขึน้
ไอน้ านัน้ เป็ นตัวการสาคัญอันหนึ่งที่ทาให้เกิดสภาพอากาศ และทาให้บ รรยากาศของโลก
มีสถานะไม่แห้งจริง ปริมาณไอน้ านัน้ กล่าวกันว่ามีมากในบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ ณ ระดับ 10 กม. แรก
ทีข่ วั ้ โลก และ ณ ระดับ 16 กม. แรก ทีศ่ นู ย์สูตร
2.2.3 สิ่งเจือปน (Impurities or Non-Gaseous) เป็ นส่วนประกอบที่อยู่ในรูป ของ ของแข็ง
(Solid) ในรู ป แบบของอนุ ภ าคต่ า งๆ หลายชนิ ด ปะปนกัน อยู่ ที่ส าคัญ ได้ แ ก่ อนุ ภ าคของผงฝุ่ น (Dust
particles), อนุภาคของผงเกลือ (Salt particles) ซึ่งเกิดจากการระเหยของน้ าทะเล, ควัน (Smoke) และ/หรือ
เถ้ า ถ่ า นจากการระเบิ ด ของภู เขาไฟ (Volcanic ash) อนุ ภ าคเหล่ า นี้ จ ะเป็ นแกนกลางในการกลัน่ ตัว
(Condensation nuclei) ของปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น หมอก หมอกแดด และน้ าฟ้ าอื่นๆ
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3. การแบ่งชัน้ บรรยากาศ
บรรยากาศของโลกได้ถูกจัดแบ่งเป็ นชันต่
้ างๆ ตามโครงสร้างการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมใิ นแนวดิง่
ดังนี้ (ดังแสดงไว้ในรูปที่ 2)

3.1 ชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ (Troposphere) มีค วามสูงจากพื้นดินขึน้ ไปประมาณ 15-16 กม. ที่ศูนย์สูต ร
และประมาณ 8-10 กม. ที่ขวั ้ โลก ในบรรยากาศชัน้ นี้มอี ากาศหนาแน่ น และไอน้ ามาก อุณหภูมิลดลงตาม
ความสูงด้วยอัตราประมาณ 6ºC ต่อ 1 กม. หรือ 2ºC ต่อ 1,000 ฟุต ยิง่ สูงขึน้ ไปอุณหภูมกิ ย็ งิ่ ลดลง บางครัง้
ลดลงถึง -80ºC, คาว่าโทรโพส (Tropos) ในภาษากรีก แปลว่าหมุน หรือผสม (Turn or Mix) ซึ่งหมายความ
ว่า ในบรรยากาศชัน้ นี้มกี ารหมุนเวียนผสมคลุกเคล้ากันมาก มีกระแสอากาศเคลื่อนทีท่ งั ้ ในทางระดับ และทาง
ดิง่ ทาให้เกิดสภาพลมฟ้ าอากาศต่างๆ เช่น มีเมฆ หมอก ฝน และลมแรง หรือพายุ เป็ นบรรยากาศชัน้ ที่มี
ความสาคัญทางอุตุนิยมวิทยา
3.2 ชัน้ สตราโตสเฟี ยร์ (Stratosphere) คาว่า Stratos ในภาษากรีก แปลว่า Stratify หรือ Smoothing
out หมายความว่า เป็ นขอบเขตของบรรยากาศที่สงบเงียบ หรือเขตที่มกี ระแสลมพัดในทางระดับทางเดียว
ไม่มกี ระแสอากาศไหลในทางดิง่ ดังนัน้ จึงเป็ นเขตทีไ่ ม่มพี ายุ ไม่มเี มฆ แต่มลี มพัดแรงความสูงของบรรยากาศ
ชัน้ นี้ ประมาณ 48-50 กม. จากพื้ น ผิว โลกเป็ นชัน้ บรรยากาศที่มีอุ ณ หภู มิค งที่ ที่ร ะดับ 10 กม. แรก
ต่อจากนัน้ ขึน้ ไปอุณหภูมขิ องอากาศจะสูงขึน้ เรื่อยๆ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -80ºC ถึง 0ºC และ
ณ ระดับสูง 50 กม. เหนือพืน้ โลก ซึ่งเป็ นเขตสูงสุดของบรรยากาศชันนี
้ ้ อุณหภูมขิ องอากาศจะสูงเกือบเท่าๆ
กับอุหภูมทิ ่พี ้นื โลกเขตติดต่อระหว่าง โทรโพสเฟี ยร์ กับสตราโตสเฟี ยร์ เรียกว่า โทรโพพอส (Tropopause)
ซึ่งปรากฏอยู่ในระดับสู งประมาณ 17-18 กม. ที่ศูนย์สูตร และประมาณ 11-12 กม. ที่ขวั ้ โลก เป็ นชัน้ ที่เกิด
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กระแสลมเจ็ต (Jet stream) เป็ นชัน้ ทีม่ อี ุณหภูมเิ ท่าซึ่งเรียกว่า Isothermal layer นันก็
่ คอื อุณหภูมคิ งทีต่ าม
ความสูงนันเอง
่
นอกจากนี้แล้วบรรยากาศชัน้ สตราโตสเฟี ยร์ ยังเป็ นเขตของบรรยากาศทีม่ แี ก๊สโอโซน (O3) สะสมอยู่
หนาแน่ น อีกด้วย ณ ระดับ ความสูงประมาณ 25-30 กม. โอโซนในบรรยากาศชัน้ นี้ จะท าหน้ าที่ก รองรังสี
อุลตราไวโอเล็ต จากดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่ ไว้ รังสีน้ีถ้าได้รบั เป็ นจานวนมากๆ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ
มนุ ษย์และสัตว์ได้ ดังนัน้ โอโซนจึงเปรียบเสมือนแนวป้ องกันอันตรายจากรังสีของดวงอาทิตย์ท่เี ป็ นอันตราย
ต่อสิง่ มีชวี ติ บนพืน้ โลก และผลจาการทีโ่ อโซนดูดรับรังสีอุลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์ไว้น้เี องทาให้อุณหภูมิ
ของบรรยากาศชัน้ นี้เพิ่มขึ้นถึง 76 ºC (170ºF) เขตของบรรยากาศที่มีโอโซนหนาแน่ น นี้ บางครัง้ เรียกว่า
Ozonosphere
3.3 ชัน้ เมโสสเฟี ยร์ (Mesosphere) ค าว่ า Meso เป็ นภาษากรีก แปลว่ า Middle ความสู ง ของ
บรรยากาศชัน้ นี้ประมาณ 80 กม. เหนือพืน้ โลก อุณหภูมขิ องอากาศในชันนี
้ ้จะลดลงอย่างรวดเร็วตามความสูง
มีค่าต่าสุดถึง -120ºC ซึ่งเย็นกว่าอุณหภูมทิ ่ยี อดของชันโทรโพสเฟี
้
ยร์เสียอีกเขตติดต่อระหว่างชันเมโสสเฟี
้
ยร์
กับสตราโตสเฟี ยร์ เรียกว่าสตราโตพอส (Stratopause) อยู่ทร่ี ะดับสูงประมาณ 50-60 กม. บรรยากาศชันนี
้ ้มี
ผลทางอุตุนิยมวิทยาน้อย
3.4 ชัน้ เทอร์โ มสเฟี ยร์ (Thermosphere) หรือ ชัน้ เฮทเตอร์โรสเฟี ยร์ (Heterosphere, Hetero =
แตกต่าง) เป็ นบรรยากาศชัน้ ที่มีความแตกต่างกันในด้านคุณสมบัตทิ างเคมี ประกอบด้วย แก๊สไนโตรเจน
ออกซิเจน ฮีเลี่ยม (มากที่สุด) และไฮโดรเจน ความสูงของบรรยากาศชัน้ นี้ประมาณ 500 กม. อุณหภู มจิ ะ
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วตามความสูงโดยมีค่าประมาณ +500ºC และบางครัง้ อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ถึง +2000ºC
ส่วนบรรยากาศตัง้ แต่ชนั ้ Troposphere ถึง Mesosphere เมื่อแบ่งตามคุณสมบัตทิ างเคมีรวมเรียกว่า
ชัน้ โฮโมสเฟี ยร์ (Homosphere) เป็ นชัน้ บรรยากาศทีม่ สี ่วนผสมของแก๊ส ไนโตรเจน ออกซิเจน และแก๊สเฉื่อย
ในอัตราส่วนผสมทีค่ งที่
นอกจากนี้ แ ล้วในบรรยากาศชัน้ นี้ ย ังมีช นั ้ ไอโอโนสเฟี ย ร์ (Ionosphere) ซึ่งเป็ น ชัน้ บรรยากาศที่
บางมาก และเป็ นชัน้ บรรยากาศทีเ่ ป็ นสื่อไฟฟ้ า แบ่งตามคุณสมบัตขิ องการสะท้อนคลื่นวิทยุได้ดงั นี้ :- ชัน้ อากาศ D (D Layer) เป็ นชัน้ บรรยากาศที่สะท้อนคลื่น วิทยุ ช่วงคลื่นยาว (103 - 105 Metres)
กลับมายังพืน้ โลกมีระดับความสูงประมาณ 64-97 กม. หรือ 40-60 ไมล์ เหนือพืน้ โลก
- ชัน้ อากาศ E (E Layer) เป็ นชัน้ บรรยากาศที่สะท้อนคลื่นวิทยุชว่ งคลื่นกลาง (102 - 103 Metres) มี
ระดับสูงประมาณ 110 กม. หรือ 70-90 ไมล์ เหนือพืน้ โลก
- ชัน้ อากาศ F (F Layer) เป็ นชัน้ บรรยากาศทีส่ ะท้อนคลื่นวิทยุช่วงคลื่นสัน้ (0.5 - 102 Metres) ใน
ชัน้ นี้แบ่งได้เป็ น 2 ระดับคือ F1 สูงประมาณ 150-240 กม. หรือ 90-150 ไมล์ และ F2 สูงประมาณ 300 กม.
หรือ 190 ไมล์
บรรยากาศที่อยู่เหนือชัน้ เทอร์โมสเฟี ยร์ข้นึ ไป เรียกว่า ชัน้ เอ็กโสสเฟี ยร์ (Exsosphere) มีความสูง
ตัง้ แต่ 500 กม. ขึน้ ไปถึงส่วนบนสุดของบรรยากาศซึ่งมีขอบเขตที่ไม่แน่ นอน ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยแก๊ส
นานาชนิด เป็ นชัน้ ทีไ่ ม่มผี ลทางอุตุนิยมวิทยา
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4. ประโยชน์ ของบรรยากาศ
บรรยากาศทาหน้าทีเ่ ป็ นประโยชน์ทส่ี าคัญดังต่อไปนี้คอื :4.1 มีส่วนผสมของแก๊สออกซิเจน และไนโตรเจน ทีพ่ อดีพอเหมาะทีท่ าให้สงิ่ มีชวี ติ และพืชดารงชีวติ
อยู่ได้บนพืน้ โลก
4.2 ในบรรยากาศสูงประมาณ 25-30 กม. เหนือพื้นโลกมีแก๊สโอโซนอยู่มากซึ่งทาหน้าที่กรองรังสี
จากดวงอาทิตย์ ในแถบคลื่นรังสีอุลตราไวโอเล็ต (Solar ultra-violet radiation) ไว้เป็ นส่วนมากไม่ให้ผ่านลง
ถึงพืน้ โลกซี่งถ้าร่างกายมนุ ษย์รบั รังสีชนิดนี้ไว้เป็ นจานวนมากแล้ว อาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้ เช่น อาจทาให้
เป็ นมะเร็งผิวหนัง (Skin cancer) ได้
4.3 บรรยากาศทาหน้าที่คล้ายเรือนกระจก (Green house) โดยเก็บกักความร้อนไว้ในเวลากลางวัน
บรรยากาศจะรับรังสีจากดวงอาทิตย์ไว้บางส่วนแล้วค่อยๆ แผ่รงั สีความร้อนออกทาให้พน้ื ดิน และบรรยากาศ
ร้อนขึน้ อย่างช้าๆ ในเวลากลางคืนก็เก็บกักความร้อนอั นเนื่องจากการแผ่รงั สีออกของโลก โดยไม่ปล่อยให้
พื้นดินแผ่รงั สีออกไปมาก และรวดเร็ว ถ้าปราศจากบรรยากาศที่ห่ อหุ้มโลก อุณ หภู มิบนพื้นโลกจะสูงถึง
110ºC ในเวลากลางวัน และจะเย็นลงมากถึง -180ºC ในเวลากลางคืน ซึ่งสิง่ มีชวี ติ ไม่อาจดารงอยู่ได้
4.4 บรรยากาศทาหน้ าที่เสมือนเกราะป้ องกันไม่ให้สะเก็ดดาวหรือ อุกาบาต (Meteors) วิง่ เข้ามา
ชนโลก ทัง้ นี้เนื่องจากอุกาบาตจะเสียดสีกบั บรรยากาศทาให้เกิดความร้อนสูง และลุกเป็ นไฟไหม้ไปหมดก่อน
จะถึงพื้นโลกเป็ นส่วนมาก ซึ่งเราจะมองเห็นในเวลากลางคืน ที่เรียกว่าผีพุ่งใต้ (Shooting star) จะเห็นได้ว่า
ผิวดวงจันทร์ทไ่ี ม่มบี รรยากาศห่อหุ้มนัน้ เป็ นหลุมเป็ นบ่อใหญ่เต็มไปหมด ทัง้ นี้เนื่องจากมีอุกาบาตไปตกบน
ดวงจันทร์เป็ นจานวนมาก
4.5 บรรยากาศท าหน้ าที่เป็ นสื่อท าให้เกิด เป็ น คลื่น ของเสียงที่เราได้ยิน ถ้า ปราศจากบรรยากาศ
แล้วจะไม่มเี สียง นอกจากนัน้ จะไม่มไี ฟ เพราะไฟจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ้ งมีออกซิเจน และจะไม่มลี ม ไม่มเี มฆ ไม่มี
ฝน ไม่มสี งิ่ มีชวี ติ และพืชพันธุ์
5. โลกและดวงอาทิ ตย์
5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ กล่าวคือ ดวงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ ท่ี สุด
โลกได้รบั พลังจากดวงอาทิตย์ เป็ นผลทาให้เกิดปรากฏการณ์ และสภาพอากาศชนิดต่างๆ ขึ้นโดยความ
สัมพันธ์ซ่ึงกันและกันระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์น้ีเอง และเนื่องจากโลกถูกห่อหุ้มไว้ด้วยบรรยากาศมีการ
เคลื่อนทีอ่ ยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ การถ่ายเทพลังงานจึงเกิดขึน้ ตลอดเวลา
ในทางตรงกันข้าม ถ้าโลกหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ จะเป็ นผลทาให้บริเวณที่โลกได้รบั รังสีความร้อน
จากดวงอาทิตย์กจ็ ะร้อนอยู่ตลอดเวลา และบริเวณทีโ่ ลกไม่ได้รบั ความร้อนก็จะเย็นอยู่ตลอดเวลา จนสิง่ มีชวี ติ
ทัง้ หลายไม่อาจดารงอยู่ได้ ในท านองเดียวกัน กับถ้าโลกไม่ มีบรรยากาศห่อหุ้มไว้ ก็จะเกิดปรากฏการณ์
เช่นเดียวกับกรณีท่โี ลกไม่มกี ารเคลื่อนทีน่ นั ่ เอง คือจะไม่มสี ภาพอากาศเกิดขึน้ ไม่มวี ชิ าอุตุนิยมวิทยาให้เรา
ได้ศกึ ษาอย่างแน่นอน
5.2 โครงสร้างของโลก
โลกมีล ักษณะคล้ายทรงกลม (Sphere) มีเส้น ผ่าศูนย์กลางประมาณ 8,000 ไมล์ อยู่ ห่างจากดวง
อาทิตย์ประมาณ 93,000,000 ไมล์ มีการโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็ นรูปวงรี (Ellipse) รัศมีของโลกที่ขวั ้ โลก
มีค วามยาว 6,356.91 กม.และที่ศูนย์สูตรมีค วามยาว 6,378.39 กม. ซึ่งมีค่าแตกต่างกันประมาณ 21 กม.
ความแตกต่างนี้เป็ นผลมาจาก แรงหนีศนู ย์กลางซึ่งเกิดจากการหมุนของโลกนันเอง
่
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6. การเคลื่อนที่ของโลก
ทีม่ ผี ลทางอุตุนิยมวิทยาแบ่งได้ดงั นี้ :6.1 การหมุนของโลกรอบแกนตัวเอง (Rotation) มีทศิ ทางการหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวัน ออก
(หมุนทวนเข็มนาฬิกา) การหมุนในลักษณะนี้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ใช้เวลา 24 ชัวโมง
่
ในแต่ละชัวโมงจะหมุ
่
น
º
º
ไปได้ 15 เมื่อหมุนครบ 360 ก็จะใช้เวลา 24 ชัวโมงพอดี
่
การหมุนเช่นนี้เป็ นผลทาให้เกิดเวลากลางวัน และ
กลางคืน สาหรับผลทางอุตุนิยมวิทยาได้แก่ ทาให้เกิดลมบก ลมทะเล (Land-Sea breeze) อีกทัง้ ยังเป็ น
สาเหตุทาให้เกิดการไหลของลมทีผ่ วิ พืน้ ด้วย (รายละเอียดในบทที่ 5)
6.2 การหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์ (Revolution)
คาว่า Revolution มาจากคาว่า Rotation (หมุน) + Translation (เคลื่อนที่ไป) หมายความว่า มีการ
หมุนและเคลื่อนที่ไปในเวลาเดียวกัน การหมุนในลักษณะนี้ใช้เวลาทัง้ สิ้น 365¼ วัน จึงจะครบรอบที่สมบูรณ์
มีลกั ษณะการหมุนเป็ นรูปวงรี (Ellipse) ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
การทีแ่ กนของโลก เอียงทามุม 23½ องศากับเส้นตัง้ ฉาก กับพืน้ ทีท่ โ่ี ลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
(Plane of The Earth's orbit) ทาให้เกิดฤดูกาลบนพืน้ โลก ซึ่งอธิบายได้ดงั นี้

(รูปที่ 3) เปรียบเทียบการได้รบั พลังงานของซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ในแต่ละฤดูกาล
แกนของโลกที่เอียงกับพื้นที่ท่โี ลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นัน้ เอียงอยู่ในทางเดียวตลอดเวลาที่โลก
หมุนรอบตัวเองในวันหนึ่งๆ และทีโ่ ลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ในปี หนึ่งๆ ทาให้มฤี ดูกาลขณะทีข่ วั ้ โลกเหนือ
เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ระยะหนึ่ง และมีฤดูกาลขณะที่ขวโลกเหนื
ั้
อ เอียงออกจากดวงอาทิตย์ระยะหนึ่ง ระยะ
ใดที่ขวั ้ โลกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ระยะนัน้ รังสีของดวงอาทิต ย์ จะส่องไปยังซีกโลกเหนือโดยตรง จึงมี
พลังความร้อนสูงและเข้มข้นกว่าทาให้ส่วนของพื้นโลกทางซีกโลกเหนือได้รบั รังสีจากดวงอาทิตย์มาก และ
เป็ นช่วงทีร่ อ้ นกว่า เรียกว่าฤดูร้อน ในขณะเดียวกันซีกโลกใต้ซ่งึ เอียงออกจากดวงอาทิตย์จะได้รบั รังสีในมุมที่
เอียง และมีพลังงานน้อยกว่าทาให้ส่วนของพื้นโลกทางซีกโลกใต้ ได้รบั รังสีจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า และ
เป็ นช่วงทีเ่ ย็นกว่าเรียกว่า ฤดูหนาว ดูรูป 3, 4
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รูปที่ 4-1 ตาแหน่งของดวงอาทิตย์ ในเขตศูนย์สูตร

รูปที่ 4-2 ตาแหน่งของดวงอาทิตย์ ในเขตอบอุน่

รูปที่ 4-3 ตาแหน่งของดวงอาทิตย์ ในเขตขัวโลก
้
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ในทางตรงข้ามเมื่อขัว้ โลกเหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย์ และขัวโลกใต้
้
เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ฤดูกาล
ก็เปลี่ยนไปคือ ซีกโลกเหนือได้รบั รังสีจากดวงอาทิตย์น้อยจึงเป็ นฤดูหนาว และซีกโลกใต้ได้รบั รังสีจากดวง
อาทิตย์มากจึงเป็ นฤดูรอ้ น
การเคลื่อนทีข่ องโลก ซึ่งมีผลทางอุตุนิยมวิทยาน้อยมากได้แก่ :ก. การเคลื่อนทีอ่ ย่างช้าๆ (Precessional motion) เป็ นการหมุนอย่างช้าๆ รอบแกนของโลกลักษณะ
การหมุนเป็ นรูปกรวยคล้ายกับการหมุนของลูกข่าง หมุนครบ 1 รอบใช้เวลา 26,000 ปี
ข. การเคลื่อนที่ไปกับระบบสุริยะจักรวาล (Solar motion) เป็ นการเคลื่อนที่ไปในอวกาศของระบบ
สุรยิ ะจักรวาลทัง้ หมดรวมทัง้ โลกด้วยความเร็วในการเคลื่อนทีค่ อื 12 ไมล์ต่อวินาที
7. ตาแหน่ งต่างๆในการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิ ตย์
เป็ นตาแหน่งซึ่งแสดงถึงการเปลีย่ นแปลงจากฤดูกาลหนึ่ง เป็ นอีกฤดูกาลหนึ่งทีส่ าคัญดังนี้ :-

รูปที่ 5 ตาแหน่งต่างๆ ของโลกในแต่ละฤดูกาล และระยะใกล้-ไกล (Future Weather P.88,1982)
7.1 Summer Solstice
Solstice หมายถึง ตาบลทีโ่ ลกเวียนไปถึงเมื่อแกนชีไ้ ปทางดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์น้จี ะเกิดขึน้ ก่อน
ระยะที่ต าแหน่ งของโลกจะอยู่ ใกล้ (Perihelion) หรือ ไกล (Aphelion) จากดวงอาทิต ย์เป็ น เวลาหลายวัน
กล่าวคือตาแหน่งรังสีตงั ้ ฉากของดวงอาทิตย์ส่องไปได้ไกลทีส่ ุด (23½°N,S)
Solstice เป็ นภาษาลาติน แปลว่า Sun to stand
ดังนัน้ Summer solstice คือ ตาแหน่งที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรมากทีส่ ุด (ประมาณละติจูด
23½ºN,S) เป็ นตาแหน่ งที่เริม่ ต้นฤดูร้อนในซีกโลกเหนือ คือประมาณวันที่ 21 มิ .ย. สาหรับในซีกโลกใต้เป็ น
การเริม่ ต้นฤดูหนาว ในฤดูน้เี ดือนทีต่ าแหน่งของโลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากทีส่ ุด ประมาณ วันที่ 4-6 ก.ค.
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7.2 Winter Solstice
เป็ นตาแหน่งทีด่ วงอาทิตย์อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรมากทีส่ ุด (ประมาณละติจูดที่ 23½ºS)
ปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดประมาณ วันที่ 21-22 ธันวาคม เป็ นตาแหน่งทีเ่ ริม่ ต้นฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ
สาหรับซีกโลกใต้เป็ นการเริม่ ต้นฤดูรอ้ น
ประมาณ วันที่ 1-3 ม.ค. จะเป็ นวันทีต่ าแหน่งของโลกอยู่ใกล้ (Perihelion) ดวงอาทิตย์มากทีส่ ุด
7.3 Autumnal Equinox (Autum = Fall)
Equinox หมายถึง ตาบลที่โลกเวียนไปถึง กึ่งกลางระหว่าง Solstice ทัง้ สองเป็ นจุดที่โลกได้รบั พลัง
รังสีจากดวงอาทิตย์เท่ากันทัง้ สองซีกโลก
Equinox เป็ นภาษาลาติน แปลว่า Equal Night
ดัง นั น้ Autumnal Equinox จึง เป็ นต าแหน่ ง ที่ ด วงอาทิ ต ย์ อ ยู่ ท่ี เ ส้ น ศู น ย์ สู ต รของโลกในระยะที่
ดวงอาทิตย์เคลื่อนทีผ่ า่ นเส้นศูนย์สูตร จากซีกโลกเหนือไปซีกโลกใต้ ปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดประมาณ วันที่
22-23 กันยายน ถือเป็ นการเริม่ ต้นฤดูใบไม้ร่วง ในซีกโลกเหนือ และฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกใต้
7.4 Vernal Equinox (Vernal = Spring)
(Vernal = Spring) ตาแหน่งของดวงอาทิตย์จะอยูต่ รงเส้นศูนย์สตู ร ในระยะทีด่ วงอาทิตย์เคลื่อนทีผ่ า่ น
เส้นศูนย์สูตร จากซีกโลกใต้ไปซีกโลกเหนือ เวลากลางวันจะเท่ากันกับเวลากลางคืนฤดูน้เี รียกว่าฤดูใบไม้ผลิ
(Spring) ในซีกโลกเหนือ สาหรับในซีกโลกใต้เรียกว่า ฤดูใบไม้ร่วง Vernal Equinox จะเกิดขึน้ ประมาณ วันที่
20-21 มีนาคม
8. ผลจากมุมของรังสีจากดวงอาทิ ตย์ที่ส่องมายังพืน้ ผิวโลก
รูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบมุมที่แตกต่างกันของรังสีจากดวงอาทิตย์ทส่ี ่องมายังพื้นโลกรูป ที่ 6-1
นัน้ แสดงถึงรังสีจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาในแนวเอียง ดังนัน้ ปริมาณความร้อนทีไ่ ด้รบั จึงมีน้อยกว่า ซึ่งได้แก่
บริเวณละติจูดกลางไปจนถึงขัว้ โลกทัง้ สอง สาหรับรูป ที่ 6-2 แสดงให้เห็นถึงการทีร่ งั สีจากดวงอาทิตย์ส่องลง
มาในแนวตัง้ ฉากกับพืน้ ทีซ่ ่งึ ได้แก่ พืน้ ทีบ่ ริเวณศูนย์สูตร ดังนัน้ จึงทาให้บริเวณนี้ได้รบั พลังงานมากกว่า
สรุปได้วา่ บริเวณใดที่รงั สีจากดวงอาทิตย์ส่องทามุมตัง้ ฉาก ย่อมได้รบั พลังงานมากกว่าบริเวณทีร่ งั สี
ส่องทามุมเอียง นันหมายความว่
่
า บริเวณศูนย์สูตร ย่อมมีพลังงานรังสีจากดวงอาทิตย์มากกว่าบริเวณละติจูด
สูงๆ ขึน้ ไปนันเอง
่

รูปที่ 6(1) รังสีส่องเป็ นมุมเอียง

รูปที่ 6(2) รังสีส่องเป็ นมุมตัง้ ฉาก
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รูปที่ 6(3) รูปลักษณะรังสีจากดวงอาทิตย์ทส่ี อ่ งมายังพืน้ โลก
9. กฏโดยทัวไปของแก๊
่
สที่ถกู นาไปใช้เกี่ยวกับบรรยากาศ
เป็ นกฏซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการคานวณหาค่าต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อนาผลไปใช้ชว่ ย
ในการพยากรณ์ แต่ในที่น้ี จะกล่าวเพียงขัน้ พื้นฐานเท่านัน้ สาหรับขัน้ การประยุกต์นนั ้ จะได้ทาการศึกษาใน
รายระเอียดต่อไป
เนื่องจากอากาศแห้ง (Dry air) ในบรรยากาศ ถูกกาหนดว่าเป็ นแก๊สที่มรี ูปแบบของส่วนผสมที่คงที่
(Uniform Gas or Perfect gas) ดังนัน้ จึงเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการที่จะกล่าวถึงกฏโดยทัวไปของแก๊
่
ส ที่
ต่อเนื่องไปถึงความกด อุณหภู มิ และความหนาแน่ น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางปริมาณของค่าตัวแปรทัง้ สาม
ดังกล่าวนี้ ล้วนแต่มผี ลกระทบทางอุตุนิยมวิทยาทัง้ สิน้
ดังนัน้ กฏของแก๊สจึงเป็ นส่วนประกอบขันพื
้ น้ ฐานทีส่ าคัญ ของทฤษฎีอุตุนิยมวิทยา
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ถ้าเรากาหนดให้ ความกดใดๆ ของแก๊สมีค่า = P ความหนาแน่น = D และอุณหภูมมิ คี ่า = T
แล้วจะได้เป็ นกฏ ดังนี้ :ความกดนัน้ จะมีค่าเท่ากับ ค่าคงทีข่ องแก๊สใดๆ คูณด้วยอุณหภูมิ และความหนาแน่น ของแก๊สนัน้ ซึ่ง
แทนด้วยรูปของสมการดังนี้ :P = RTD
R = ค่าคงทีใ่ ดๆ ขึน้ อยู่กบั แก๊สทีน่ ามาพิจารณา
แก๊สนัน้ ประกอบด้วยจานวนโมเลกุ ลซึ่งมีท งั ้ ที่ค งที่ และไม่ค งที่ ผลกระทบจากการชนกันระหว่าง
โมเลกุล จะทาให้เกิดความกด ดังนัน้ ความกดของแก๊สจึงขึน้ อยู่กบั จานวนของอนุภาคน้ าหนัก และความเร็วที่
โมเลกุลเหล่านัน้ เคลื่อนที่ จานวนและมวลของโมเลกุล กาหนดได้ดว้ ยความหนาแน่นของแก๊ส ดังนัน้ ความกด
จึงเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับความหนาแน่ น ความเร็วในการเคลื่อนทีข่ องอนุ ภาคขึน้ อยู่กบั อุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิ
ยิง่ สูงก็ยงิ่ จะทาให้โมเลกุลเคลื่อนทีไ่ ด้เร็ว ณ อุณหภูมิ 0 องศาสมบูรณ์ (Absolute zero = -273ºC) โมเลกุลจะ
ไม่มกี ารเคลื่อนที่ จึงทาให้ไม่มคี วามกดเกิดขึน้
กฏทีก่ ล่าวถึงนี้สามารถถูกนาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของบรรยากาศได้ดงั นี้ :จาก Boyle's Law กล่าวว่า ถ้าอุณหภูมขิ องบรรยากาศคงที่ จะทาให้ความกดเป็ นสัดส่วนโดยตรง
กับความหนาแน่น
จาก Charl's Law กล่าวว่า ถ้า ความกดคงที่ และอุ ณ หภู มิถู ก ท าให้เพิ่มขึ้น จะมีผ ลท าให้ค วาม
หนาแน่นลดลง
หมายเหตุ *** สาหรับรายละเอียดในเรื่องนี้จะได้ทาการศึกษาในขัน้ สูงต่อไป ***
10. สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อผูป้ ฏิ บตั ิ งานในอากาศ (Aircrew Environment)
เนื่องจากบรรยากาศประกอบด้วยออกซิเจน 21% และความกดของแก๊สออกซิเจนทีก่ ระทาออกไปนัน้
มีค่า 1 ใน 5 เท่า ของความกดบรรยากาศทัง้ หมด ณ ระดับทีก่ าหนดใดๆ
ค่าของความกดนี้มคี วามสาคัญต่อผูป้ ฏิบตั งิ านในอากาศกล่าวคือ อัตราที่ปอดดูดรับออกซิเจนไว้นนั ้
ขึน้ อยู่กบั ความกดของแก๊สชนิดนี้นนเอง
ั่
ซึ่งโดยปกติแล้วคนทัวไปจะคุ
่
น้ เคย และสามารถทีจ่ ะรับความกดของ
แก๊สออกซิเจนได้ 3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อนึ่งความกดของอากาศที่กระทาต่อปอดคนทัว่ ๆ ไปนัน้ จะมีค่าลดลงตามความสูงที่เพิม่ ขึน้ และใน
ทานองเดียวกัน ความกดของแก๊สออกซิเจนที่กระทาต่อปอดของคนเรานัน้ ก็จะมีค่าลดลงตามความสูงที่
เพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน
การบินอยู่ ณ ความสูงที่ระดับสูงๆ เป็ นเวลานานๆ โดยปราศจากการได้รบั ออกซิเจนที่เพียงพอนัน้
จะเป็ นผลทาให้มีอ าการคล้ายกับ จะหมดสติ ตาพล่าลาย และในที่สุด จะท าให้ห มดสติได้ ซึ่งอาการเช่น นี้
เรียกว่า Hypoxia หมายถึงการขาดออกซิเจนนัน่ เอง กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้เสมอกับบุค คลที่ไม่มีความ
ตระหนักในเรื่องนี้
ดังนัน้ เมื่อทาการบิน ณ ระดับสูงๆ ซึ่งใช้เพดานบิน เหนื อระดับ 10,000 ฟุ ตขึ้น ไป เป็ นระยะเวลา
นานๆ หรือบินเหนื อความสูง 12,000 ฟุ ต ในระยะเวลาสัน้ ๆ ออกซิเจนที่ใช้เสริมนัน้ ควรจะถูก นามาใช้
ตลอดเวลา และเมื่อใดก็ตามที่ความกดบรรยากาศลดลงต่ ากว่า 3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ณ ระดับ ความสูง
ประมาณ 40,000 ฟุ ต) แล้ว ระบบที่จาเป็ นได้แก่ ระบบความกดที่ใช้ช่วยทาให้ค วามกดภายในร่างกายกับ
ความกดภายนอกมีค วามสมดุลย์กนั ซึ่งสามารถท าให้ม นุ ษ ย์มีค วามรู้สึกเป็ น ปกติเหมือนอยู่บ นพื้น โลก
ระบบนี้เรียกว่า Pressurize system
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บทที่ 2
ความชื้น (MOISTURE)
มากกว่า 2 ใน 3 ส่วนของพื้นผิวโลกจะถูกปกคลุม ไปด้วยน้ า และน้ าตามบริเวณต่างๆ เหล่านี้จะเป็ น
แหล่งกาเนิดของไอน้ าที่ลอยอยู่ในบรรยากาศ เมื่อไอน้ าเหล่านัน้ ผ่านกระบวนการเย็นตัวลงก็จะกลันตั
่ วเป็ น
หยดน้ า และกลายเป็ นฝนตกลงมาสู่พ้นื โลกในทีส่ ุด กระบวนการเหล่านี้จะดาเนินต่อเนื่องไปไม่มกี ารสิน้ สุดซึ่ง
เรียกว่า วัฏจักรของน้ า (Hydrologic cycle) โดยจะเป็ นสิง่ ที่ทาให้มคี วามชืน้ อยู่ในบรรยากาศ และช่วยทาให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมแิ ละความกดอากาศขึน้
1 ใน 3 ส่วนของพื้นผิวโลกจะเป็ นพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลและมีลกั ษณะของภูมปิ ระเทศแตกต่าง
กันออกไป เช่น เทือกเขาสูงๆ หรือทะเลทรายที่กว้างใหญ่สุดสายตากับเนินเขาเตีย้ ๆ ซึ่งเป็ นสิง่ ทีค่ วรจะทราบ
เพราะมีค วามสาคัญ ในการพยากรณ์ อากาศ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ จะมีอิทธิพ ลกับการพัด ของลมประจาถิ่น
ความชืน้ ของอากาศ และเป็ นผลทาให้เกิดลักษณะอากาศแตกต่างกัน
1. สถานะของน้า (State of water)
น้ าทีม่ อี ยู่ในบรรยากาศจะมีอยู่ 3 สถานะ (3 States) คือ
1.1 ของแข็ง (Solid) จะอยู่ในรูปของน้ าแข็ง เช่น หิมะ (Snow), ลูกเห็บ (Hail), ลูกปรายน้ าแข็ง
(Ice pellets), หมอกแข็ง (Ice fog) เป็ นต้น
1.2 ของเหลว (Liquid) จะอยู่ในรูปของของเหลว เช่น ฝน (Rain), ฝนละออง (Drizzle) และหยดน้ า
เล็กๆ ทีร่ วมตัวกันเป็ นเมฆ และหมอก
1.3 แก๊ส (Gas) จะอยู่ในรูปของไอน้ า ซึ่งไม่สามารถจะมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ไอน้ า (Water vapor)
เป็ นองค์ป ระกอบที่สาคัญ ที่สุด ซึ่งจะทาให้เกิดเมฆและปรากฏการณ์ ของลักษณะอากาศอื่นๆ ที่สามารถ
มองเห็นได้ อย่างไรก็ตาม ไอน้ าก็สามารถที่จะทาให้เกิดสภาพอากาศรุนแรง ซึ่งจะสร้างปั ญหาให้กบั ผูท้ าการ
บินในอากาศ เมื่อไอน้ าเหล่านัน้ เปลีย่ นสถานะเป็ นของเหลวหรือของแข็ง
ส่วนใหญ่ ของไอน้ าในอากาศ จะอยู่ในระดับต่ าๆของบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ย (Troposphere) แต่
เหนือระดับชัน้ โทรโพพอส (Tropopause) ขึน้ ไป จานวนไอน้ าจะลดน้อยลง
มหาสมุทรเป็ นแหล่งกาเนิดหลักของไอน้ าทีม่ อี ยู่ในบรรยากาศ แต่ทะเลสาป แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง
บึง พืน้ ดินทีช่ น้ื หิมะ พืน้ แผ่นดินทีถ่ ูกปกคลุมด้วยน้ าแข็ง และพืชชนิดต่างๆ ก็เป็ นแหล่งทีช่ ว่ ยทาให้เกิดไอน้ า
ในบรรยากาศด้วย
2. การเปลี่ยนสถานะของน้า (Change of state of water)
น้ าอาจเปลีย่ นสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้ทงั ้ ทางตรง และทางอ้อม ซึ่งก็เป็ นสาเหตุทท่ี าให้เกิด
สภาพอากาศขึน้
กรรมวิธที น่ี ้ าเปลีย่ นสถานะมีดงั ต่อไปนี้
การระเหย (Evaporation)
การกลันตั
่ ว (Condensation)
การระเหิด (Sublimation) หรือ การระเหิดกลับ (Deposition)
การแข็งตัว (Freezing) และ การระลาย (Melting)
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2.1 การระเหย (Evaporation) เป็ น การเปลี่ย นสถานะของน้ า จากของเหลวมาเป็ น แก๊ ส ซึ่งพื้น
ผิวหน้าของของเหลว (น้ า) จะหายไป และเปลีย่ นรูปเป็ นไอน้ าลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งอัตราการหายไปจะเพิม่ ขึน้
เมื่ออุณ หภู มิข องพื้นผิวหน้ าของของเหลวนัน้ ๆ เพิ่มขึ้น เป็ นกรรมวิธีท่ไี อน้ าในบรรยากาศเกิดมาจากน้ า
(ของเหลว) การระเหยเกิดขึ้นได้เสมอทุกอุณ หภู มจิ นกว่าอากาศจะอิ่มตัว แม้อุณ หภู มิของอากาศต่ า การ
ระเหยก็เกิดขึน้ ได้ โดยใช้ความร้อนแฝง (Lalent heat) การกลายเป็ นไอจาเป็ นจะต้องใช้ความร้อนเป็ นจานวน
มาก (600 แคลลอรี่ต่อกรัม) และความร้อนนี้จาเป็ นจะต้องเอามาจากบริเวณใกล้เคียงดังนัน้ การระเหยจึงเป็ น
กรรมวิธที ท่ี าให้เกิดความเย็น (Cooling process) วิธหี นึ่งอัตราการกลายเป็ นไอของผิวน้ าจะเพิม่ ขึน้ เนื่องด้วย
สาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ความเร็วลมเพิม่ ขึน้
- ความแตกต่างของอุณหภูมขิ องอากาศกับอุณหภูมขิ องน้ ามากขึน้
- ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมขิ องอากาศกับอุณหภูมขิ องจุดน้ าค้างมากขึน้
2.2 การกลันตั
่ ว (Condensation) เป็ นขบวนการที่ไอน้ าในบรรยากาศเปลี่ยนสถานะกลายมาเป็ นน้ า
ในบรรยากาศการกลันตั
่ วจะเริม่ ขึน้ เมื่ออากาศนัน้ ถึงจุดอิม่ ตัว ในระหว่างกรรมวิธขี องการกลันตั
่ ว อากาศจะ
คายความร้อ นแฝงออกมา (600 แคลอรี่ต่ อกรัม ) นัน่ คือ เพิ่มอุ ณ หภู มิให้ก ับ อากาศที่อ ยู่ใกล้เคียง ดังนัน้
ขบวนการกลันตั
่ วจึงเป็ นกรรมวิธที าให้เกิดความร้อนซึ่งพายุฟ้าคะนอง ทอร์นาโด ใต้ฝนุ่ ฯลฯ ก็ใช้พลังงาน
ความร้อนจากผลของการกลันตั
่ วดังกล่าว
การกลันตั
่ วมักจะเกิดจากการที่อากาศเย็นลง ซึ่งหลังจากเย็นลงแล้วอากาศจะเกิดการอิม่ ตัว และทา
ให้เกิดการกลันตั
่ วกลายเป็ นเมฆ และหมอก
ในบรรยากาศ การเย็นลงบางทีเกิดจากอากาศไหลทับพื้นที่ท่เี ย็นกว่า (Advection) หรือเกิดจากการ
ยกตัวขึ้นของอากาศ ทาให้อากาศขยายตัวและเย็นลง (Expanding and Colling) ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า
ADIABATIC PROCESSES หรือการที่ผวิ พื้นเบื้องล่างของอากาศเย็นลง ทาให้อากาศที่ตดิ กับผิวพื้นเย็นลง
ด้วยการแผ่รงั สี (Radiation cooling) ซึ่งวิธกี ารนี้จะทาให้เกิดหมอกมากกว่าเมฆ ถ้าหากลมแรงหมอกจะยกตัว
กลายเป็ นเมฆสเตรตัส (Stratus) ซึ่งเรียกกระบวนการนี้วา่ NONADIABATIC PROCESSES
ในการเย็นลงตามอะเดียเบติก (Adiabatic cooling) หรือการเย็นลงเนื่องจากการขยายตัว (Cooling
by expansion) เกิดขึน้ เมื่ออากาศถูกยกตัวให้สูงขึน้ ซึ่งจะทาให้ความกดอากาศลดน้อยลงอากาศก้อนนัน้ จะ
ขยายตัวและเย็นลง การยกตัวขึน้ ของอากาศนี้จะเกิดขึน้ จากธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความร้อน (Thermal) และ
เกิดจากการยกตัวตามหลักแมคคานิค (Mechanical lifting)
การยกตัวเนื่องจากความร้อน (Thermal lifting) เกิดจากการที่อากาศทีผ่ วิ พื้นร้อนขึน้ อันเนื่องมาจาก
การถ่ายเทความร้อนจากพื้นผิวนัน้ อากาศก็จะถูกยกตัวขึน้ เรียกว่า การยกตัวในทางตัง้ (Convection lifting)
สาหรับ การยกตัวเนื่อ งจากแมคแคนิ ก นัน้ คือผลอัน เกิด จากอากาศถู กบังคับให้ลอยสูงขึ้น ตามลาดภู เขา
(Orographic lifting) หรือ การถู ก บัง คับ ให้ ล อยตัว สู ง ขึ้น เหนื อ มวลอากาศเย็น (Frontal lifting) หรือ ท าให้
ลอยขึน้ โดยการที่อากาศไหลสอบเข้าหากัน (Convergence) อากาศที่เคลื่อนที่มาทับอากาศที่เย็นกว่าจะถูก
ทาให้เย็นลง การกลันตั
่ วก็จะเกิดขึน้ เป็ นผลทาให้เกิดหมอก และเมฆชันต
้ ่า
2.3 การระเหิด (Sublimation) หรือการระเหิดกลับ (Deposition)
น้ าแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็ นไอน้ าโดยไม่ผ่านการเป็ นน้ ามาก่อน โดยน้ าแข็งรับเอาความร้อนทีอ่ ยู่
ในบรรยากาศโดยรอบมาทาให้เกิดการระเหยกลายเป็ นไอน้ า ในที่สุด กระบวนการนี้เรียกว่า การระเหิด หรือ
SUBLIMATION เช่น หิมะกลายเป็ นไอน้ า เป็ นต้น
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ในกรณีท่ไี อน้ าเปลี่ยนสถานะเป็ นน้ าแข็งในขณะที่มีอุณหภู มติ ่ ากว่า 0ºC โดยไม่ผ่านการเป็ นน้ ามา
ก่อนและปล่อยความร้อนในตัวเองให้กบั บรรยากาศโดยรอบ กระบวนการนี้ เรียกว่า การระเหิด กลับหรือ
DEPOSITION เช่น การเกิดน้ าค้างแข็ง (Frost) บนพืน้ ดิน เป็ นต้น
2.4 การแข็ง ตั ว (FREEZING) และการละลาย (MELTING) น้ า จะแข็ง ตั ว เมื่ อ มี อุ ณ หภู มิ 0º C
หรือ ต่ า กว่ า แต่ น้ า ก็ ส ามารถท าให้ เย็ น ต่ า กว่ า 0º C ได้ โ ดยที่ น้ า นั ้น ไม่ แ ข็ง ตัว หยดน้ า เช่ น นี้ เรีย กว่ า
SUPERCOOLED WATER DROPLETS สภาพ SUPERCOOLED นี้อาจจะพบได้ในอุณหภูมติ ่าลงไปจนถึง
-40ºC อย่างไรก็ตามในระหว่างขบวนการแข็งตัว อุณหภูมยิ งั คงอยู่ท่ี 0ºC และปริมาณความร้อนทีส่ ะสมไว้เมื่อ
ตอนขบวนการละลาย 80 แคลอรี่ต่อกรัมนัน้ จะถูกคายออกมา การที่น้ าแข็งกลายเป็ นน้ าจาเป็ นจะต้องใช้
ความร้อน แต่อุณหภูมขิ องน้ าขณะนัน้ ไม่ได้สูงขึน้ กว่าเดิมทัง้ นี้เพราะว่าความร้อนที่ไ ด้มานัน้ ไปช่วยในการ
ละลายน้ าแข็ง และความร้อนนี้เรียกว่า ความร้อนแฝงในการละลาย (Latent heat of melting)
การเปลี่ยนสถานะแบบใดๆ ก็ตามจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครัง้ ซึ่ง
หมายถึงพลังงานความร้อนทีก่ ล่าวถึงนี้จะนาเข้ามาใช้หรือปล่อยออกไปก็ตาม
รูป ที่ 2.1 เป็ น การแสดงให้เห็น ถึงการแลกเปลี่ย นความร้อนระหว่างสถานะของน้ าที่แตกต่างกัน
ในระหว่างมีการระเหย (Evaporation) เกิดขึน้ โมเลกุลของน้ าจะหายไปโดยใช้พลังงานความร้อนทาให้เกิด
แตกตัวแยกออกไปจากโมเลกุลอื่นๆ น้ าจะเย็นลงเมื่อความร้อนนัน้ ลดน้อยลง ความร้อนจะใช้สาหรับกรรมวิธี
ทีม่ กี ารระเหยเกิดขึน้ และจะไม่สูญหายไปไหนจะยังคงอยู่ในรูป ของความร้อนแฝงทีม่ อี ยู่ในไอ และเมื่อไอน้ า
นัน้ กลันตั
่ วเป็ นหยดน้ า หรือระเหิดกลับ (Deposition) กลายเป็ นน้ าแข็ง พลังงานความร้อนเหล่านัน้ จะถูก
ปล่อยออกมาในบรรยากาศ ดังแสดงในรูป 2.2 ซึ่งจะทาให้อากาศโดยรอบเริม่ อุ่นขึน้

รูปที่ 2.1 การเปลีย่ นสถานะของน้ า
การคายความร้อนแฝง
ของแข็ง
ของเหลว = คายความร้อนแฝง 80 cal/g
ของเหลว
ก๊าซ
= คายความร้อนแฝง 540 cal/g
จากสูตร Q = mL เมื่อ m = มวลของน้ า = 10 g / L = ความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอของน้ า = 540 cal/g
แทนค่า Q = 10 x 540 = 5400 cal
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รูปที่ 2.2 การระเหยและการกลันตั
่ ว
น้ าอาจเปลี่ยนสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้ท ัง้ ทางตรงและทางอ้อม กรรมวิธซี ่งึ น้ าเปลี่ยนจากสถานะ
หนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง โดยสรุปมีดงั ต่อไปนี้
สถานะแรก
สถานะสุดท้าย
กรรมวิธี
cal/g
น้ าแข็ง
น้ า
การละลาย (Melting)
80
น้ าแข็ง
ไอน้ า
การระเหิด (Sublimation)
680
น้ า
ไอน้ า
การระเหย (Evaporation)
600
ไอน้ า
น้ า
การกลันตั
่ ว (Condensation)
600
ไอน้ า
น้ าแข็ง
การระเหิดกลับ (Deposition)
680
น้ า
น้ าแข็ง
การแข็งตัว (Freezing)
80
3. แกนการกลันตั
่ วและการแข็งตัว (Condensation and Freezing nuclei)
3.1 แกนการกลันตั
่ ว (Condensation nuclei) หมอกและเมฆประกอบด้วยเม็ด ละอองน้ าเล็กๆ หรือ
ละอองน้ าแข็ง ซึ่งละอองน้ าและละอองน้ าแข็งเหล่านี้จะเกิดขึน้ และรวมตัวอยู่กบั ละอองเล็กๆ ของของแข็งใน
อากาศ เช่น ผงฝุ่น ควัน ผงเกลือ หรือผลอันเกิดจากการเผาไหม้ พวกสิง่ เจือปน (Impurities) เหล่านี้จะทา
หน้าที่เป็ น Nucleus เรียกว่า แกนการกลันตั
่ ว ถ้าหากอากาศไม่มสี งิ่ อื่นเจือปนเลยการกลันตั
่ วจะเกิดขึน้ ได้
จะต้องใช้ความชืน้ สัมพัทธ์ (Relative humidity) ถึง 300% ดังนัน้ การทีอ่ ากาศมีสงิ่ อื่นเจือปนจึงช่วยให้เกิดการ
กลันตั
่ วทีม่ คี วามชืน้ สัมพัทธ์ 100% หรือต่ากว่าได้ ทัง้ นี้เพราะว่าแกนการกลันตั
่ วบางส่วนทาให้เกิดการกลันตั
่ ว
ณ ที่ความชืน้ สัมพัทธ์ต่ากว่า 100% ซึ่งหมายความว่าเกิดการกลันตั
่ วเสียก่อนอากาศจึงจะอิม่ ตัว ส่วนมากจะ
เกิดขึน้ ในบริเวณทีม่ โี รงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นมากๆ
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3.2 แกนการแข็งตัว (Freezing nuclei) เช่นเดียวกับการกลันตั
่ วการเปลี่ยนสภาวะจากไอน้ ามาเป็ น
ผลึกน้ าแข็งก็จาเป็ นจะต้องมีละอองของของแข็ง หรือสิ่งเจือปน (Impuriteis) มาเป็ นแกนกลาง (nucleus)
เช่นกันละอองของของแข็งเหล่านี้เรียกว่า แกนการแข็งตัว ในเมฆจะพบหยดน้ าที่มอี ุณหภูมติ ่ าถึง -12ºC แต่
ถ้าทาให้อุณหภูมลิ ดลงจะทาให้เกิดผลึกน้ าแข็งมากขึน้ ผลึกน้ าแข็งในบรรยากาศในบางครัง้ มีอุณหภูมติ ่ าถึง
-40ºC ดังนัน้ จึงรู้ก ัน ว่าผลึก น้ าแข็ง นัน้ อาจจะมาจากหยดน้ าที่เย็น กว่าจุ ดเยือกแข็ง (Supercooled water
droplet) ได้ อุณ หภู มิของหยดน้ าที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็งจะกลายเป็ นผลึก น้ าแข็งนัน้ ขึ้นอยู่กบั ขนาดของ
หยดน้ าธรรมชาติของแกนกลางของหยดน้ าทีก่ ่อตัวขึน้ แกนกลางทัวๆ
่ ไปจะทาหน้าที่เป็ นแกนการแข็งตัว ณ
อุณหภูมติ ่างๆ กัน อุณหภูมริ ะหว่าง 0º ถึง -12ºC จะมีแกนกลางบางอันทาหน้า ทีเ่ ป็ นแกนการแข็งตัวได้บ้าง
แล้ว ดังนัน้ เมฆที่มอี ุณหภูมริ ะหว่างนี้จงึ มีหยดน้ าที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็งมากทีส่ ุด ยิง่ อุณภูมลิ ดต่าลงการเป็ น
แกนการแข็งตัวก็มมี ากขึน้ และจะมีผลึกแข็งเพิม่ ขึน้ ด้วยจนถึงอุณหภูมติ ่ ากว่า -35ºC แกนกลางจะทาหน้าที่
เป็ นแกนการแข็งตัวจนหมดสิน้ ดังนัน้ จึงมีหยดน้ าทีม่ สี ภาพเป็ น Supercooled อยู่น้อยมากในเมฆทีม่ อี ุณหภูมิ
ระดับนี้
ผลึกน้ าแข็งเม็ดเล็กๆ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ บางครัง้ ก็จะแสดงเป็ นแกนกลางอีกอันหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลทาให้เกิดการ
เจริญเติบโตของผลึกน้ าแข็งได้ต่อไป
4. ปริ มาณความชื้นในอากาศ (Moisture content)
ปริมาณของไอน้ าในอากาศจะมีขดี จากัดตามความสูงต่าของอุณหภูมอิ ากาศ ที่มอี ุณหภูมสิ ูงกว่าย่อม
สามารถรับ จ านวนไอน้ า ไว้ไ ด้ ม ากกว่ า ก่ อ นที่ จ ะถึ ง จุ ด อิ่ม ตัว (Saturation air) และเกิด การกลัน่ ตัว ขึ้น
ดังตัวอย่างในหัวข้อ 5 ซึ่งจะได้ค่าเฉลี่ยของอุณหภู มจิ ากการทดลองโดยประมาณดังนี้ ถ้าอุณหภู มเิ พิ่มขึ้น
ทุ ก ๆ 11 ºC ความสามารถในการรับ จ านวนไอน้ าของอากาศจะเพิ่ม ขึ้นเป็ น 2 เท่ า อากาศที่ย ังไม่ อิ่ม ตัว
(Unsaturation air) สามารถรับจานวนไอน้ าได้ต่อไปจนกระทังถึ
่ งจุดอิม่ ตัวถ้าอุณหภูมิของอากาศลดลงอย่าง
พอเพียงเมื่อถูกทาให้เย็นลงไอน้ าในอากาศนัน้ ๆ จะกลันตั
่ วเป็ นหมอก, เมฆ หรือน้ าฟ้ าชนิดต่างๆ ได้
ในกรณีท่อี ากาศที่อมิ่ ตัวแล้ว (Saturation air) ถูกทาให้เย็นลงไปอีกจะเรียกว่าอากาศเกินจุดอิม่ ตัว
(Supersaturated air)
การวัดปริมาณความชืน้ ในอากาศมีหลายวิธดี ้วยกัน โดยทัวๆ
่ ไปแล้วมักรายงานผลการวัดในรูปของ
สิง่ ต่อไปนี้
4.1 ความชืน้ สัมพัทธ์ (Relative humidity) ใช้อกั ษรย่อว่า R.H. คืออัตราส่วนระหว่างความดันไอน้ า
ของอากาศที่แท้จริง (Actual vapor pressure) ขณะนัน้ กับความดันไอน้ าที่อิ่มตัว (Saturated vapor pressure)
ณ อุณหภูมนิ นั ้ มักจะแสดงเป็ นร้อยละ (%) ซึ่งหาได้จากสูตร
ความชืน้ สัมพัทธ์ = ความดันของไอน้ าทีแ่ ท้จริง x 100%
ความดันไอน้ าทีอ่ มิ่ ตัว
และสามารถหาได้จากอีกสูตรหนึ่งดังนี้
ความชืน้ สัมพัทธ์ = ความชืน้ ทีม่ จี ริงในอากาศ x 100%
ความชืน้ ทีส่ ามารถมีได้สูงสุดในขณะนัน้
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สาหรับอากาศที่แห้งอย่างแท้จริง ความชืน้ สัมพัทธ์จะมีค่าเท่ากับ 0% ถ้าอากาศอิม่ ตัวอยู่แล้ว และ
เพิม่ ไอน้ าลงไปอีกจะทาให้เกิดการควบแน่น หมายความว่าในขณะนัน้ มีความชืน้ สัมพัทธ์ 100% เราจะเห็นว่า
ถ้าลดอุณหภูมใิ ห้ต่าลง ค่าความชืน้ สัมพัทธ์จะเพิม่ ขึน้ และถ้าเพิม่ อุณหภูมคิ ่าความชืน้ สัมพัทธ์จะลดลง ทัง้ นี้
เนื่องจากอากาศสามารถมีไอน้ าได้เพิม่ ขึน้ ในขณะทีอ่ ุ่นขึน้ ดังนัน้ ความชืน้ สัมพัทธ์สามารถเปลีย่ นแปลงได้โดย
เพิม่ หรือลดความร้อน ถึงแม้วา่ จะไม่มกี ารเพิม่ หรือลดความชืน้ ให้กบั อากาศก็ตาม
ความชื้นสัมพัทธ์สามารถเปลี่ยนแปลงตามความกดอากาศได้ด้ วย เช่นถ้าหากขณะนัน้ ความกด
ของอากาศต่า อากาศจะขยายตัว อุณหภูมจิ ะลดลง และความดันไอน้ าอิม่ ตัวจะลดลงด้วย ซึ่งจะทาให้ความชืน้
สัมพัท ธ์เพิ่มขึ้น เช่น ในกรณีท่ีอากาศลอยตัวสูงขึ้น และในทางตรงกัน ข้ามเมื่อ อากาศจมตัวลงความชื้น
สัมพัทธ์จะลดลงด้วย
4.2 ความชืน้ สัมบูรณ์ (Absolute humidity) เป็ นวิธกี ารวัดความชืน้ ที่มอี ยู่ในอากาศโดยตรง ซึ่งก็ค ือ
การวัดมวลของไอน้ าในหนึ่งหน่วยปริมาตร นันคื
่ อ
ความชืน้ สัมบูรณ์ = มวลของไอน้า
ปริมาตร

มีหน่วยเป็ น กรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ gm/m3

จะเห็นได้ว่าถ้าอากาศขยายตัวหรือหดตัวค่าความชื้นสัมบูรณ์จะเปลี่ยนแปลง ดังนัน้ จึงไม่นิยมใช้
ในทางอุตุนิยมวิทยา
4.3 ความชืน้ จาเพาะ (Specific humidity) หมายถึง มวลของไอน้ าที่มอี ยู่ต่อมวลทัง้ หมดของอากาศ
ชืน้ หรืออากาศผสม (ไอน้ า + อากาศแห้ง) นันคื
่ อ
ความชืน้ จาเพาะ = มวลของไอน้ า
หรือ
กรัมของไอน้ า
มวลของอากาศชืน้
กิโลกรัมของอากาศผสม
ยกตัวอย่างเช่น อากาศ 1 กก. มีไอน้ าอยู่ 12 กรัม จะมีความชืน้ จาเพาะเท่ากับ 12 กรัม/กก. จะเห็นว่าถ้ามวล
ของอากาศที่มไี อน้ าอยู่ลอยตัวสูงขึน้ หรือลดระดับต่ าลงมาจะทาให้ปริมาตรเปลีย่ นไป และจะทาให้ความชืน้
สัมพัทธ์เปลีย่ นแปลงไปด้วย แต่ความชืน้ จาเพาะไม่เปลีย่ น ดังนัน้ ความชืน้ จาเพาะจึงมีคุณสมบัตคิ งที่
4.4 อัตราส่วนผสมของไอน้ ากับอากาศแห้ง (Mixing ratio) เป็ นการแสดงถึงปริมาณไอน้ าในอากาศ
โดยไม่เปลี่ยนแปลงตามความกดอากาศซึ่งก็ค ือ อัตราส่วนระหว่างความแน่ นของไอน้ ากับความแน่ นของ
อากาศแห้ง โดยปกติจะหมายถึง จานวนกรัมของไอน้ าต่อหนึ่งกิโลกรัมของอากาศแห้ง ซึ่งอัตราส่วนผสมนี้
จะมีค่าคงทีต่ ามส่วนสูง ตราบใดทีไ่ ม่มคี วามชืน้ ให้กบั อากาศ หรือความชืน้ ในอากาศนัน้ ไม่กลันตั
่ วไปเสียก่อน
5 จุดน้าค้าง (Dew point)
ใช้อกั ษรย่อว่า "Td" หมายถึงค่าอุณหภูมขิ องอากาศ ณ ความกดบรรยากาศทีก่ าหนดให้ และอากาศ
ถูกทาให้เย็นลงจนกระทังอากาศมี
่
ไอน้ าอิม่ ตัว โดยรักษาให้ความกดอากาศคงที่
อุณหภูมจิ ุดน้ าค้างแสดงถึงจานวนของไอน้าทีม่ ใี นอากาศ ถ้าสูงขึน้ จานวนของไอน้ าในอากาศจะสูงขึน้
ด้วย และใช้ประโยชน์ในการหาตาแหน่ งของแนวปะทะอากาศได้ดเี พราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมขิ อง
อากาศแล้ว อุณหภูมจิ ุดน้ าค้างมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยตามความกดอากาศ
อุณหภูมจิ ุดน้ าค้างนัน้ เปลีย่ นแปลงไปตามจานวนของไอน้ า ทีม่ อี ยู่ในมวลอันหนึ่งของอากาศ โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างความดันไออิม่ ตัวทีอ่ ุณหภูมขิ องจุดน้ าค้างกับความดันไออิม่ ตัว ทีอ่ ุณหภูมขิ องอากาศอิสระ
เราก็สามารถหาความชืน้ สัมพัทธ์ได้
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เมื่อ อุณ หภู มิจุด น้ าค้างต่ ากว่าจุดเยือกแข็งจะเรีย กว่าจุด น้ าค้างแข็ง (Frost point) ซึ่งค่าแตกต่ าง
ระหว่างค่าอุณหภูมขิ องอากาศทีแ่ ท้จริง และค่าอุณหภูมจิ ุดน้ าค้างจะเป็ นเครื่องชีว้ า่ อากาศใกล้จะอิม่ ตัวแล้วหรือไม่
ซึ่งค่าแตกต่างของอุณหภู มิทงั ้ สองดังกล่าวแล้ว จะเรียกว่า ช่วงห่าง (Spread) หรือ Dew point depression
และเมื่อค่าความชืน้ สัมพัทธ์เพิม่ ขึน้ จนกระทังมี
่ ค่า 100% แล้ว ค่าช่วงห่าง (Spread) ระหว่างอุณหภู มิ และ
อุณหภูมจิ ุดน้ าค้างจะมีค่าเท่ากับ 0
ค่าอุณหภูมิจุดน้ าค้างใช้เป็ นข้อสังเกตในการรายงานข่าวอากาศเพื่อการบินด้วยเนื่องจากว่าใช้เป็ น
เครื่องชี้ให้ห น่ วยบิน มีก ารเตรียมพร้อ มส าหรับ การเกิด หมอก และเมฆชัน้ ต่ าได้ทุ ก เวลาเมื่อ ค่าอุ ณ หภู มิ
ของอากาศ กับอุณหภู มิจุดน้ าค้างมีช่วงห่างกันประมาณ 1.4 ºC และลดลงเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้าม เมื่อ
อุณ หภู มิของอากาศเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับช่วงห่ าง (Spread) ระหว่างค่ าอุ ณ หภู มิท งั ้ สองยิ่งเพิ่ม มากขึ้น
หมอกและเมฆชัน้ ต่าก็จะค่อยๆ สลายตัวไป เนื่องจากว่าอากาศสามารถทีจ่ ะรับไอน้ าได้เพิม่ มากขึน้
6. ความดันไอน้า หรือความกดไอน้า (Water vapor pressure)
ถ้าหากว่ามีอากาศปะปนกันหลายชนิด เช่นอากาศในชันบรรยากาศหนึ
้
่ง ความกดอากาศทีเ่ กิดขึน้ ใน
ส่วนผสมนัน้ จะเท่ากับผลรวมของความกดของแต่ละแก๊สในปริมาตรนัน้ ส่วนความกดที่เกิดขึ้นจากไอน้ า
เรียกว่าความดันไอน้ า และถ้าอากาศนัน้ อิม่ ตัวแล้วความกดของไอน้ าในที่นัน้ เรียกว่าความกดไอน้ าอิม่ ตัว
หรือ ความดันไอน้ าอิม่ ตัว (Saturation vapor pressure)
ตามที่ทราบแล้วว่าอากาศอุ่นสามารถรับไอน้ าได้มากกว่าอากาศเย็น ดังนัน้ ความกดไอน้ าอิ่มตัว
จึงเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของอุณหภู มิ นอกจากนี้ยงั ขึ้นอยู่กบั พื้นผิวของน้ าอีกด้วย กล่าวคือ ความกดไอน้ า
อิม่ ตัวบนพืน้ ผิวน้ าทีข่ รุขระจะมีค่ามากกว่าบนพืน้ ผิวน้ าทีร่ าบเรียบ ทีผ่ วิ น้ าบริสุทธิ ์จะมากกว่าทีผ่ วิ น้ าปนเกลือ
ที่ผวิ น้ าที่มอี ุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็งจะมากกว่าที่ผวิ ของน้ าแข็ง ดังนัน้ เมื่อกล่าวถึงความดันไอน้ าอิม่ ตัว
หรือความกดไอน้ าอิม่ ตัว มักจะหมายถึงทีผ่ วิ ของน้ าบริสุทธิ ์
7. กรรมวิ ธีที่นาไปสู่การอิ่ มตัวของไอน้า (Processes leading to saturation)
อากาศจะอิม่ ตัวได้นนั ้ มี 3 วิธี คือ
7.1 การทาให้เย็นลง (Cooling) เมื่ออากาศถูกทาให้เย็นลงมีอุณหภูมเิ ท่ากับอุณหภูมจิ ุดน้ าค้าง การ
กลันตั
่ วก็จะเกิดขึน้ และถ้าทาให้อากาศเย็นลงมากกว่านี้จะเกิดเป็ นอากาศเกินจุดอิม่ ตัว การทาให้เย็นลงนี้
เป็ นวิธีการที่สาคัญที่สุดในบรรยากาศที่ทาให้เกิดการกลันตั
่ วขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การเกิดเมฆไม่ว่าการเย็นลง
จะเป็ นแบบการแผ่รงั สี หรือการเย็นลงโดยการขยายตัว (Expansion)
7.2 การเพิม่ ความชืน้ (Supply of humidity) เข้าไปในอากาศ จะทาให้อากาศนัน้ อิม่ ตัว
7.3 การรวมกับอากาศทีย่ งั ไม่อมิ่ ตัว (Mixing with other unsaturated air)
ทัง้ 3 วิธนี ้บี างครัง้ ก็เกิดร่วมกันไม่ จาเป็ นจะต้องโดยวิธใี ดวิธหี นึ่ง เช่นการอิม่ ตัวจะเกิดจากการทาให้
เย็นลง และขณะเดียวกันก็เกิดจากการให้ความชืน้ เข้าไปอีกด้วยก็ได้
8. น้าที่มีอณ
ุ หภูมิตา่ กว่าจุดเยือกแข็ง (Supercooled water)
บางครัง้ ทาให้น้ าเย็นลงต่ ากว่า 0ºC แต่ก็ย ังไม่ แข็งตัว เรียกน้ านัน้ ว่า Supercooled water ในการ
ทดลองจะพบว่าบางครัง้ ทาให้เย็นลงถึง -40ºC ก่อนจึงจะแข็งตัว สังเกตจากการเกิดน้ าแข็งบนเครื่องบิ นจะ
พบว่าหยดน้ าจะเย็นถึง -55ºC ก็มี
หยดน้ าที่มอี ุณหภูมติ ่ ากว่าจุดเยือกแข็ง SUPERCOOLED DROPLET หมายถึงหยดน้ าที่ยงั คงเป็ น
ของเหลวอยู่ แต่อุณหภูมติ ่ากว่า 0ºC และมักจะพบในอากาศทีไ่ ม่ทรงตัว UNSTABLE มากๆ

20

9. น้าฟ้ า (Precipitation)
น้ าฟ้ า หมายถึงความชืน้ ทีอ่ ยู่ในรูปของของเหลว หรือของแข็งซึ่งสามารถมองเห็นได้ ขณะทีต่ กลงมา
จากบรรยากาศในรูปของฝน (Rain) ฝนละออง (Drizzle) ลูกปรายน้ าแข็ง (Ice pellets) หิมะ (Snow) หรือ
ทัง้ หมดรวมกัน ซึ่งชนิดของน้ าฟ้ าเหล่านี้จะเป็ นชนิดใดขึน้ อยู่กบั สภาวะของอุณหภู มิ และความรุนแรงของ
กระแสอากาศปั น่ ป่ วนทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ น้ าฟ้ าต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึน้ ไม่ได้ถา้ ปราศจากเมฆ แต่ถงึ แม้วา่ มี
เมฆมากเต็มท้องฟ้ าก็อาจจะไม่มนี ้ าฟ้ าเกิดขึน้ เลยก็ได้
น้ าฟ้ าเกิดขึน้ ได้เมื่ออนุ ภาคของความชืน้ ที่อยู่ในรูปของของเหลว และของแข็งมีขนาดใหญ่ขน้ึ อย่าง
พอเพียง และมีน้ าหนักมากจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ จะตกลงมาตามแรงดึงดูดของโลก โดยทีน่ ้ า
ฟ้ ามีความรุนแรงขัน้ เบา (Light) จะเกิดขึน้ ได้เมื่อก้อนเมฆมีความหนาเกิน 4,000 ฟุต ถ้ากระแสอากาศไหล
ในทางตัง้ ในก้ อ นเมฆมีค วามรุ น แรงจะท าให้ SUPERCOOLED WATER DROPLETS หรือ อนุ ภ าคของ
น้ าแข็ง (Ice particles) ถูกยกตัวขึน้ ไปในบรรยากาศชัน้ สูงๆ จนกระทังหยดน
่
้ า หรืออณุภาคเหล่านัน้ มีขนาด
ใหญ่ขน้ึ และตกลงมาสู่พน้ื โลกในรูปของฝนหนักหรือหิมะหนัก (Heavy rain or Heavy snow)
น้ าฟ้ าสามารถเปลีย่ นสถานะได้เมื่ออุณหภูมทิ ่อี ยู่แวดล้อมนัน้ เปลี่ยนแปลงไป เช่น หิมะจะละลายเมื่อ
ผ่านชัน้ บรรยากาศระดับต่า (low altitude) ที่มอี ุณหภูมสิ ูงกว่า และจะกลายเป็ นฝน ในทางตรงกันข้ามเมื่อฝน
ตกผ่านชัน้ บรรยากาศทีเ่ ย็นกว่าก็จะแข็งตัวกลายเป็ น ลูกปรายน้ าแข็ง (Ice pellets) ก่อนทีจ่ ะตกถึงพืน้ ดิน
ในบางครัง้ กระแสอากาศไหลขึน้ ในทางตัง้ มีความรุนแรงมากพอ สามารถทีจ่ ะพัดพาเอาหยดน้ าทีเ่ ย็น
กว่าจุดเยือกแข็ง (Supercooled water drops) ขึน้ ไปจนถึงระดับที่หยดน้ านัน้ กลายเป็ นน้ าแข็ง ซึ่งภายหลัง
หยดน้ าอื่นๆ จะรวมกันแข็งตัวและกลายเป็ นลูกเห็บ (Hail) ในทีส่ ุด
น้ าฟ้ าทุกชนิดไม่จาเป็ นจะต้องตกลงถึงพืน้ ดินทุกครัง้ ซึ่งในบางครัง้ แล้วจะระเหยกลายเป็ นไอเสียก่อน
เมื่อ ตกผ่ า นชัน้ บรรยากาศที่ แ ห้ ง ใต้ ฐ านของเมฆ เรีย กว่า VIRGA หรือ ฝนที่ต กลงมาไม่ ถึ ง พื้น ดิน ซึ่ ง
ปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึน้ ได้ในบริเวณทีม่ อี ากาศร้อนและแห้ง เช่นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ต่อไปจะอธิบายถึงรูปร่างลักษณะของน้ าฟ้ าแต่ละชนิดซึ่งมีดงั นี้
9.1 ฝน (Rain) คือ น้ าฟ้ าที่ต กลงมาจากเมฆในรู ป ของหยดน้ า ซึ่งอยู่ ในสถานะของของเหลว มี
เส้น ผ่าศูนย์ก ลางมากกว่า 0.5 มม. หรือ ถ้าไม่ ม ากกว่า 0.5 มม.จะมีจานวนเม็ด ฝนน้ อ ยกว่าในกรณีข อง
ฝนละออง
หยดฝนที่ตกผ่านระดับทีม่ อี ุณหภูมเิ ย็นกว่า 0ºC จะแข็งตัวเมื่อกระทบกับพื้นดิน หรือวัตถุบนพื้นดิน
หรือเครื่องบินในขณะบิน เรียกว่า ฝนแข็ง (Freezing rain)
9.2 ฝนละออง (Drizzle) เป็ นน้ าฟ้ าที่มรี ูปร่างแน่นอนมีขนาดเม็ดเล็กมาก และดูเสมือนว่าจะสามารถ
ลอยอยู่ในอากาศได้เลยทีเดียว เส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดฝนเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร มักจะตกลงมาจากเมฆ
สเตรตัส (ST)
หยดฝนละอองที่ตกผ่านระดับทีม่ อี ุณหภูมเิ ย็นกว่า 0ºC จะแข็งตัวเมื่อกระทบกับพื้นดินหรือวัตถุบน
พืน้ ดินเรียกว่า ฝนละอองแข็ง (Freezing drizzle)
9.3 หิม ะ (Snow) เป็ น น้ าฟ้ า ที่อยู่ ในรูป ของผลึก น้ า แข็ง โดยมากมีรู ป ร่างคล้ายดาว 6 แฉก (Six
pointed star) ดังแสดงในรูปที่ 2.3
9.3.1 หิมะปลิว (Drifting snow) เกิด ขึ้น เนื่ องจากลมพัด พาหิม ะลอยขึ้น ไปสู งจากพื้น ดิน
เล็กน้อย ไม่เกิน 6 ฟุต ทัศนวิสยั ในบางระดับจะไม่ลดลงต่ากว่า 7 ไมล์
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9.3.2 Blowing snow เป็ นพายุหิมะ (Snow storm) ชนิดหนึ่ง เกิดจากลมพัดพาหิมะลอยฟุ้ ง
ขึน้ จากพืน้ ดินปานกลาง 6 ฟุตหรือมากกว่า ทาให้ทศั นวิสยั ในทางระดับเหลือ 6 ไมล์หรือต่ากว่า

รูป 2.3 หิมะ
9.4 ลูกปรายหิมะ (Snow pellets) คือน้ าฟ้ าที่เป็ นน้ าแข็ง และมีสขี าวขุน่ มีรูปร่างกลม หรือบางครัง้ จะ
เหมือนรูปกรวย มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 มิลลิเมตร เปราะและแตกง่าย เมื่อตกลงมากระทบพืน้ ทีแ่ ข็ง
9.5 เม็ดหิมะ (Snow grains) คือน้ าฟ้ าชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็ นเม็ดน้ าแข็งเล็กๆ มีสขี าวขุ่น รูปร่างแบนหรือ
ยาวเรียว เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มม. และตกลงมาจากเมฆ ST (Stratus)
9.6 ลูก ปรายน้ าแข็ง (Ice pellets) เป็ น น้ าฟ้ าที่เป็ น เม็ด น้ าแข็งมีรูปร่า งกลม หรือค่ อ นข้างกลม มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 มม. หรือน้อยกว่า
9.7 หิมะเปี ยก (Sleet) ก็คอื หิม ะที่กาลังจะละลาย หรือเกิดจากการปะปนกันระหว่างหิมะกับฝน ใน
แลตติจูดกลางๆจะพบว่าเป็ นหิมะอยู่เบือ้ งบนตกลงมายังอากาศอุ่นเบือ้ งล่าง ซึ่งอุณหภูมสิ ูงกว่า 0ºC จะละลาย
เป็ นหิมะเปี ยก และกลายเป็ นฝนเมื่อตกลงสู่พน้ื ดิน
9.8 ลูกเห็บ (Hail) เป็ นน้ าฟ้ าที่มรี ูปร่างคล้ายลูกบอลเล็กๆ หรือก้อนน้ าแข็งที่มรี ูปอย่างอื่นๆ ที่ตกลง
มาอย่างโดดเดี่ยว หรือตกลงมาอย่างหนาแน่ น ลูกเห็บจะประกอบด้วยชนิดที่มสี ขี ุ่นและชนิดใส ปกติจะเกิด
ร่วมกันกับพายุฝนฟ้ าคะนอง และอุณหภู มผิ วิ พื้นจะสูงกว่าจุดเยือกแข็ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-50 มม.
หรือมากกว่า
9.9 ผลึกน้ าแข็ง (Ice crystal) เป็ นผลึกน้ าแข็งทีต่ กลงมา และมีรูปร่างคล้ายเข็มซึ่งเป็ นลายาว หรือแผ่น
ซึ่ง จะเรียกผลึกน้ า แข็งชนิ ดนี้ ว่า “ปริซึม น้ าแข็ง ” (Ice prisms) ผลึกน้ าแข็งชนิ ดนี้ จ ะมองเห็น เล็ก มาก จน
สามารถลอยแขวนตัวอยู่ในอากาศได้ ซึ่งจะตกลงมาจากเมฆ หรือเมื่อลักษณะอากาศดี สามารถมองเห็นได้
เมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ หรือแสงไฟอื่นๆที่สว่างมากๆ ซึ่งจะปรากฏเป็ นลาแสง หรือปรากฏการณ์อ่นื ๆ ที่
สายตาสามารถมองเห็นได้ส่วนมากจะเกิดบริเวณขัวโลกที
้
อ่ ากาศมีการทรงตัวดี และมีอุณหภูมขิ องอากาศต่า
ความจริงแล้วเมฆไม่ใช่น้ าฟ้ าเพราะเหตุว่าครัง้ แรกไอน้ าที่กลันตั
่ วมาเป็ นเมฆใหม่ๆ นัน้ จะประกอบ
ด้วยหยดน้ าเล็กๆ และแขวนตัวลอยอยู่ในอากาศ น้ าฟ้ าเกิดขึน้ เมื่อหยดน้ าเล็กๆ เหล่านัน้ เจริญเติบโตขึน้ จน
อากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้จงึ ตกลงมาจากเมฆเป็ นน้ าฟ้ าดังกล่าว การเจริญเติบโตของหยดน้ าเล็กๆ เหล่านัน้
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เกิดจากกรรมวิธตี ่างๆ กัน มีวธิ หี นึ่งซึ่งเรียกว่า THE BERGERON PROCESS ซึ่งใช้อธิบายเมฆทีม่ อี ุณหภูมิ
ถึงจุดเยือกแข็งหรือต่ากว่า จาเป็ นจะต้องมีหยดน้ าที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็งและผลึกน้ าแข็งรวมอยู่ด้วยกัน ผลึก
น้ าแข็งเจริญเติบโตขึ้นจากหยดน้ าที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็ง และกลายเป็ นเกล็ดหิมะ (Snow flakes) และถ้า
เกล็ดหิมะนัน้ ๆ ตกลงมายังอากาศทีอ่ ุณหภูมสิ ูงกว่า 0ºC แล้วจะละลายกลายเป็ นเม็ดฝนตกลงมายังพืน้ โลก
อีกวิธหี นึ่งใช้อธิบายถึงการเจริญเติบโตของหยดน้ าเล็กๆ ในก้อนเมฆทีเ่ จริญเติบโตจนกระทังเป็
่ นเม็ด
ฝนโดยการกระทบโดยตรงและการเกาะกันของหยดน้ าอื่นๆ ทีอ่ ยู่ใกล้เคียงกัน ทาให้เม็ดฝนเหล่านัน้ โตขึน้ จน
ไม่สามารถจะลอยตัวอยู่ในอากาศได้จงึ ตกลงมาเป็ นฝน กรรมวิธนี ้เี รียกว่า COLLISION
9.10 น้ าค้าง (Dew) หมายถึงหยดน้ าเล็กๆ ทีร่ วมตัวกันจับอยู่บนวัตถุทพ่ี ้นื ดิน หรือใกล้ๆ กับพื้นดิน
เกิดขึน้ เมื่ออุณหภู มขิ องอากาศลดลงต่ าจนไอน้ าที่มอี ยู่ในอากาศเกิดการควบแน่ น หรือกลันตั
่ วเป็ นหยดน้ า
เมื่ออุณหภูมขิ องอากาศมีคา่ เท่ากับหรือต่ากว่าอุณหภูมจิ ุดน้ าค้าง ตามธรรมดาน้ าค้างจะเกิดในเวลากลางคืนที่
อากาศแจ่มใส แต่ส่วนมากเกิดในตอนใกล้รุ่ง ซึ่งเป็ นระยะเวลาทีอ่ ุณหภูมขิ องอากาศประจาวันลดลงต่าสุด
9.11 น้ าค้างแข็ง (Frost) หมายถึงน้ าแข็งที่รวมตัวกันมีลกั ษณะเป็ นผลึก โดยทัวๆ
่ ไปมีรูปร่างคล้าย
เกล็ดเข็ม หรือพัด เกิดขึน้ เมื่อไอน้ าในอากาศรวมตัวกันทีผ่ วิ พืน้ ทีม่ อี ณ
ุ หภูมเิ ท่ากับหรือต่ากว่าจุดเยือกแข็ง ซึ่ง
ต่างจากน้ าค้างตรงทีน่ ้ าค้างแข็งจะมีลกั ษณะทึบแสง แต่น้ าค้างเมื่อแข็งตัวภายหลังจะมีลกั ษณะโปร่งแสงกว่า
ในบางครัง้ จะเกิดน้ าค้างแข็งจับตามลาตัวเครื่องบินขณะจอดที่พน้ื ซึ่งจะต้องกาจัดออกก่อนทาการบิน
ทุกครัง้ เพราะน้ าค้างแข็งจะทาให้เครื่องบินสูญเสียแรงยกไปมาก
10. เครื่องมือและวิ ธีการวัดค่าความชื้น
10.1 เครื่องมือที่ใช้วดั ความชืน้ หรือความจุของไอน้ าเรียกว่า HYGROMETERS เป็ นเครื่องมือที่วดั
ค่าความชืน้ สัมพัทธ์โดยตรง ชนิดทาด้วยเส้นผมเป็ นชนิดหนึ่งทีน่ ิยมใช้เป็ นส่วนมากโดยอาศัยหลักทีว่ า่ เส้นผม
ของคนจะยาวมากขึ้น เมื่อความชืน้ สัมพัทธ์เพิม่ ขึน้ และจะหดเมื่อความชืน้ ลดลง เส้นผมจะผูกติดกับเข็มที่
ชีบ้ อกค่าความชืน้ สัมพัทธ์เมื่อเส้นผมขยายตัวเข็มจะตกลงมา และเมื่อหดตัวก็จะดึงเข็มขึน้ (ดูรูปที่ 2.4)

รูปที่ 2.4 HYGROMETERS
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การบันทึกค่าของความชืน้ สัมพัทธ์แบบต่อเนื่องทาได้โดยแทนทีเ่ ข็มชีด้ ว้ ยปากกาซึ่งขีดไปบนกระดาษ
กราฟทีต่ ดิ แนบอยู่กบั กระบอกกลมทีห่ มุนโดยลานนาฬิกา เครื่องมือนี้เรียกว่า HAIR HYGROGRAPH
10.2 ดีเพรสชันของกระเปาะเปี
่
ยก (Wet bulb depression) วิธที ่จี ะวัดค่าความชืน้ สัมพัทธ์ได้ถูกต้อง
และละเอียดมากขึ้นก็คือการใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดกระเปาะเปี ยกและแห้ง (Wet and Dry bulb thermometer)
จากผลทีแ่ ตกต่างในการอ่านเทอร์โมมิเตอร์ชนิดเปี ยกและแห้ง ซึ่งเรียกว่า ดีเพรสชันของกระเปาะเปี
่
ยก เราก็
สามารถหาค่าความชืน้ สัมพัทธ์ได้ เครื่องมือทีใ่ ช้อกี ชนิดหนึ่งคือไซโครมิเตอร์แบบแกว่ง
(Sling psychrometer) ดังรูป 2.5 ซึ่งประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์สองอันผูกติดกัน อันหนึ่งมีผา้ มัสลินผูกติดอยู่
อีกอันไม่มอี ะไรผูกติดกระเปาะเลย วิธใี ช้โดยการนาเทอร์โมมิเตอร์ทม่ี ผี า้ มัสลินผูกติดอยู่ไปจุ่มน้ าแล้วแกว่งให้
เป็ นวงกลม การระเหยของน้ าจะทาให้เกิดการเย็น อุณหภูมทิ อ่ี ่านจากกระเปาะเปี ยกจะต่ากว่าค่าทีอ่ ่านได้จาก
กระเปาะแห้ง เมื่ออากาศอิ่มตัวน้ าจะไม่ระเหยจากกระเปาะเปี ยก และจะอ่านค่าของอุณหภูมิของกระเปาะ
เปี ยกได้เท่ากับกระเปาะแห้ง ซึ่งแสดงว่าอากาศขณะนัน้ มีความชืน้ สัมพัทธ์ 100% และเมื่ออ่านค่าอุณหภูมทิ ่ี
ได้จากเทอร์โมมิเตอร์ทงั ้ สองชนิดต่างกันมาก ก็แสดงว่าความชืน้ สัมพัทธ์ในขณะนัน้ มีน้อย

รูปที่ 2.5 ไซโครมิเตอร์แบบแกว่ง
ค่าแตกต่างทีอ่ ่านได้จากอุณหภูมติ ุ้มแห้งและตุม้ เปี ยก (Spread หรือ Dew point depression) และค่า
อุณหภูมติ มุ้ เปี ยก (ค่าทีอ่ ่านได้จาก Wet bulb) ก็สามารถนามาหาค่าความชืน้ สัมพัทธ์จากตารางท้ายบทนี้
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11. ความหนาแน่ นของอากาศชื้น (Density of moist air)
ความหนาแน่ น ของอากาศแห้ งจะเปลี่ย นแปลงค่ า ตามความกดอากาศ และอุ ณ หภู มิท่ีอ ยู่ ใกล้
พื้นผิวโลก ณ ความกดของบรรยากาศมาตรฐาน ความแน่ นของอากาศแห้งมีค่าเท่ากั บ 1.225 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ตามที่ทราบแล้วว่าอากาศแห้งเป็ นส่วนผสมของแก๊สชนิดต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในบรรยากาศดังแสดง
ตามตารางข้างล่างนี้
แก็ส
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
ไนโตรเจน
78.084
ออกซิเจน
20.946
อาร์กอน
0.943
คาร์บอนไดออกไซด์
0.033
นีออน
0.00182
ฮีเลีย่ ม
0.00052
คริบตัน
ไฮโดรเจน
ซีนอน
0.00066
โอโซน
เรดอน
ฯลฯ
ฉะนัน้ จึงไม่มีสงิ่ ใดเป็ นโมเลกุล (Molecule) ของอากาศแห้ง อย่างไรก็ตามสามารถที่จะหาน้ าหนัก
โมเลกุลเฉลีย่ ของอากาศแห้ง (Mean molecular weight of dry air) ได้ซ่งึ ในบรรยากาศชัน้ HOMOSPHERE
แก๊ ส ที่ มีอ ยู่ ในบรรยากาศจะผสมคลุ ก เคล้ า กัน เป็ น อย่ า งดี น้ า หนั ก โมเลกุ ล เฉลี่ย ของอากาศแห้ ง มีค่ า
ประมาณ 28.96
ไอน้ ามีน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเท่ากับ 18 หรือประมาณ 5/8 ของน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยของอากาศแห้ง
ฉะนัน้ ในชัน้ บรรยากาศทีส่ ูงขึน้ ไปจนกระทังถึ
่ งชัน้ MESOPAUSE แก๊สที่มอี ยู่ในบรรยากาศจะผสมคลุกเคล้า
กันดีและเกิดในสัดส่วนเดียวกัน ดังนัน้ โมเลกุลของน้ าจึงมีมวลน้อยกว่าโมเลกุลเฉลีย่ ของอากาศแห้ง
ตารางค่าน้ าหนักโมเลกุล (Molecular weight)
แก๊ส
น้ าหนักโมเลกุล
ไฮโดรเจน
1
ออกซิเจน
16
ไนโตรเจน
14
ไอน้ า
18
อาร์กอน
40
คาร์บอน
12
เมื่อ เราเอาอากาศแห้งในปริม าตรที่กาหนดมาทดลอง และแทนที่บ างโมเลกุ ลของอากาศแห้งใน
จานวนที่เท่ากันด้วยโมเลกุลของไอน้ า จะเห็นว่ามวลของไอน้ าลดลง และเนื่องจากความหนาแน่ นได้มาจาก
จานวนของมวล (Mass) ต่อปริมาตร (Volume) ซึ่งก็จะลดลงด้วย ฉะนัน้ ความหนาแน่ นของอากาศชืน้ จึงต่ า
กว่าอากาศแห้งทีค่ วามกดอากาศ และอุณหภูมเิ ดียวกัน
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บทที่ 3
อุณหภูมิ (Temperature)
คาว่า "อุ ณ หภู มิ" หมายถึงการบอกระดับความร้อน ความเย็น เป็ น "องศา" การที่สสารต่ างๆ มี
อุณหภูมติ ่างกันนัน้ นอกจากเป็ นเพราะได้รบั พลังงานความร้อนไม่เท่ากันแล้วยังเป็ นเพราะมีโครงสร้างทาง
โมเลกุลแตกต่างกันอีกด้วย เมื่อให้ความร้อนจานวนเท่ากันต่อสสารสองชนิดทีม่ ปี ริมาตรเท่าๆ กัน สสารชนิด
หนึ่ งจะร้อนกว่าอีกชนิ ดหนึ่ ง เช่นพื้นดินจะร้อนกว่าพื้นน้ า อุ ณ หภู มิน้ี มีค วามส าคัญต่ อผู้ท างานในอากาศ
เพราะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบต่างๆ ในระบบการทางานของอากาศยานโดยทัวๆ
่ ไป และ
สามารถก่อให้เกิดเหตุวกิ ฤติต่อภารกิจการบินบางภารกิจได้ อีกทัง้ ยังเป็ นสาเหตุให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
อุตุฯ ขึน้ ด้วยเพราะพืน้ ทีต่ ่างๆ บนโลกมีอุณหภูมไิ ม่เท่ากัน
1. การวัดค่าอุณหภูมิ
เทอร์โมมิเตอร์ทใ่ี ช้กนั ทัวไปในงานหลายสาขาปั
่
จจุบนั นี้ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์ปรอท เพราะปรอทเป็ น
สารที่มคี วามไวในการขยายและหดตัว เมื่ออุณหภู มเิ ปลี่ยนแปลง แต่มีแนวโน้มว่าในอนาคตเทอร์โมมิเตอร์
ไฟฟ้ าจะได้รบั การพัฒนาขึน้ มาใช้งานอย่างกว้างขวางแทน เพราะให้ค่าเที่ยงตรงมาก เนื่ องจากทางานด้วย
ระบบวงจรไฟฟ้ า สาหรับแอลกอฮอล์เทอร์โมมิเตอร์นนั ้ นิยมใช้ในการวัดค่าอุณหภูมติ ่าๆ (เพราะแอลกอฮอล์มี
จุด เยือกแข็งต่ าถึง -130ºC) แม้แต่ Minimum thermometer ก็เป็ นเทอร์โมมิเตอร์แบบใช้แอลกอฮอล์ ส่ วน
เทอร์โมมิเตอร์โลหะ ใช้โลหะบางๆ 2 ชนิดที่มีการหด-ขยายตัวไม่เท่ากัน (เมื่อได้รบั อุณหภู มิเท่ากัน) มา
ประกบติดกัน เหมาะในการตรวจ-บันทึกค่าอุณหภูมเิ ป็ นระยะเวลายาวนาน เช่นเทอร์โมมิเตอร์แบบจดบันทึก
(Thermograph) เป็ นต้น
1.1 มาตราที่ใช้วดั การวัดค่าอุณหภู มนิ ิยมแสดงหน่ วยเป็ น "องศา" (Degree) ได้มนี ักวิทยาศาสตร์
หลายท่านคิดกาหนดมาตราวัดอุณหภูมขิ น้ึ มาต่างๆกัน เพื่อให้เหมาะกับงานสาขาต่างๆ เช่น
เซลเซียส (Celsius, เซ็นติเกรดเดิม , ºC) เป็ นมาตราที่เรา และบรรดาประเทศที่นิยมใช้ระบบเมตริก
คุน้ เคยกันดี นักวิทยาศาสตร์ดา้ นอวกาศของประเทศสวีเดนเป็ นผูก้ าหนดมาตรานี้ขน้ึ โดยให้จุดเยือกแข็งอยู่ท่ี
0ºC และจุดน้ าเดือดอยู่ท่ี 100ºC จากจุดเยือกแข็งถึงจุดเดือดจึงแบ่งออกเป็ น 100 ช่ององศาเท่าๆ กัน
ฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit, ºF) เป็ น มาตราที่นิ ย มใช้ก ัน ในกลุ่ ม ประเทศยุ โรปและอเมริก า มาตรานี้
ถูกกาหนดขึ้นโดยนักฟิ สกิ ส์เยอรมัน ให้จุดเยือกแข็งอยู่ท่ี 32 ºF และจุดน้ าเดือดอยู่ท่ี 212 ºF มาตรานี้แบ่ง
ออกเป็ น 180 ช่ององศาเท่าๆ กัน สาหรับค่า 0 องศาซึ่งเป็ นค่าต่าสุดของมาตรานี้ได้จากการนาเทอร์โมมิเตอร์
วางไว้ในส่วนผสมอย่างละเท่าๆ กันของน้ าแข็งและเกลือ ซึ่งในสมัยนัน้ ผูป้ ระดิษฐ์เชือ่ ว่าไม่มวี ธิ กี ารใดทีท่ าใน
ห้องทดลองจะสามารถทาอุณหภูมใิ ห้ต่ากว่านี้ได้อกี แล้ว
โรเมอร์ (Reaumur, ºR) เคยนิยมใช้กนั ในยุโรปกลาง แต่เสื่อมความนิยมไปแล้วเมื่อต้นศตวรรษที่ 20
นี้ นักฟิ สกิ ส์ชาวฝรังเศสเป็
่
นผูก้ าหนด มีจุดเยือกแข็งอยู่ท่ี 0 ºR จุดน้ าเดือดที่ 80ºR
เคลวิน (Kelvin, หรือ องศาสัมบูรณ์ , Absolute, K หรือ A นิยมใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์มาตรานี้
กาหนดโดย ลอร์ด เคลวิน นักฟิ สกิ ส์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ กาหนดจุดเยือกแข็งอยู่ท่ี 273 K และ
จุด เดือดอยู่ท่ี 373 K นัน่ คือ จากจุดเยือกแข็งถึงจุด เดือดแบ่งออกเป็ น 100 ช่ององศาเช่นเดียวกับ มาตรา
เซลเซียสนันเอง
่
ควรสังเกตว่ามาตรานี้ไม่มอี ุณหภูมทิ ่เี ป็ นค่าลบ เนื่องจากค่าต่าสุดในมาตรานี้ (0 K) นัน้ เป็ น
ศูนย์อย่างแท้จริง (ศูนย์องศาสัมบูรณ์) ไม่มพี ลังงานความร้อนที่จะไปกระตุ้นโมเลกุลของสารให้เคลื่อนไหว
แม้แต่โมเลกุลของแก๊สก็ยงั หยุดนิ่ง และการเขียนค่าอุณหภูมเิ คลวินจะไม่ใส่เครื่องหมายองศา ( º )
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1.2 การแปลงมาตรา จะเห็น ได้ว่าในมาตราเซลเซีย สนัน้ แบ่ งช่ององศาออกเป็ น 100 ช่อ ง ส่ว น
ฟาเรนไฮต์มี 180 ช่อง อัตราส่วนระหว่างองศาเซลเซียสต่อองศาฟาเรนไฮต์ จึงเป็ น 1 ต่อ 9/5 ซึ่งสามารถ
เขียนเป็ นสูตรง่ายๆ สาหรับการแปลงมาตราทัง้ สองได้ดงั นี้ C/5 = (F-32)/9
ตัวอย่าง การแปลงค่า 40ºC ให้เป็ น ºF
จากสูตร C/5 = (F-32)/9
แทนค่า
40/5 = (F-32)/9
360 = 5F-160
5F = 520
F = 520/5 = 104ºF
ส่ว นมาตราเซลเซีย ส กับ เคลวิน นัน้ ต่ างก็แ บ่ งออกเป็ น 100 ช่อ งเหมือ นกัน แต่ จุด เยือ กแข็งและ
จุดเดือดของเคลวินอยู่ห่างจากของเซลเซียสอยู่ 273 ช่ององศา ฉะนัน้ สูตรในการแปลงหน่ วยระหว่างมาตรา
ทัง้ สองจึงเป็ น K = 273 + C (หรือ C = K - 273)
ตัวอย่าง การแปลงค่า 40ºC เป็ นองศา K
จากสูตร
K = 273 + C
แทนค่า
K = 273 + 40
K = 313
*** จุดเยือกแข็ง หมายถึงจุดแห่งการเปลีย่ นสถานะ จากของเหลวเป็ นของแข็ง
("จุดเยือกแข็ง" Freezing point) และในทางกลับกันจากของแข็งกลายเป็ นของเหลว
("จุดหลอมละลาย" Melting point) ซึ่งทัง้ สองจุดนี้อยู่ทค่ี ่าอุณหภูมเิ ดียวกัน (0ºC)
2. กรรมวิ ธีถ่ายเทความร้อน (Heat transfer process)
และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Temperature changes)
การถ่ายเทพลังงานความร้อนระหว่างสิง่ ต่างๆ ตามธรรมชาตินนั ้ มีอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับเป็ น การ
เฉลีย่ กระจายความร้อนออกไป หากวางวัตถุต่างอุณหภูมิ 2 ชิน้ ไว้ใกล้ๆ กัน พลังงานความร้อนของวัตถุท่มี ี
อุ ณ หภู มิสู ง กว่ า จะถ่ า ยเทไปสู่ ว ตั ถุ ท่ี มีอุ ณ หภู มิต่ า กว่ า โดยวิธีใ ดวิธีห นึ่ ง ต่ อ ไปนี้ ค ือ การน าความร้ อ น
(Conduction), การพาความร้อน (Convection), การแผ่รงั สี (Radiation) และมีแนวโน้มทีเ่ ป็ นไปได้วา่ ในทีส่ ุด
อุณหภูมขิ องวัตถุทงั ้ สองจะเท่ากัน
2.1 การนาความร้อน (Conduction) เป็ นวิธีท่คี วามร้อนถ่ายเทผ่านระหว่างโมเลกุลต่อโมเลกุลของ
วัตถุท่สี มั ผัสกันโดยวัตถุตวั นานัน้ ไม่ต้องเคลื่อนที่ เช่น ท่อนเหล็กที่เผาไฟ แม้ปลายเหล็กจะสัมผัสไฟเพียง
ด้านเดียว แต่ปลายด้านตรงข้ามก็รอ้ นด้วย โลหะส่วนมากเป็ นตัวนาความร้อนที่ดแี ต่อากาศเป็ นตัวนาความ
ร้อนทีเ่ ลว และถ่ายเทความร้อนได้ชา้ เมื่อพืน้ ดินร้อนในตอนกลางวัน อากาศทีอ่ ยู่ตดิ กับผิวดินเท่านัน้ ทีร่ อ้ นขึน้
ด้วยการนาความร้อน ในเวลากลางคืนพืน้ ดินคายความร้อนได้เร็วกว่าจึงมีอุณหภูมติ ่ากว่าอากาศ จะมีกเ็ พียง
ชัน้ บางๆ ของอากาศที่อยู่ตดิ ผิวดินเท่านัน้ ที่เย็นเนื่องจากการสัมผัสกับพื้นดิน จึงเป็ นต้นเหตุสาคัญของการ
เกิดน้ าค้าง เมื่อวัตถุต่างๆ คายความร้อนออกอย่างรวดเร็วในเวลากลางคืน จนพืน้ ผิวของมันมีอุณหภูมติ ่ากว่า
อากาศ ทาให้ความชืน้ ในอากาศทีม่ าสัมผัสมีอุณหภูมถิ งึ จุดน้ าค้างได้โดยง่าย
2.2 การพาความร้อน (Convection) คือการทีต่ วั สื่อพาเอาความร้อนติดไปด้วยเมื่อเคลื่อนทีจ่ ากแหล่ง
เดิมในวิชาอุตุนิยมวิทยาจะมุ่งถึงความหมายของ Convection แต่เฉพาะในกรณีของ "การพาความร้อนในทาง
ดิ่งเท่า นัน้ " เช่น อากาศเหนื อต าบลหนึ่ งถู กความร้อ นแล้วยกตัว ขึ้น อาการเช่น นี้เราเรีย กว่า Convection

27

ส่วนการพาความร้อนทางระดับ (แนวระนาบ) เช่นการที่อากาศโดยรอบเคลื่อนตัวในแนวระนาบเข้ามาแทนที่
อากาศ ณ ตาบลข้างต้นเรียกว่า Advection
2.3 การแผ่รงั สี (Radiation) เป็ นการเคลื่อนที่ของความร้อนโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางพลังงานความ
ร้อนแผ่ออกมาจากต้นกาเนิดในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เช่นพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์แผ่รงั สีผา่ น
อวกาศมาในรูปของคลื่นสัน้ (Short wave radiation) และโลกแผ่รงั สีกลับไปในรูปของคลื่นยาว (Long wave
radiation)
3. คุณสมบัติบางประการของการแผ่รงั สี
การแผ่รงั สีทเ่ี รารูจ้ กั กันดีคอื การแผ่รงั สีจากดวงอาทิตย์เป็ นพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเคลื่อน
ตัวด้วยความเร็วของแสง เป็ นการยากที่จะแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพลังงานควา มร้อนกับ
พลังงานแสง ความแตกต่างทีเ่ ราคุน้ เคยก็คอื เราสามารถสัมผัสพลังงานแสงได้ดว้ ยการมองเห็น ดวงอาทิตย์แผ่
รังสีออกมาในทุกขนาดช่วงคลื่น ช่วงที่แผ่พลังออกมาสูงสุดคือช่วงของแสงสว่าง (Visible range) ซึ่งมีความ
ยาวขนาดช่วงคลื่นระหว่าง 0.4 ถึง 0.7 ไมครอน แต่ประมาณครึ่งหนึ่งของพลังงานทีแ่ ผ่จากดวงอาทิตย์เป็ น
ขนาดช่วงคลื่นอื่นทีส่ นั ้ กว่า 0.4 ไมครอน ได้แก่พวก อุลตร้าไวโอเล็ต และเอ็กซเรย์ เป็ นต้น ส่วนที่มคี วามยาว
มากกว่า 0.7 ไมครอน ได้แก่พวกอินฟราเรด และคลื่นวิทยุอ่นื ๆ เป็ นต้น
กฏของ Planck และของ Stefan-Boltzmann ช่วยอธิบายเรื่องกาลังในการแผ่พ ลังงานและช่วยให้
สามารถคานวณหาค่าออกมาได้
กฏของ Planck กล่าวว่า "กาลังในการแผ่พ ลังงาน ณ ช่วงคลื่นใดๆ ของวัตถุดา (Black body) จะ
ขึน้ อยู่กบั อุณหภูมขิ องวัตถุดานัน้ "
กฏของ Stefan-Boltzmann กล่าวว่า "ผลรวมของกาลังในการแผ่พลังงานของวัตถุดาจะเป็ นสัดส่วน
โดยตรงกับอุณหภูมิ (เคลวิน) ของวัตถุนนั ้ ยกกาลังสี่" จะเห็นว่ากฏทัง้ สองนัน้ มีอุ ณหภูมขิ องวัตถุเป็ นปั จจัย
สาคัญ วัต ถุท่มี ีอุณ หภู มิสูงกว่าจะมีกาลังในการแผ่พ ลังงานมากกว่า และขนาดของคลื่น สัน้ กว่า เช่นดวง
อาทิตย์เมื่อเทียบกับโลก ดวงอาทิตย์แผ่พลังงานออกมาอย่างมหาศาล เพราะมีอุณหภูมสิ ูงกว่า และพลังงานที่
แผ่ออกมาก็เป็ นพวกคลื่นสัน้ (Short waves) ส่วนโลกแผ่พลังงานที่ได้รบั นัน้ กลับออกไปในรูปของคลื่นยาว
(Long waves or Terrestrail radiation)
*** วัตถุดา (Black body) เป็ นวัตถุสมมุติในทางทฤษฎี ที่สามารถแผ่พลังงานออกมาสูงสุดในทุกขนาด
ช่วงคลื่น ณ อุณ หภู มิหนึ่ ง และสามารถดู ด ซึมพลังงานทัง้ หมดที่มาตกกระทบ เช่น ณ อุณ หภู มิหนึ่งโลก
สามารถดูดซึมและแผ่พลังงานช่วงความยาวคลื่น 10 ไมครอน ได้เกือบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ นันหมายถึ
่
งที่
อุณหภูมนิ นั ้ โลกมีคุณสมบัตเิ กือบเป็ น Black body ส่วนชือ่ "วัตถุดา" นัน้ ไม่เกีย่ วกับสี มุ่งถึงคุณสมบัตใิ นเรื่อง
การดูดซึม และการแผ่พลังงานเป็ นหลักไม่วา่ ตัววัตถุจะเป็ นสีอะไรหรือมีโครงสร้างอย่างไรก็ตาม

4. พลังงานในบรรยากาศ (Energy in the atmosphere)
อริสโตเติล้ (Aristotle) เป็ นเจ้าของแนวความคิดทีว่ ่า การได้รบั ความร้อนไม่เท่ากันของแถบศูนย์สูตร
กับแถบขัว้ โลกนัน่ เอง เป็ นที่มาของพลังมหาศาลที่ผลักดันให้บรรยากาศของโลกเกิดการหมุนเวียนถ่ายเท
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พลังงานดังกล่าวได้มาจากดวงอาทิตย์ถงึ 99.7% ส่วนที่เหลือมาจากภายในของโลกเอง เช่น จากภู เขาไฟ,
น้ าพุรอ้ น และจากกิจกรรมของมนุษย์โลก (Human activities) พลังงานในบรรยากาศมีอยู่ 4 รูปแบบดังนี้ :4.1 พลังงานจลน์ (Kinetic energy) เป็ นพลังงานทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหวถ่ายเทของบรรยากาศ
4.2 พลังงานศักย์ (Potential energy) เป็ นพลังงานที่เกิดในเนื้อของอากาศจากการพยายามทรงตัว
ต้านแรงดึงดูดของโลก
4.3 พลังงานความร้อนแฝง (Latent heat energy) เป็ นพลังงานที่ของแข็งและของเหลวดูดซึมกักไว้
ในระหว่างขบวนการละลายและระเหย (เช่น การที่น้ าแข็งจะละลายหรือน้ าจะกลายเป็ นไอได้นนั ้ จะต้องใช้
ความร้อนจานวนหนึ่งเพื่อการเปลี่ยนสถานะดังกล่าว) และความร้อนจานวนนี้จะถูกคายออกมาอีกครัง้ เมื่อมี
การเปลีย่ นสถานะกลับสภาพเดิม
4.4 พลังงานจากความร้อน (Thermal energy) เป็ นพลังงานที่กกั เก็บไว้ในเนื้อของอากาศเมื่อได้รบั
ความร้อนซึ่งไปกระตุน้ ให้โมเลกุลเกิดการสันไหว
่
พลังงานที่กล่าวนี้จะแสดงออกมาเมื่ออากาศนัน้ ไปอยู่ในที่ท่ี
มีความแตกต่างทางอุณหภูมริ ะหว่างเนื้อมวลอากาศกับสิง่ แวดล้อม
5. พลังงานจากดวงอาทิ ตย์ (Solar radiation)
ดวงอาทิตย์เป็ นต้นกาเนิดแห่งขบวนการแผ่รงั สีทุกชนิดของโลก ดวงอาทิตย์แผ่รงั สีปริมาณมหาศาล
ออกไปทุกทิศทุกทางในอวกาศอย่างต่อเนื่องโลกรับพลังงานนี้ (รังสีดวงอาทิตย์ ) มาเพียงเล็กน้ อย ปริมาณ
พลังงานจากดวงอาทิตย์ทโ่ี ลกได้รบั (Insolation หรือ Incoming solar radiation) นัน้ ขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบ 4
ประการต่อไปนี้
5.1 Solar Constant คือ ค่า ของรังสีด วงอาทิต ย์ท่ีวดั ณ ขอบนอกของบรรยากาศ ซึ่งเชื่อ ว่าเป็ น
ค่าคงที่ 1.94 กรัม-แคลอรี่ / ซม2 / นาที
5.2 ระยะห่างของดวงอาทิต ย์ เนื่องจากโลกมีวถิ ีโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็ นวงรี ระยะห่ างจากดวง
อาทิตย์เมื่ออยู่ ณ ตาแหน่ งต่างๆ จึงไม่เท่ากัน เป็ นผลให้ค่า Solar constant แปรเปลีย่ นตามไปด้วย เช่นเมื่อ
โลกอยู่ในตาแหน่ งใกล้ด วงอาทิตย์ท่ีสุด (Perihelion) ประมาณ 1-3 ม.ค. Solar constant จะมีค่าประมาณ
2.01 กรัม-แคลอรี่ /ซม2 /นาที และเมื่อโลกอยู่ทต่ี าแหน่ งไกลดวงอาทิตย์ท่สี ุด (Aphelion) ประมาณ 4-6 ก.ค.
Solar constant มีค่าประมาณ 1.88 กรัม-แคลอรี่ /ซม2 /นาที หากพิจารณาในทางทฤษฎีถงึ ผลอันนี้แล้วน่ าจะ
ทาให้ค่าอุณหภูมติ ่าสุดและสูงสุด ในฤดูหนาวและฤดูรอ้ นของซีกโลกใต้แตกต่างกันมากกว่าของซีกโลกเหนือ
แต่ค่าแตกต่างนี้กถ็ ูกลบเลือนไปโดยองค์ประกอบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วโยงกับการหมุนเวียนของบรรยากาศ และความ
ต่างอุณหภูมริ ะหว่างพืน้ ดิน-พืน้ น้ าของทัง้ สองซีกโลก
5.3 มุมของดวงอาทิตย์ท่กี ระทาต่อโลก ปริมาณพลังงานที่ผวิ โลกได้รบั ในขณะที่แสงอาทิตย์ทามุม
ตัง้ ฉากกับพืน้ ทีน่ นั ้ ย่อมมากกว่าเมื่อแสงทามุมเอียง
5.4 ความนานของช่วงกลางวัน ช่วงกลางวันยิ่งยาวนานปริมาณ Insolation ที่ได้รบั ณ ตาบลนัน้ ๆ
ก็ยงิ่ มากซึ่งช่วงเวลาของวันก็ขน้ึ อยู่กบั ค่าเส้นรุง้ (Latitude) ของตาบลนัน้ และช่วงเวลาของปี (ฤดู) โดยตรง

6. การสูญเสียพลังงานของรังสีดวงอาทิ ตย์
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พลังงานทีด่ วงอาทิตย์แผ่ผา่ นห้วงอวกาศมานัน้ จะมีค่าคงทีเ่ มื่อยังไม่เข้าสู่บรรยากาศของโลก แต่เมื่อ
ผ่านบรรยากาศเข้ามาแล้วจะสูญเสียพลังงานไปบางส่วน ตัวการต่างๆ ที่ทาให้ Insolation สูญเสียพลังงานมี
ดังนี้
6.1 ผลกระทบจากบรรยากาศ บรรยากาศจะท าหน้ า ที่ แ พร่ ก ระจาย (Scattering) และดู ด ซึ ม
(Absorption) รังสีดวงอาทิตย์ท่ผี ่านเข้ามา โดยโมเลกุลของอากาศจะกระจายรังสีจากดวงอาทิตย์ออกไป
ทุกทิศทุกทางในท้องฟ้ าก่อนผ่านลงมาถึงพื้นโลก ท้อ งฟ้ าในเวลากลางวันจึงแลดูเจิดจ้า แก๊สแต่ละชนิดที่
ประกอบขึน้ มาเป็ นบรรยากาศจะเลือกดูดซึมรังสีดวงอาทิตย์แต่ละช่วงความยาวคลื่นเฉพาะตัว ในขณะทีป่ ล่อย
ให้ ค ลื่ น ขนาดอื่ น ผ่ า นไป พวกคลื่ น สัน้ (Short wave) ทั ง้ หลายจะถู ก บรรยากาศในระดั บ บนดู ด ซึ ม ไว้
บรรยากาศไม่สามารถดูดซึมรังสีดวงอาทิตย์ท่มี ีค วามยาวคลื่นมากกว่า 0.34 ไมครอน (ซึ่งได้กล่าวแล้วว่า
ดวงอาทิตย์แผ่พลังงานย่านนี้มาด้วยความเข้มสูงสุด) จะผ่านบรรยากาศลงมาได้โดยง่ าย แล้วถูกพืน้ ดินดูดซึม
ไว้ ทาให้อุณหภูมขิ องพื้นดินเพิม่ ขึน้ และต่อมาก็เป็ นผลให้อากาศใกล้ๆ พื้นดินร้อนขึน้ ด้วยการนาความร้อน
และการพาความร้อน
6.2 ผลกระทบจากเมฆจานวน ชนิด และความหนาของเมฆ มีผลในการขัดขวางรังสีด วงอาทิตย์ท่ี
ส่องลงมาสู่พ้ืนโลก การสูญ เสีย พลังงานจะมากหรือน้ อ ยก็ข้นึ อยู่ก ับคุ ณ สมบัติของเมฆนัน้ ๆ ในเรื่องการ
สะท้ อ นกลับ (Reflection), การดู ด ซึ ม (Absorption) โดยหยดน้ า และผลึก น้ า แข็ง ที่ อ ยู่ ในเมฆ และการ
แพร่กระจาย (Scattering) ความสามารถในการสะท้อนแสงกลับ (Albedo) ของเมฆแต่ละชนิดนัน้ แตกต่าง
กันมาก เมฆชัน้ สูง และเมฆแผ่นมี Albedo ประมาณ 21%, เมฆแผ่นในชัน้ กลางประมาณ 48%, เมฆแผ่น
ชัน้ ต่ า 69% และเมฆก่อตัวทางตัง้ ที่สูงใหญ่ มี Albedo ประมาณ 70% ทัง้ นี้ก็ข้นึ อยู่กบั ความหนาของเมฆ
นัน้ ด้วย Insolation จะถูกเมฆดูดซึมไว้บา้ งเพียงเล็กน้อย และเมฆยังเป็ นตัวขัดขวางบางส่วนของ Terrestrial
radiation ซึ่งเป็ นคลื่นยาวที่โลกแผ่ออกไปสู่อวกาศในเวลากลางคืนอีกด้วย ทาให้ความต่างอุณหภูมใิ นเวลา
กลางวันและกลางคืนมีไม่มากนักในวันทีม่ เี มฆมาก
*** Albedo คือ ความสามารถในการสะท้อนแสงที่ตกกระทบของสิง่ ต่างๆ ปกติแล้วจะแสดงค่า Albedo
เป็ นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งคืออัตราส่วนระหว่างปริมาณคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ าที่สะท้อนกลับโดยวัตถุ ต่อปริมาณคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าทีต่ กกระทบวัตถุนนั ้
6.3 ผลกระทบจากพื้นดิน -พื้นน้ า ความสามารถในการดูดซึมรังสีดวงอาทิตย์ของผิวโลกขึ้นอยู่กบั
ธรรมชาติของผิวโลกแต่ละแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าความสามารถในการสะท้อนกลับ (Albedo) และค่า
ความจุค วามร้อน (Heat capacity) ของที่นัน้ โดยทัวไปแล้
่
วพื้นดินมีค่า Albedo มากกว่าพื้นน้ า Insolation
ที่ตกบริเวณพื้นดินจึงสะท้อนกลับไปมากกว่าที่ตกลงสู่พ้นื น้ า (ยกเว้นเมื่อดวงอาทิต ย์ทามุมต่ าต่อผิวน้ าที่
ราบเรียบ) ส่วนค่าความจุความร้อนนัน้ น้ ามีค่าความจุความร้อนมากกว่าดิน น้ าจึงดูดซึมรังสีดวงอาทิตย์ไว้
มากกว่าพื้นดิน ในเวลากลางคืนความร้อนเหล่านี้กจ็ ะถูกคายกลับออกมา ด้วยเหตุน้ีน้ าในมหาสมุทรจึงทา
หน้าที่เสมือนเป็ นแหล่งสารองพลังงานแหล่งใหญ่ของโลก และช่วงห่างระหว่างค่าอุ ณหภูมสิ ูงสุด-ต่ าสุด เหนือ
พืน้ น้ ามีค่าน้อยกว่าทีเ่ หนือพื้นดิน ความต่างอุณหภูมริ ะหว่างพืน้ ดิน-พื้นน้ า เป็ นเหตุให้เกิดสภาพอากาศตาม
ฤดูกาลในสเกลใหญ่ (Large scale) หรือทีเ่ ห็นได้ง่ายๆ คือลมบก-ลมทะเล ในสเกลขนาดท้องถิน่ (Local scale)
6.4 ผลกระทบจากความสูงและทิศทางทีห่ นั รับรังสีดวงอาทิตย์ องค์ประกอบทัง้ สองนี้มคี วามสาคัญต่อ
ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ทแ่ี ต่ละตาบลได้ร ับ ตาบลที่อยู่ในระดับความสูงมากๆ ย่อมมีช่วงเวลาของการรับรังสี
ดวงอาทิต ย์ยาวนานกว่าพื้น ที่ท่ีอ ยู่ต่ ากว่า อีกทัง้ บรรยากาศในระดับสู งก็บ างเบากว่าท าให้อิท ธิพ ลของ
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บรรยากาศทีม่ ตี ่อรังสีดวงอาทิตย์มนี ้อยลง ลักษณะการวางตัวของพื้นลาดเอียงไหล่เขาและหน้าผาที่หนั หน้า
เข้ารับรังสีดวงอาทิตย์ย่อมมีชว่ งเวลาของการได้รบั รังสีดวงอาทิตย์ในมุมตรงมากกว่าพืน้ ราบทัวๆ
่ ไป
7. การแผ่รงั สีของโลก (Terrestrial radiation)
เมื่อโลกได้รบั รังสีค ลื่นสัน้ จากดวงอาทิตย์แล้ว โลกก็จะแผ่รงั สีคลื่นยาว (Long wave หรือ Infra-red)
กลับออกไป ไอน้ าและคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศนัน้ มีคุณสมบัตใิ นการดูดซึมรังสีคลื่นยาวได้ดมี าก
รังสีค ลื่นยาวที่โลกแผ่ออกไปจะถูกบรรยากาศดูดซึมไว้ถงึ 94% ปล่อยให้หลุดรอดสู่บ รรยากาศเพีย ง 6%
เท่านัน้ ย่านความยาวคลื่น 8 ถึง 13 ไมครอน เป็ นช่วงทีบ่ รรยากาศปล่อยให้หลุดรอดออกไปไม่สามารถดูดซึม
ไว้ได้ซ่ึงเรียกว่าเป็ น "หน้ าต่างบรรยากาศ" (Atmospheric window) บางส่วนของรังสีค ลื่นยาวที่บรรยากาศ
ดูดซึมไว้จะถูกแผ่กลับมายังพืน้ โลกอีก
8. ความสมดุลพลังงานของโลก และบรรยากาศ
ผลจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ระบบของโลกและบรรยากาศปรากฏว่า ปริม าณเฉลี่ยของรังสีดวง
อาทิตย์คลื่นสัน้ ที่ได้รบั ในบริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง 35 º กับเส้นศูนย์สูตรนัน้ มีมากว่าคลื่นยาว (Terrestrial
radiation) ทีแ่ ผ่ออกไป ส่วนบริเวณตัง้ แต่เส้นรุ้ง 35º ขึน้ ไปถึงขัว้ โลกปริมาณรังสีท่ไี ด้รบั จะน้อยกว่าทีแ่ ผ่ออก
สภาพนี้ค วรทาให้แถบเส้นรุ้งต่ าๆ มีอุณหภู มิเพิ่มขึน้ และแถบเส้นรุ้งสูงๆ มีอุณหภู มิลดลงเรื่อยๆ แต่กลับ
ปรากฏว่าทุกแห่งในโลกยังคงรักษาค่าเฉลี่ยอุ ณหภูมริ ายปี ไว้ได้อย่างสม่ าเสมอ แสดงว่าจะต้องมีการส่งถ่าย
พลังงานส่วนเกินอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจากแถบเส้นรุ้งต่ าๆ ไปยังแถบเส้นรุ้งสูงๆ ซึ่งขาดดุลพลังงาน การ
หมุนเวียนของบรรยากาศนัน่ เองที่ทาให้เกิดการส่งถ่ายพลังงานเหล่านี้ 70% ถึง 90% ส่วนที่เหลือถูกนาไป
โดยกระแสน้ าในมหาสมุทร

รูปที่ 1

31

ความสมดุ ลพลัง งานของโลกและบรรยากาศ (ภาพที่ 1) แสดงให้ เห็น การได้รบั และการสูญ เสีย
พลังงานของระบบโลกและบรรยากาศว่ามีความสมดุลกันได้อย่างไร หากถือว่า Insolation ที่โลกได้รบั จาก
ดวงอาทิตย์ทงั ้ หมดเป็ น 100 ส่วน จะมีส่วนที่สะท้อนกลับไปโดยเมฆและพื้นโลก 30% พลังงานส่วนนี้ถอื ว่า
สูญไปจากระบบเพราะสะท้อนกลับไปสู่อวกาศโดยตรง บรรยากาศและเมฆดูดซึมไว้ 20% ส่วนนี้จะถูกแผ่กลับ
ออกไปสู่อวกาศในภายหลัง ที่เหลืออีก 50% จะถูกพื้นดิน -พื้นน้ าดูดซึมไว้พลังงานจานวนนี้จะถูกใช้ไปใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี้ ให้ความร้อนแก่บรรยากาศโดยตรง 6% ใช้ระเหยน้ าเพื่อคงสภาพวงจรของน้ า 24% ซึ่ง
พลังงานจานวนนี้จะกลับมาทาความร้อนให้กบั บรรยากาศอีกครัง้ ในรูปของความร้อนแฝงที่ไอน้ าคายออกมา
ขณะกลันตั
่ วเป็ นหยดน้ าในเมฆ, อีก 20% จะใช้ทาความร้อนให้แก่พน้ื โลกแล้วในที่สุดก็จะถูกโลกแผ่รงั สีกลับ
ไปสู่บรรยากาศในรูปคลื่นยาวเสีย 14% กับแผ่ไปสู่บรรยากาศโดยตรง 6% พลังงานความร้อนที่บรรยากาศ
ดูดซึมไว้จานวนหนึ่ง (ประมาณ 1%) จะถูกแปรเป็ นพลังงานจลน์ (Kinetic energy) เพื่อใช้ทาให้บรรยากาศ
และกระแสน้ าเกิดการหมุนเวียนต้านแรงเสียดทาน (Friction) แล้วพลังงานส่วนนี้กจ็ ะกลับคืนสู่บรรยากาศ
ต่อไป
9. การกระจายของอุณหภูมิ (Temperature distribution)
อุณหภูมิ ณ ทีต่ ่างๆ ย่อมมีค่าไม่เท่ากันทัง้ ในทางระดับ และในทางดิง่ ซึ่งแยกพิจารณาได้ดงั นี้
9.1 การกระจายของอุณหภูมทิ างระดับทีพ่ น้ื โลก ขึน้ อยู่กบั ฤดูกาลเป็ นปั จจัยหลักส่วนปั จจัยรองลงไป
ได้แก่ ทาเลที่ตงั ้ และส่วนประกอบของพื้นดิน -พื้นน้ า รวมทัง้ สภาพภูมปิ ระเทศ เช่นในฤดูรอ้ น บริเวณพื้นดิน
จะอุ่นกว่าพื้นน้ าที่อยู่ใกล้เคียง ณ เส้นรุ้งเดียวกัน ในฤดูหนาวบริเวณพื้นน้ าจะอุ่นกว่าพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียง
ณ เส้นรุง้ เดียวกัน ค่าอุณหภูมทิ งั ้ สูงสุด และต่าสุดประจาวันจะพบเหนือบริเวณทีเ่ ป็ นพืน้ ดิน
9.2 การกระจายของอุณ หภู มิท างดิ่งในบรรยากาศ ผู้ปฏิบ ัติงานในอากาศจะค านึงถึงอุณ หภู มิใน
บรรยากาศเพื่อนามาประกอบการตัดสินใจเลือกความสูงของระดับบิน พิกดั น้ าหนักบรรทุกรวมทัง้ ผลกระทบ
อื่นๆ ทีจ่ ะมีต่อเทีย่ วบิน การกระจายของอุณหภูมทิ างดิง่ มีลกั ษณะต่างๆ ดังนี้ :9.2.1 อุ ณ หภู มิลดลงตามระยะสูง (A temperature lapse) ในบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ย ร์
อุณหภู มจิ ะลดลงตามระยะสูงที่เพิ่มขึ้น อัตราการลดอุณหภู มติ ามระยะสูงที่ถอื เป็ นค่ามาตรฐาน (Standard
lapse rate) มีค่า 2ºC (3.6ºF) ต่อ 1,000 ฟุต (6-8ºC/1 กม.) ค่านี้ใช้เป็ นบรรทัดฐานในการปรับแต่งอุปกรณ์
ต่างๆ และการจัดทารายการตรวจสอบระบบการทางานต่างๆ ของอากาศยาน
9.2.2 อุณหภูมกิ ลับ (A temperature inversion) บ่อยครัง้ ทีม่ กั จะมีชนอุ
ั ้ ณหภูมเิ พิม่ ตามระยะ
สูงเกิดขึน้ ในบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ เรียกว่าชันอุ
้ ณหภูมกิ ลับ (Inversion layer) ชันอุ
้ ณหภูมกิ ลับ ที่เกิด
บ่อยทีส่ ุดได้แก่แบบทีเ่ กิดเหนือผิวดินเพียงเล็กน้อย เกิดในคืนทีท่ อ้ งฟ้ าโปร่ง และลมค่อนข้างสงบ พืน้ ดินคาย
ความร้อนออกอย่างรวดเร็วทาให้อากาศที่อยู่ตดิ กับผิวดินพลอยเย็นตัวไปด้วยจนถึงระยะประมาณ 200-300
ฟุต ผลนี้อาจเหลือเพียงเล็กน้อยหรือหมดไป อากาศชันล่
้ างสุดจึงมีอุณหภูมติ ่ากว่าอากาศชันที
้ อ่ ยู่ ถัดขึน้ ไป
สภาพตามที่กล่าวนี้เรียกว่า Radiation inversion หรือ Ground inversion ซึ่งจะไม่ค่อยเกิดในคืนที่
เมฆมาก เพราะเป็ นสภาพทีไ่ ม่อานวยให้เกิดการลดอุณหภูมใิ นเวลากลางคืน นอกจาก Radiation inversion
แล้วยังมี Inversion แบบอื่นๆ อีกดังนี้
Subsidence inversion เกิดเนื่องจากอากาศในระดับใดระดับหนึ่งจมตัวลงสู่เบื้องล่างซึ่งมักเกิดเป็ น
บริเวณกว้าง ในขณะที่จมตัวลงก็จะมีอุณหภูมสิ ูงขึน้ ด้วยกรรมวิธอี ะเดียเบติค (Adiabatic warming) ชัน้ ของ
อากาศทีจ่ มตัวลงมานี้ (Layer of subsiding air) จึงมีอุณหภูมสิ ูงกว่าอากาศชันที
้ อ่ ยู่ถดั ลงไป และจะเป็ นชันที
้ ่มี
ความชืน้ น้อยมาก
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Frontal inversion จะพบในบริเวณที่เกิดแนวปะทะอากาศ ทัง้ ในแนวปะทะอากาศเย็น และในแนว
ปะทะอากาศอุ่น เมื่อมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวเข้าไปใต้ม วลอากาศอุ่น หรือเมื่อมวลอากาศอุ่นเคลื่อนตัวไป
ซ้อนทับบนมวลอากาศเย็นก็ตาม จะทาให้เกิดชัน้ อุณหภูมกิ ลับเหนือบริเวณนัน้ เสมอ และจะสังเกตได้ว่าใน
ระดับของ Frontal inversion นัน้ ความชืน้ จะเพิม่ ขึน้
Turbulence inversion เกิดเมื่อมีลมร้อนพัดไปบนพื้นดินหรือพื้นน้ าที่เย็นกว่า ทาให้เกิดการปั น่ ป่ วน
เล็กน้อยในบรรยากาศระดับใกล้ๆ ผิวพื้นโลก และจะพบชัน้ อุณหภูมกิ ลับเหนือบรรยากาศระดับใกล้ๆ ผิวพื้น
โลกเล็กน้อย
9.2.3 ระดับอุณหภูมเิ ท่า (An isothermal layer) เกิดขึน้ ได้ในบางโอกาสเป็ นชัน้ ทีไ่ ม่ห นานัก
มีอุณหภูมคิ งทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงตามระยะสูง
9.2.4 การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมแิ บบอะเดียเบติด (Adiabatic process) เป็ นการเปลีย่ นแปลง
อุณหภูมทิ เ่ี กิดขึน้ ภายในก้อนอากาศ (Air parcel) โดยไม่ได้รบั อิทธิพลจากอุณหภูมภิ ายนอก (รายละเอียดใน
บทที่ 7)
10. การหยังอุ
่ ณหภูมิในบรรยากาศ (Temperature sounding)
สถานีตรวจอากาศหลายแห่งจะทาการหยังอุ
่ ณหภูมขิ องบรรยากาศขึน้ ไปจนถึงระยะสูง 20-30 กม.
เป็ นประจาทุกวัน วันละสองครัง้ โดยใช้ Radiosonde ซึ่งประกอบด้วยบอลลูนทีม่ เี ครื่องวัดอุณหภูมิ, ความกด
อากาศ, ความชื้น กับเครื่องส่งสัญ ญาณวิทยุเล็กๆ ติด ขึ้นไปด้วย ค่าที่ต รวจวัดได้จะถูก ส่งลงมายังสถานี
ภาคพื้น ดิน แต่ ม นุ ษ ย์เราก็ย ัง ต้อ งการข้อ มู ล ของบรรยากาศมากขึ้น กว่า ที่ไ ด้ร ับ อยู่ จึงมีก ารตรวจหยัง่
บรรยากาศด้วยวิธอี ่นื ๆ อีกเช่นการตรวจโดยเครื่องบิน , การใช้บอลลูนขนาดใหญ่ ท่มี ีอุปกรณ์สร้างแผนภู มิ
อัตโนมัตติ ดิ ขึน้ ไปด้วย หรือให้ผตู้ รวจขึน้ ไปกับบัลลูนเป็ นต้น แผนภูมโิ ครงสร้างทางอุณหภูมใิ นบรรยากาศแต่
ละระดับจะแสดงลักษณะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 ลักษณะคือ :ก. อุณหภูมลิ ดลงตามระยะสูง (Temperature lapse)
ข. อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ตามระยะสูง (อุณหภูมกิ ลับ) (Temperature inversion)
ค. อุณหภูมคิ งทีต่ ามระยะสูง (Isothermal)
จากแผนภูมโิ ครงสร้างทางอุณหภูมใิ นบรรยากาศซึ่งได้จาก Radiosonde ในแถบละติจูดกลางนัน้ เรา
จะสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างบรรยากาศสองชัน้ แรกของโลกได้อย่างชัดเจน ที่ระดับต่ ากว่า 11 กม.
ลงมาซึ่งเป็ นชัน้ Troposphere นัน้ โดยทัวไปแล้
่
วจะมีลกั ษณะของการลดอุณหภูมติ ามระยะสูงทีร่ ะดับ11 กม.
จะมีลกั ษณะอุณหภูมคิ งที่ตามระยะสูงให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งเป็ นชัน้ Tropopause นันเอง
่
และถัดขึน้ ไปก็เป็ น
Stratosphere ซึ่งอุณหภู มจิ ะเกือบคงที่ข้ึนไปจนถึงระดับ 20 กิโลเมตร จากนัน้ อุณหภู มจิ ะเพิ่มตามระยะสูง
การตรวจหยังอุ
่ ณหภูมใิ นบรรยากาศเกือบทุกครัง้ จะแสดงคุณสมบัตทิ างอุณหภูมขิ องบรรยากาศชัน้ ล่างของ
โลกดังนี้
ก. Troposphere อุณหภูมลิ ดลงตามระยะสูงด้วยอัตราประมาณ 2ºC/1,000 ฟุต (6-8ºC/1 กม.) อาจมี
ชัน้ ของอุณหภูมกิ ลับหรืออุณหภูมคิ งทีต่ ามระยะสูงอยู่บา้ งเป็ นชันบางๆ
้
หรืออาจหนาได้ถงึ 1 กิโลเมตร
ข. Tropopause อุณหภู มคิ ่อนข้างคงที่ตามระยะสูง ระดับของ Tropopause จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาลด้วย ในฤดูหนาวจะอยู่ต่ากว่าฤดูรอ้ น
ค. Stratosphere ชัน้ ล่าง มีอุณหภูมคิ ่อนข้างคงที่ตามระยะสูง หรือมิฉะนัน้ ก็มอี ุณหภูมเิ ปลี่ยนแปลง
ตามระยะสูงเพียงเล็กน้อย
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สาหรับ บรรยากาศระดับ สู ง (ตัง้ แต่ ป ระมาณ 30 กิโลเมตรขึ้น ไป) นัน้ การตรวจหยังอุ
่ ณ หภู มิใน
บรรยากาศต้องกระทาโดยวิธอี ่นื ดังนี้
ก. ใช้จรวดหยังบรรยากาศ
่
โดยปล่อยจากเครื่องบินหรือบอลลูน ในระดับสูง แล้วนาค่าความแน่ น
(Density) และความกดอากาศมาคานวณค่าอุณหภูมิ
ข. ตรวจลักษณะแนวทางเดินที่ผดิ ไปจากปกติของเสียง เมื่อผ่านชัน้ บรรยากาศที่ต่างคุณสมบัตกิ นั
โดยใช้ระเบิดขนาดใหญ่ แล้ววัดระดับความเข้มของเสียง (Audibility)
ค. ปล่อยระเบิดมือเป็ นระยะๆจากจรวดทีย่ งิ จากพื้นโลก แล้วตรวจดูความเร็วในการเดินทางของเสียง
เมื่อผ่านชัน้ บรรยากาศทีม่ คี วามแน่นต่างๆ กัน
ง. ตรวจการแพร่กระจายของลาแสงในเวลากลางคืนเมื่อส่งลาแสงผ่านบรรยากาศชัน้ ต่างๆ ที่มคี วาม
แน่นไม่เท่ากัน
จ. ตรวจแนวทางเดินของพวกดาวตก หรือเทห์วตั ถุต่างๆ ที่เข้ามาในบรรยากาศ ทัง้ ด้วยสายตาและ
ด้วยเรดาร์
ฉ. ตรวจแนวทางเดินของคลื่นวิทยุเมื่อส่งผ่านบรรยากาศชัน้ Ionosphere
ช. ใช้ดาวเทียมตรวจวัดคุณสมบัตดิ ้านการดูดซึม (Absorption) ของบรรยากาศชันต่
้ างๆ ซึ่งตรวจได้
ถึงระดับ 1 hPa (50 กิโลเมตร) การทีอ่ ุณหภูมใิ นชัน้ Ionosphere กับ Ozonosphere สูงมากก็เนื่องจากดูดซึม
รังสี Ultraviolet จากดวงอาทิตย์ไว้นนเอง
ั่
เหนือระดับ 400 กิโลเมตร อุณหภูมจิ ะสูงประมาณ 1,200ºC และจะ
เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ เมื่อยิง่ สูงขึน้ ไป
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บทที่ 4
ความกดอากาศ (PRESSURE)
1. นิ ยาม (DEFINITION)
ถ้าพิจารณาน้ าหนักบรรยากาศของโลกประมาณ 5,600 ล้านล้านตันแล้ว จะมีแรงกดอย่างมหาศาลต่อ
ทุกสิ่งที่มนั ส่งแรงไปถึง จากการวัดความกดของบรรยากาศดูแล้วพบว่าความกดจ ะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานทีแ่ ละเวลา ถ้าเราเปรียบเทียบกับกองหนังสือจะเห็นว่าหนังสือเล่มล่างสุดจะรับน้ าหนักกดลงมามากทีส่ ุด
ในทานองเดียวกันความกดของบรรยากาศมีค่ามากทีส่ ุดทีส่ ่วนล่างสุดของบรรยากาศ
ความกดอากาศ ลม และอุณหภูมิ มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ ยากทีจ่ ะแยกศึกษาแต่ละเรื่อง
ดังนัน้ ในบทนี้จงึ ต้องกล่าวถึงความกดอากาศและความสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบนี้ดว้ ย
ความกด (Pressure) คือ แรงทีม่ ากระทาต่อหนึ่งหน่วยพืน้ ทีบ่ นพืน้ ผิวทีก่ าหนด
เมื่อ P = ความกด
P = F/A
F = แรงหรือน้ าหนักทีม่ ากระทา
A = พืน้ ทีท่ แ่ี รงหรือน้ าหนักมากระทา
สังเกตว่า เราไม่จาเป็ นต้องคานึงถึงทิศทางของแรงที่มากระทานัน้ เลย เพราะความกดจะปรากฎค่า
เท่าๆ กันทุกทิศทาง เราแบ่งความกดออกเป็ น 2 อย่างคือ
1.1 ความกดอากาศ, ความกดบรรยากาศ (Atmospheric pressure) หรือ ความกดขณะอยู่ ก ับ ที่
(Static Pressure)
ความกดทีเ่ กิดขึน้ จากน้ าหนักของแท่งอากาศทีม่ พี ้นื ทีห่ น้าตัดหนึ่งหน่วย ณ ระดับความสูงหนึ่งขึน้ ไป
จนถึงสุดขอบบรรยากาศด้านบน เราเรียกความกดทีร่ ะดับความสูงนัน้ ว่า Atmospheric pressure หรือ
Static pressure
1.2 ความกดขณะเคลื่อนที่ (Dynamic pressure) ความกดที่เกิดบนพื้นผิวใดๆ ทีเ่ คลื่อนที่ เมื่อเทียบ
กับอากาศ เรียกว่าความกดขณะเคลื่อนที่ (Dynamic pressure) และความกดทีเ่ กิดบนด้านหน้าของพืน้ ผิวนัน้
จะมีค่ามากกว่าด้านหลังในขณะทีพ่ น้ื ผิวนัน้ กาลังเคลื่อนที่
หลักของเครื่องวัดความเร็วเครื่องบินก็ยดึ หลักการวัดค่า Dynamic pressure นี้โดยหาความแตกต่าง
ของความกดในท่อปิ โตต์ (Pitot tube) กับท่อสแตติก (Static tube) ความกดในท่อปิ โตต์เกิดจากผลรวมของ
Static pressure กับ Dynamic pressure
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความกดอากาศ (Instrument)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวัดค่าความกดอากาศ เรียกว่า บารอมิเตอร์ (Barometer) ในปั จจุบนั ทีน่ ิยมใช้กนั
มีอยู่ 3 แบบ คือ
2.1 บารอมิเตอร์แบบปรอท (Mercurial barometer)
ในปี พ.ศ. 2186 ทอร์รเิ ซลลี่ (Torricelli) พบว่าหากเรานาเอาหลอดแก้วยาวเกือบหนึ่งเมตรทีม่ ปี รอท
อยู่เต็มมาคว่าลงในอ่างทีม่ ปี รอทอยู่ ตามรูป 1 ความกดอากาศหรือน้ าหนักของอากาศจะดันปรอทในอ่างจนมี
ค่าสมดุล หรือเท่ากับน้ าหนักของลาปรอทในหลอดแก้ว จากหลักการนี้เขาได้นามาประดิษฐ์บารอมิเตอร์แบบ
ปรอทขึน้ มา ที่สถานีตรวจอากาศใกล้ระดับน้ าทะเลจะมีความสูงของลาปรอทแบบนี้ประมาณ 29.92 นิ้วหรือ
760 มม. อาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า "ลาปรอททีม่ คี วามสูง 29.92 นิ้ว มีน้ าหนักเท่ากับลาอากาศทีม่ คี วามสูง
จากระดับน้ าทะเลถึงยอดสุดของบรรยากาศทีม่ พี น้ื ทีห่ น้าตัดเท่ากับลาปรอทนัน้ "
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ในกิจการบินได้ใช้วธิ วี ดั ค่าความกดอากาศนี้ เพื่อเปรียบเทียบหาระยะสูงของเครื่องบินขณะบินใน
อากาศได้อย่างแม่นยา โดยอาศัยอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าความกดอากาศในแนวดิง่ ของบรรยากาศระดับต่ า
มีค่าประมาณ 1 นิ้วปรอทต่อระยะสูง 1,000 ฟุ ต ถึงแม้บารอมิเตอร์แบบปรอทจะให้ค่าความกดอากาศได้
ถูกต้องมากทีส่ ุดก็ตาม แต่กย็ งั ไม่สะดวกในการติดตัง้ ในอากาศยานอีกทัง้ ยังไม่สะดวกในการอ่านค่าอีกด้วย

รูป 1 บารอมิเตอร์แบบปรอท Mercurial Barometer
2.2 บารอมิเตอร์แบบโลหะ (Aneroid barometer)
คาว่า "แอนนิ รอยด์ (Aneroid) หมายถึง ไม่มีของเหลว (Contain no fluid) บารอมิเตอร์แบบนี้ จึง
ประกอบด้วยแผ่นโลหะบางๆ ทีย่ ดื หยุ่นได้ในกล่องสูญญากาศ (ตามรูป 2) ปลายด้านหนึ่งจะติดแน่นกับที่ อีก
ปลายหนึ่งต่อเข้ากับเข็มชีบ้ นมาตราความกด เมื่อความกดอากาศเปลีย่ นแปลง แรงกดทีก่ ระทาต่อแผ่นโลหะ
นัน้ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทาให้แผ่นโลหะยืดหยุ่นตามแรงกดไปขยับเข็มชีเ้ ราก็อ่านค่าความกดอากาศได้
ตามมาตราทีเ่ ข็มนัน้ ชีบ้ อก

รูป 2 บารอมิเตอร์แบบโลหะ Aneroid barometer
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2.3 บารอกราฟ (Barograph)
เป็ นบารอมิเตอร์แบบโลหะทีอ่ อกแบบมาให้บนั ทึกค่าความกดอากาศได้อ ย่างต่อเนื่อง ทาให้เราทราบ
ถึงความเปลีย่ นแปลงความกดอากาศในช่วงเวลาต่างๆ ได้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อนักพยากรณ์อากาศอย่างมาก
รูปแบบและปริมาณการเปลี่ย นแปลงความกดอากาศใน 3 ชม. ที่แ ล้ว มาของการตรวจอากาศที่เรียกว่า
"Pressure tendency" นัน้ จะมีการรายงานในแผนทีอ่ ากาศด้วย
ตามรูป 3 แสดงถึงการเปลีย่ นแปลงของความกดอากาศทีบ่ นั ทึกในบารอกราฟ

รูป 3 A barogram
3. หน่ วยวัดความกดอากาศ (Pressure units)
ตามนิ ยามเป็ นหน่ วยของแรงต่ อหน่ วยของพื้นที่ ใน International system of units (SI units ) คือ
"นิวตันต่อตารางเมตร" (Nm-2) ซึ่งเรียกว่า ปาสคาล Pascal (Pa)
สาหรับความกดอากาศทีผ่ วิ โลกมีค่าประมาณ 105 ปาสคาล (Pa) เรียกว่า 1 บาร์ (bar) เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของความกดอากาศประจาวันมีค่าน้อยกว่า 1 บาร์ ดังนัน้ ในทางอุตุฯ จึงใช้หน่ วยที่เล็กลงมา
เรียกว่า มิลลิบาร์ (Millibar) โดย 1 bar = 103 mb ดังนัน้
1 mb. = 102 N m-2 หรือ 102 Pa นันเอง
่
อนึ่ง ในปั จจุบนั WMO ได้ตกลงกาหนดให้ใช้คา "เฮกโตปาสคาล Hectopascal (hPa)" แทน "มิลลิบาร์"
สาหรับบารอมิเตอร์แบบปรอท เราใช้หน่ วยวัดความกดอากาศเป็ นความสูงของปรอทในหลอดแก้ว
มาตรฐาน โดย ณ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลก 9.80665 เมตร/วินาที2 มีค่า
ความกดอากาศเท่ากับ 29.92 นิ้ว หรือ 760 มิลลิเมตรของปรอทหรือ 1013.25 hPa
4. การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ (Pressure variation)
ความกดอากาศเปลีย่ นแปลงได้อย่างต่อเนื่องทุกเวลาทุกสถานทีต่ ามสภาพอากาศ เช่น เมฆ หมอก
ฝน ลม และแนวปะทะอากาศ เมื่อระบบความกดอากาศสู งหรือต่ าเคลื่อ นตัวผ่านไปทางใดก็มกั จะท าให้
บริเวณนัน้ มีค่าความกดเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งใช้เวลานานหลายชัวโมงกว่
่
าจะเปลี่ยนไปแต่ละนิ้วปรอท
การเปลีย่ นแปลงความกดอากาศทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนทีส่ ุดจะเป็ นไปตามระยะสูง (Altitude) และ อุณหภูมิ
(Temperature)
* การเปลีย่ นแปลงความกดอากาศในแนวดิง่ เนื่องจากค่าความกดอากาศก็คอื น้ าหนักของมวลอากาศ
ทัง้ หมดเหนือระดับที่ตรวจวัด ค่าความกดอากาศ ณ. ระดับสูงขึน้ ไปจึงมีค่าน้อยลงตามลาดับและลดลงอย่าง
รวดเร็วประมาณ 1 hPa ต่อระยะสูงทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกๆ 10 เมตร หรือ 1 นิ้วปรอทต่อทุกๆ 1,000 ฟุต
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* การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศในแนวระดับ โดยทัวไปจะมี
่
ค่าน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงความกด
อากาศในแนวดิ่ง ค่าที่เปลี่ยนแปลงเล็ก น้ อยนี้มีค วามสาคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางและความเร็วลม ณ ระดับ
น้ าทะเลค่าความกดอากาศจะประมาณระหว่าง 1050-950 hPa เสมอ โดยค่าสูงสุดวัดได้ทบ่ี ริเวณไซบีเรีย
(1084 hPa) และค่าต่าสุดวัดได้จากพายุไต้ฝ่ นุ ในแปซิฟิก (976 hPa) การเปลีย่ นแปลงความกดอากาศในแนว
ระดับเกิดขึน้ ในระดับสูงขึน้ ไปอีกด้วย
4.1 ความกดทีร่ ะดับน้ าทะเลปานกลาง (Pressure at mean sea level)
การเปลี่ย นแปลงความกดอากาศซึ่งแปรตามเวลาและสถานที่เป็ น สิ่งสาคัญ อย่างยิ่งในการนามา
พิจารณาประกอบการพยากรณ์อากาศ ในการเปรียบเทียบความกดอากาศต่างสถานทีก่ นั จาเป็ นต้องอ้างอิง
ที่ระดับเดียวกัน มิฉะนัน้ จะเป็ นการยากมากที่จะแสดงว่าบริเวณไหนเป็ นความกดอากาศต่ า หรือความกด
อากาศสูงที่แท้จริง ระดับอ้างอิงที่ดที ่สี ุดคือระดับน้ าทะเลปานกลาง (MSL) ดังนัน้ ในการตรวจอากาศทุกครัง้
จึงคานวณความกดอากาศที่ได้เป็ น ความกดอากาศที่ MSL ซึ่งหมายถึงว่า ถ้าสถานีตรวจอากาศนัน้ อยู่ท่ี
ระดับน้ าทะเลความกดอากาศจะเป็ นเท่าไร
ความกดอากาศมาตรฐานทีร่ ะดับน้ าทะเลมีค่า 1013.2 hPa หรือ 29.92 นิ้วปรอท
4.2 เส้นความกดอากาศเท่าและพืน้ ผิวความกดอากาศเท่า (Isobar and isobaric surface)
เพื่อ ทราบความเปลี่ย นแปลงของความกดอากาศในทางระดับ ณ ต าบลหนึ่ ง ๆ ที่ระดับ น้ า ทะเล
จาเป็ นต้องลากเส้นผ่านตาบลต่างๆ ทีม่ คี วามกดอากาศเท่ากันลงบนแผนทีอ่ ากาศแต่ละเส้นนี้ เรียกว่า Isobar
ระยะห่างแต่ละเส้นแล้วแต่จะกาหนดขึน้ สาหรับประเทศไทยใช้ 2 hPa
การเปลี่ย นแปลงความกดอากาศที่เป็ น 3 มิติจะแทนได้ด้วยพื้น ผิวความกดอากาศเท่ าเรีย กว่า
Isobaric surface รอยตัด ของ MSL กับ Isobaric surface ก็ ค ือ เส้ น ความกดอากาศเท่ า ที่ ร ะดับ น้ า ทะเล
ปานกลาง (MSL.isobars) นันเอง
่
ดังรูป 4

รูป 4 ภาคตัดขวางของ Isobaric surface กับ Isobars ที่ MSL
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4.3 ความชันของความกดอากาศ (Pressure gradient)
ดังที่เราทราบแล้วว่า ความกดอากาศเปลีย่ นแปลงได้ทงั ้ ในแนวดิง่ และแนวระดับการลดลงของความ
กดอากาศต่อหนึ่งหน่วยระยะทางเรียกว่า ความชันของความกดอากาศ (Pressure gradient) ซึ่งก็อาจเป็ นไป
ได้ทงั ้ แนวดิง่ และแนวระดับ ความชันของความกดอากาศจะตัง้ ฉากกับเส้นความกดอากาศเท่า โดยมีทศิ ทาง
จากบริเวณทีม่ คี วามกดอากาศสูงไปยังบริเวณทีม่ คี วามกดอากาศต่ากว่า ถ้าเส้นความกดอากาศเท่าอยู่ชดิ กัน
ก็จะมีค่าความชันของความกดอากาศมาก และค่าความชันน้อยเมื่อเส้นความกดอากาศเท่าอยู่ห่างกัน
ตามรูป 5 ถ้าให้
G เป็ นความชันของความกดอากาศ
^N เป็ นระยะห่างระหว่างเส้นความกดอากาศเท่า
^P เป็ นความแตกต่างของความกดอากาศ
ดังนัน้ ความชันของความกดอากาศ G คือ G = ^P/^N

รูป 5 Pressure Gradient
4.4 การเปลีย่ นแปลงความกดอากาศตามความสูง (Pressure variation with height)
ความกดอากาศ ณ.ความสูงหนึ่งมีค่าเท่ากับ น้ าหนักของอากาศในลาอากาศที่มีพ้นื ที่หน้าตัดหนึ่ง
หน่ วยตัง้ แต่ ณ ความสูงนัน้ ขึน้ ไปจนสุดขอบบนของบรรยากาศ ดังนัน้ ผลต่างของความกดอากาศระหว่าง 2
ระดับความสูงจึงมีค่าเท่ากับน้ าหนักของอากาศที่อยู่ระหว่าง 2 ระดับนัน้ ในลาอากาศเดียวกันนัน่ เอง ถ้าให้
ความกด p1 ทีค่ วามสูง h1 และความกด p2 ทีค่ วามสูง h2 และความหนาแน่นเฉลี่ยของอากาศทีอ่ ยู่ระหว่าง 2
ระดับนัน้ เป็ น d ตามรูป 6

รูป 6
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จะได้วา่
p1 -p2 = d.g.(h2 -h1) เมื่อ g คือแรงโน้มถ่วงของโลก
หรือ
^p = d.g.^h
เรียกว่า สมการของของไหล (Hydrostatic equation)
ถ้าเราทราบ d เราก็จะคานวณผลต่างความสูง ^h ได้จากการวัด p1, p2 มาก่อน
ความหนาแน่นของอากาศจะแปรตามอุณหภูมแิ ละความกด โดยจะเป็ นอัตราส่วนกลับกับอุณหภูมแิ ละ
เป็ นอัตราส่วนตรงกับความกด ดังนัน้ จะพบว่า "Isobaric surface ในอากาศเย็นจะอยู่ชดิ กันกว่าในอากาศอุ่น"
หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า "ความกดจะลดลงตามความสูงในอากาศเย็นได้มากกว่าในอากาศร้อน"
ความหนาแน่ นของอากาศจะลดลงอย่างรวดเร็วตามความสูงเป็ นผลจากการลดลงของความกดนัน้
หมายความว่า ระยะระหว่างพื้นผิวความกดอากาศเท่า (Isobaric surface) จะเพิ่มขึ้นเมื่อความกดอากาศ
ลดลง หรือความกดอากาศในบริเวณความกดอากาศสูงจะลดลงได้เร็วกว่าบริเวณทีม่ คี วามกดอากาศต่า
5. รูปแบบของความกดอากาศ (Pressure pattern)
นัก พยากรณ์ อ ากาศและผู้ท างานในอากาศจะเป็ น ผู้น าเอาค่ าความกดอากาศไปใช้ต่ อ ไปอย่ า ง
กว้างขวางรูปแบบของความกดบนแผนที่อากาศจะถูกวิเคราะห์และคาดหมายความเป็ นไป สภาพอากาศที่
เกิดขึน้ มีความสัมพันธ์กบั ระบบความกดอากาศเป็ นอย่างยิง่ นักอุตุฯ ทีไ่ ด้รบั การอบรมเป็ นอย่างดีแล้วเท่านัน้
ที่จะเข้าใจถึง ความสัมพัน ธ์น้ีได้อย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตามมีรูปแบบของความกดอากาศบางอย่างที่เราควร
ทราบ เพราะจะได้เข้าใจถึงสาเหตุการเกิดสภาพอากาศได้บ้างพอสังเขป เช่น ความกดอากาศสูงมักจะแสดง
ถึงสภาพอากาศดี ในขณะที่ความกดอากาศต่ ามักปรากฏกับอากาศไม่ดี การเปลีย่ นแปลงความกดอากาศมี
ผลกระทบต่อความหนาแน่ นบรรยากาศซึ่งก็จะกระทบไปถึงการบินด้วย ทีเ่ ห็นได้ชดั ก็คอื เมื่อความกดอากาศ
ลดลงจะสัมพันธ์กบั ระยะสูง (Elevation) ทีเ่ พิม่ ขึน้
ในแผนที่อากาศ รูปแบบของความกดอากาศจะแสดงด้วยเส้นต่อเนื่อง เรียกว่า ไอโซบาร์ (Isobars)
ซึ่งเป็ นเส้นที่ต่อเชื่อมเอาทุกบริเวณที่มีความกดอากาศเท่ากัน ณ ระดับเดียวกัน แต่เนื่องจากสถานีตรวจ
อากาศมักอยู่ ณ ระดับความสูงต่างๆ กัน เราจึงต้องแก้ไขเปลี่ยนค่าความกดที่ตรวจวัดได้ ให้เป็ นค่าทีร่ ะดับ
มาตรฐานเดียวกันคือระดับน้ าทะเล มิฉะนัน้ เราจะได้แ ผนทีอ่ ากาศทีแ่ สดงเพียงระดับต่างๆ ของพืน้ ผิวเท่านัน้
ทัง้ นี้เนื่องจากค่าการเปลีย่ นแปลงของความกดอากาศในแนวดิง่ มีค่ามากกว่าในแนวระดับ
การแสดงการกระจายของความกดอากาศในระดับอื่นๆ ที่สูงกว่าระดับน้ าทะเล เขามักแสดงด้วยเส้น
ความสู งเท่ า (Contour) ซึ่งเป็ น เส้น ที่เชื่อมจุ ด ต่ างๆ บนระนาบของความกดอากาศเท่ าที่มีค วามสู งจาก
ระดับน้ าทะเลเท่ากัน บริเวณใดทีม่ คี ่าความสูงของระนาบความกดอากาศเท่าสูง บริเวณนัน้ ก็จะเป็ นบริเวณที่
มีความกดอากาศสูงเกิดขึน้ ตามรูป 7
5.1 หย่อมความกดอากาศต่ า (Low or Depression) เป็ นบริเวณทีศ่ ูนย์กลางของความกดอากาศมีค่า
น้อยทีส่ ุด ทีถ่ ูกล้อมรอบด้วยความกดอากาศทีส่ ูงกว่า มีขนาดไม่แน่นอนตัง้ แต่ 1 กม. เช่น ทอร์นาโด ไปจนถึง
เป็ นพันกิโลเมตร ในหย่อมความกดอากาศต่ าขนาดใหญ่อาจมีหย่อมความกดอากาศต่าขนาดเล็ก ที่เรียกว่า
Secondary low อยู่ภายในก็ได้ หย่อมความกดอากาศต่ าตัวที่มีค วามชันของความกดอากาศมาก ถือว่ามี
ความรุนแรงมากกว่าตัวทีม่ คี วามชันของความกดอากาศน้อย ถ้าความกดอากาศทีศ่ นู ย์กลางมีค่าลดลงแสดง
ว่ามีความรุนแรงขึน้ และในทางตรงข้าม ความรุนแรงจะลดลงเมื่อความกดอากาศทีศ่ นู ย์กลางมีค่าเพิ่มขึน้
ในแผนทีอ่ ากาศผิวพืน้ เราใช้สญ
ั ลักษณ์วา่ "L" สีแดง
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หย่อมความกดอากาศต่าแบ่งตามลักษณะการเกิดเป็ น 4 ชนิด คือ
5.1.1 Thermal lows เกิดจากการที่อากาศได้รบั ความร้อนไม่เท่ากันในพื้นที่ใกล้ๆ กันของ
พืน้ ดินและพืน้ น้ า เช่น ในฤดูรอ้ นความหนาแน่นของอากาศและความกดอากาศเหนือพื้นดิน มีแนวโน้มลดลง
กว่าอากาศเหนือผิวทะเล เนื่องจากอุณหภูมทิ ่สี ูงกว่านันเองจึ
่
งทาให้อากาศเหนือพื้นดินลอยตัวสูงขึน้ แล้วแผ่
กระจายออก ณ ระดับสูงจึงเกิดเป็ น Thermal low หรือ Heat low ทีเ่ บือ้ งล่าง
Thermal lows นี้เป็ นปรากฎการณ์ ธรรมดาในฤดูร้อนบนพื้ นดิน ลักษณะอากาศที่เ กิดกับ
Thermal lows จะเป็ นอากาศแห้งและอากาศดี แต่ถ้าอากาศที่ถูกยกขึน้ มีความชืน้ มาก บางทีอาจจะมีเมฆ
Cu, CB ติดตามมาด้วยฝนฟ้ าคะนอง ที่น่าสนใจก็ค ือบริเวณตอนใต้ของอเมริกาและตอนเหนือของอินเดีย
ซึ่งเรียกว่า Monsoon low
5.1.2 Orographic low เมื่อ กระแสลมพัด ขึ้น ตามลาดเขา ความกดอากาศจะเพิ่มขึ้น ทาง
ด้า นรับ ลมและลดลงทางด้านหลังลมของแนวภู เขา ดังนัน้ ความกดอากาศต่ าจะเกิดขึ้น ที่บ ริเวณนี้ ถ้า มี
ความชืน้ มากพอจะทาให้เกิดเมฆได้
5.1.3 Instability low เป็ น ความกดอากาศต่ าที่เกิด จากการไม่ ทรงตัวของอากาศซึ่งได้รบั
ความร้อ นมาจากการกลัน่ ตัว (Condensation) ของหยดน้ า ซึ่ ง มัก จะมีฝ นตกลงมาด้ ว ย แต่ ถึง อย่ า งไร
ความร้อนทีไ่ ด้ตอนเริม่ แรกก็มาจากอากาศร้อนแบบเดียวกับ Thermal low
Instability low มีความชันของความกดอากาศมาก ลมพัดแรง โดยเฉพาะในเขตร้อน เช่น ใน
บริเวณพายุใต้ฝ่ นุ หรือดีเปรสชัน่ จะมีความรุนแรงมากกว่าเขตหนาว เพราะอากาศมีความจุไอน้ ามากกว่า
นันเอง
่
5.1.4 Frontal low โดยทัวไปเป็
่
นหย่อมความกดอากาศต่ าที่เกิดอยู่กบั แนวปะทะอากาศ ซึ่ง
เกิดจากคลื่นในบริเวณแนวแบ่งของมวลอากาศ 2 มวลทีม่ คี วามหนาแน่ นแตกต่างกัน
5.2 ร่องความกดอากาศต่ า (Trough of low pressure) คือบริเวณทีม่ คี วามกดอากาศต่ากว่าข้างเคียง
เป็ นแนวยาวยื่นออกมาจากหย่อมความกดอากาศต่า
5.3 บริเวณความกดอากาศสูง (High or Anticyclone) เป็ นบริเวณที่ศูนย์กลางของความกดอากาศมี
ค่ามากทีส่ ุด ทีถ่ ูกล้อมรอบด้วยความกดอากาศทีต่ ่ากว่า โดยที่ศนู ย์กลางของระบบความกดอากาศสูงมีขนาด
ใกล้เคียงกับศูนย์กลางของระบบความกดอากาศต่า ถ้าความกดอากาศทีศ่ นู ย์กลางมีค่าเพิม่ ขึน้ แสดงว่ามีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น และในทางตรงกันข้ามความรุนแรงจะน้ อยลงเมื่อความกดอากาศที่ ศูนย์กลางมีค่าลดลงใน
แผนทีอ่ ากาศผิวพืน้ ใช้สญ
ั ลักษณ์ "H" สีน้ าเงิน
เราแบ่งความกดอากาศสูงตามโครงสร้าง การเคลื่อนตัวและคุณสมบัตทิ วไป
ั ่ ได้ดงั นี้
5.3.1 ความกดอากาศสูงใกล้เขตร้อน (Subtropical high) เป็ นความกดอากาศสูงทีค่ รอบคลุม
บริเวณกว้างใหญ่ เป็ นแนวยาวและรุนแรงมาก ปรากฏในบริเวณใกล้เขตร้อนเห็นได้ชดั ในแผนที่ค วามกด
อากาศเท่าเฉลี่ย ไม่วา่ จะเป็ นฤดูรอ้ นหรือฤดูหนาวของปี ใดๆ ประกอบด้วยอากาศอุ่นที่แผ่สูงขึน้ ไป มีการทรง
ตัวดี มักจะไม่เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนทีอ่ ย่างช้าๆ เช่นในมหาสมุทรแปซิฟิก
5.3.2 ความกดอากาศสูงฝ่ ายทวีปแถบขัว้ โลก (Polar continental high) ปรากฎบนพื้นทวีป
ตอนเหนือในฤดูหนาว ประกอบด้วยอากาศเย็น เช่นในไซบีเรีย , อเมริกาเหนือและด้านตะวันตกของแคนาดา
ส่วนใหญ่เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อลงไปปกคลุมพืน้ น้ าที่อุ่นกว่ามักจะเปลี่ ยนคุณสมบัติ และถูก
ดูดกลืนโดยความกดอากาศสูงใกล้เขตร้อน (Subtropical high)

41

แผนทีอ่ ากาศชันบน
้ (700 mb.)

เปรียบเทียบ ISOBARS กับ CONTOURS
5.3.3 ความกดอากาศสูงภายในชุดความกดอากาศต่ า (High with in the cyclone series)
เป็ นความกดอากาศสูงทีม่ คี วามรุนแรงน้อยในแนวระดับ บางครัง้ เกิดขึน้ ได้ในระหว่างกลุ่มของความกดอากาศต่า
บ้างก็เกิด เป็ น เพีย งลัก ษณะของลิ่มความกดอากาศสูงตามแนวขอบของความกดอากาศสู งใกล้เขตร้อ น
(Subtropical high) ทีม่ ขี นาดใหญ่กว่ามากๆ ส่วนมากจะประกอบด้วยอากาศเย็นจึงทาให้อากาศแจ่มใส
5.3.4 ความกดอากาศสูงทีท่ ะลักจากขัวโลก
้
(Polar-Outbreak highs) เกิดจากมวลอากาศเย็น
หนาแน่น (Deep masses of cold air) เคลื่อนตัวลงมาสู่เขตละติจูดต่ าตามการนาของหย่อมความกดอากาศ
ต่าตัวสุดท้ายในกลุ่มความกดอากาศต่า (A cyclone family) หรือไซโคลนทีม่ คี วามรุนแรงมาก
(Great intensity)
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รูป 8 ตัวอย่าง High แบบต่างๆ ทีป่ รากฏในแผนทีอ่ ากาศ
5.4 ลิ่มความกดอากาศสูง (Ridge or Wedge of high pressure) บริเวณที่มคี วามกดอากาศสูงกว่า
ข้างเคียง เป็ นแนวยื่นออกมาจากบริเวณความกดอากาศสูง
5.5 จุดเป็ นกลาง (Col) เป็ นบริเวณทีม่ รี ูปร่างเหมือนอานม้า อยู่ระหว่างความกดอากาศสูง 2 ตัวและ
ความกดอากาศต่ า 2 ตัว เป็ นจุดที่มีค่าความกดอากาศต่ าสุดในระหว่างความกดอากาศสูง 2 ตัว และมีค่า
ความกดอากาศสูงสุดในระหว่างความกดอากาศต่า 2 ตัว
6. การกระจายของความกดอากาศ (Pressure distribution)
6.1 การกระจายของความกดอากาศในแนวระดับโดยเฉลีย่ ณ ระดับน้ าทะเล ในเดือน ม.ค.และ ก.ค.
ครอบคลุมทัวโลก
่
นันคื
่ อฤดูหนาวและฤดูรอ้ นของซีกโลกเหนือ ตามลาดับนันเอง
่
พิจารณา ตามรูปด้านล่าง มีสงิ่ สาคัญดังนี้
แถบความกดอากาศสูงกึ่งถาวร (Semipermanent belt of high pressure) จะอยู่บริเวณมหาสมุทร
ใกล้เขตร้อนของทัง้ สองซีกโลก ประมาณละติจูดที่ 20º - 30º ปรากฏทัง้ เดือน ม.ค. และ ก.ค.
แถบความกดอากาศสูงใกล้เขตร้อน (Subtropical belt of high pressure) ซึ่งอยู่บริเวณละติจูดที่ 30 º
ปกติจะยื่นขึน้ ไปในไซบีเรีย และอเมริกาเหนือ ในเดือน ม.ค. และจะไม่ปรากฏในเดือน ก.ค.
หย่อมความกดอากาศต่ ากาลังแรง (Deep low) ปกติจะอยู่บริเวณแปซิฟิกเหนือ ประมาณละติจูดที่
º
60 เรียกว่า หย่อมความกดอากาศต่าย่านหมู่เกาะอลูเชีย่ น (The aleutian low) และแอตแลนติกเหนือเรียกว่า
หย่อมความกดอากาศต่ าย่านหมู่เกาะไอซแลนด์ (The Icelandic low) ในเดือน ม.ค. บนพื้นดินในซีกโลกใต้
ทัง้ ระหว่างเดือน ม.ค. และ ก.ค. มักจะอยู่ในอิทธิพลของความกดอากาศต่า
แถบความกดอากาศต่ าย่านศู นย์สูตร (The equatorial belt of low pressure) ในเดือน ม.ค. จะอยู่
บริเวณด้านล่างของเส้นศูนย์สูตร เห็นได้ชดั บนพื้นทวีปบริเวณ อัฟริกาใต้ , อเมริกาใต้และออสเตรเลีย อัน
เนื่ องจากจาก Heat low และจะอยู่ด้านบนของเส้น ศูน ย์สูต รในเดือ น ก.ค. บริเวณเม็กซิโก, อิน เดีย และ
ตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา

43

เดือน มกราคม

เดือน กรกฎาคม
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6.2 ศูนย์กลางความกดอากาศอุ่นและเย็น (Warm and Cold core pressure center)
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของพื้นผิวความกดอากาศเท่า ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเอียง
ของพื้น ผิว ความกดอากาศเท่าตามระยะสูงด้ว ย ซึ่งหมายถึ งความรุน แรงของระบบความกดอากาศก็จ ะ
เปลีย่ นแปลงตามระยะสูงด้วย

รูป 10 Cold Core High
6.2.1 ความกดอากาศสูงที่มศี ูนย์กลางเย็น (Cold Core High) บริเวณความกดอากาศสูงที่
ศูนย์กลางหรือใกล้ศนู ย์กลางมีความเย็นกว่ารอบๆ (ห่างประมาณ 300 ไมล์ออกไป) เรียกว่า Cold Core High
หรือเรียกง่ายๆ ว่า Cold High จะมีความรุนแรงลดลงตามระยะสูง และจะมี Cold Low อยู่เบือ้ งบน ตามรูป 10

รูป 11 Warm Core High
6.2.2 ความกดอากาศสูงที่มศี ูนย์กลางอุ่น (Warm Core High) บริเวณความกดอากาศสูงที่
ศูนย์กลางหรือใกล้ศูนย์กลางมีความอุ่นกว่ารอบๆ เรียกว่า Warm Core High จะมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ ตาม
ระยะสูง และเอียง (Slope) ไปทางบริเวณทีอ่ ุ่นกว่า ตามรูป 11
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รูป 12 Cold Core Low
6.2.3 ความกดอากาศต่าทีม่ ศี ูนย์กลางเย็น (Cold Core Low) Cold Core Low จะมีความเย็น
ทีบ่ ริเวณศูนย์กลางหรือใกล้ศนู ย์กลางมากกว่ารอบๆ ความรุนแรงจะเพิม่ ขึน้ ตามระยะสูง และเอียง (Slope) ไป
ทางบริเวณทีเ่ ย็นกว่า ตามรูป 12

รูป 13 Warm Core Low
6.2.4 ความกดอากาศต่ าที่มีศูนย์กลางอุ่น (Warm Core Low) Warm Core Low จะมีค วาม
อุ่นที่บริเวณศูนย์กลางหรือใกล้ศูนย์กลางมากกว่ารอบๆ ความรุนแรงจะลดลงตามระยะสูง และกลายเป็ น
ความกดอากาศสูงเบือ้ งบน ตามรูป 13
7. บรรยากาศมาตรฐาน (Standard atmosphere)
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในทางดิ่งของอุณหภูมิและความกดอากาศ เป็ นไปตามเวลาและสถานที่
ดัง นั น้ เพื่อ ความสะดวก และเป็ น มาตรฐานของบรรยากาศในทางดิ่ง จึง จ าเป็ น ต้ อ งก าหนดโครงสร้า ง
บรรยากาศทีใ่ ช้อา้ งอิงได้ ICAO ได้กาหนดค่าเฉลีย่ ตลอดปี ของความกด ความสูง อุณหภูมไิ ว้เป็ นมาตรฐานใน
การปรับแต่งแอนนิรอยด์บารอมิเตอร์ ตามรายการข้างล่างนี้
- อุณหภูมทิ ร่ี ะดับน้ าทะเล 15ºC หรือ 59ºF
- ความกดอากาศทีร่ ะดับน้ าทะเล 29.92 นิ้วปรอท หรือ 1013.2 hPa (14.7ปอนด์/ตารางนิ้ว)
- อัตราการลดอุณหภู มติ ามระยะสูง (Lapse rate) ในบรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ ประมาณ
º
2 C ต่อ 1,000 ฟุต (0.65ºC ต่อ 100 เมตร) ขึน้ ไปจนถึง 11,000 เมตร (36,089 ฟุต) ต่อจากนี้ขน้ึ ไปอุณหภูมิ
จะคงที่ -56.5ºC
- ต้องเป็ นอากาศแห้งอย่างแท้จริง
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8. การวัดระยะสูง (Altimetry)
8.1 นิยาม ICAO ได้กาหนดความหมายของคาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวัดระยะสูง เพื่อ
ป้ องกันการสับสนดังนี้
ระยะสูง (Altitude) หมายถึง ระยะทางดิง่ ของจุดหนึ่ง หรือแนวระดับหนึ่ง หรือวัตถุหนึ่ง วัด
จากระดับน้ าทะเล
ระดับความสูง (elevation) หมายถึง ระยะทางดิง่ ของจุดหนึ่ง หรือแนวระดับหนึ่ง หรือวัตถุ
หนึ่ง บนผิวโลก (ติดกับผิวโลก) วัดจากระดับน้ าทะเล
ความสูง (Height) หมายถึง ระยะทางดิง่ ของจุดหนึ่ง หรือแนวระดับหนึ่ง หรือวัตถุหนึ่งวัดจาก
ฐานของสิง่ นัน้
ระดับบิน (Flight level) หมายถึง พื้นผิวที่มีความกดอากาศเท่ากันตลอดทัง้ พื้นผิวโดยมีค่า
ต่างจากความกดทีร่ ะดับน้ าทะเล (1013.25 hPa) ทีแ่ น่นอน

8.2 เครื่องวัดระยะสูง (Altimeter) ใช้หลักการสร้างจากแอนนิรอยด์บารอมิเตอร์ แล้วมาปรับแต่งให้
อ่านค่าระยะสูงออกมาเป็ นฟุต แทนทีจ่ ะออกมาเป็ นหน่ วยของความกด ระยะสูง (Altitude) ไม่ขน้ึ กับลักษณะ
ภูมปิ ระเทศข้างล่าง เครื่องวัดระยะสูงจะแสดงค่าระยะสูงได้อย่างถูกต้องเฉพาะในบรรยากาศมาตรฐานเท่านัน้
และจะต้องมีการปรับค่า (Setting) เรียบร้อยแล้วด้วยพึงระลึกไว้เสมอว่าเครื่องวัดระยะสูงเป็ นเพียงเครื่องมือ
วัดความกดอากาศเท่านัน้
ดังนัน้ เมื่อความกดอากาศเท่ากับ 697 hPa ไม่วา่ ระยะสูงจริงๆ จะเป็ น 10,000 ฟุตหรือไม่กต็ าม มันก็
จะบอกระยะสูงเป็ น 10,000 ฟุตเสมอ
ระยะสูงจริง (True altitude) เนื่องจากสภาวะเงื่อนไขต่างๆ ในบรรยากาศจริง มักจะกาหนดไว้เป็ น
มาตรฐาน ระยะสูงที่อ่านได้บนเครื่องวัด ระยะสูงจึงบอกระยะสูงจริง หรือเรียกว่า "True altitude" ซึ่งก็ค ือ
ระยะสูงทีเ่ ป็ นจริงเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง
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ระยะสูงที่อ่านได้ (Indicated altitude) เป็ นค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดระยะสูงเมื่อมีการปรับค่า (Set)
แล้ว ตาม Altimeter setting เฉพาะแห่ ง (Local altimrter setting) พิจารณารูป 15 แสดงถึงผลกระทบของ
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ต่อความสูงของแท่งอากาศทัง้ 3 แท่ง เนื่องจากความกดทีฐ่ านของทัง้ 3 แท่งมีค่าเท่ากัน และที่
ยอดแต่ละแท่งก็มคี ่าเท่ากันด้วย ระยะสูงที่อ่านได้จงึ มีค่าเท่ากันที่ยอดของแต่ละแท่งเช่นกันในอากาศอุ่น บ.
จะบินทีร่ ะยะสูงกว่าทีอ่ ่านได้ แต่ในอากาศเย็น บ.จะบินทีร่ ะยะต่ากว่าทีอ่ ่านได้

รูป 15 ผลของอุณหภูมติ ่อระยะสูง
Pressure altitude (PA) ในบรรยากาศมาตรฐาน ความกดที่ระดับน้ าทะเล 29.92 นิ้วปรอท/1013.2
hPa ซึ่งเรีย กว่า ระนาบมาตรฐาน (Standard datum plane) PA ก็เป็ น ระยะสูงเหนื อระนาบมาตรฐานนัน้
(ในบรรยากาศไม่มาตรฐาน ณ ความสูงเดียวกัน ระยะสูงจริงกับค่า PA จะมีค่าไม่เท่ากัน) ดังนัน้ ท่านจะทราบ
ค่า PA ได้จากเครื่องวัดระยะสูงใน บ.ไม่ว่าจะอยู่ในอากาศหรือบนดิน นันคื
่ อถ้าท่านปรับเครื่องวัดระยะสูง
สู่มาตรฐาน 29.92 นิ้วปรอท (Standard altimeter setting) แล้ว เครื่องวัดระยะสูงนัน้ ก็จะชีบ้ อกค่า PA
Altimeter setting คือ ความกดของสถานี ท่ีรายงานเป็ น นิ้ ว ปรอท ซึ่งแปลงค่ า แล้ว (Converted or
Altered) เพื่อท าให้เครื่องวัด ระยะสูงชี้ท่ีศูนย์ (Zero elevation) ณ ระดับน้ าทะเลปานกลาง หรือเพื่อให้ช้ที ่ี
ระดับสูงของสถานี (Station elevation) เมื่อ บ.อยู่บนพื้นดิน ณ สถานี มีวธิ ปี รับ Altimeter setting อยู่ 3 วิธี
เปรียบเทียบให้เห็นตามตาราง
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การปรับตัง้
QNE มาตรฐาน
29.92นิ้วปรอท
1013.25 hPa
QFE
QNH

ณ สนามบิน
ระดับความสูง (Elevation)
ทีอ่ ่านได้จะแปรปรวน สูงกว่า
หรือต่ากว่าระดับความสูงทีเ่ ป็ นจริง
ระดับความสูงเป็ นศูนย์
เมื่อ บ.อยู่บนพืน้ ดิน
แสดงระดับความสูงจริงเหนือ MSL
ขณะ บ.อยู่บนพืน้ ดิน

ในอากาศ
ความสูง (Height) แปรตาม
ความ ก ด ของแต่ ล ะระย ะสู งจริ ง
(True altitude) ทีม่ คี ่าต่างๆกัน
แสดงความสูงเหนือพืน้ ดิน
(ไม่คดิ อุณหภูมแิ ปรปรวน)
แสดงระยะสูงของ บ.เหนือ MSL
(ไม่คดิ อุณหภูมแิ ปรปรวน)

QNE มีค่า 29.92 นิ้วปรอทเสมอ และทาให้เครื่องวัด ระยะสูงบอกความสูงเหนือระนาบมาตรฐาน
(Standard datum plane) หรือเป็ น Pressure altitude นันเอง
่
QFE (ใช้กนั เพียง 2-3 ประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา) เป็ นความกดอากาศที่เกิดขึ้นจริง ณ ระดับความ
สูงของสนามบิน (จุดที่สูงที่สุดบน Landing area) โดยไม่ได้หกั ค่าลงสูง MSL เมื่อตัง้ QFE แล้ว เครื่องวัด
ระยะสูงจะแสดงระดับความสูงจริง (Actual elevation) เหนือสนามบิน
QNH ได้จากการวัดความกดอากาศจริงทีผ่ วิ พืน้ แล้วแปลงให้เป็ นค่าที่น่าจะเป็ น (ตามทฤษฎี) ที่ MSL
ณ จุดนัน้ ๆ เมื่อปรับตัง้ QNH แล้ว เครื่องวัดระยะสูงจะแสดงความสูง (height) เหนือ MSL หรือกล่าวง่ายๆ ว่า
เป็ นความกดอากาศที่หกั ค่าลงสู่ MSL ตามบรรยากาศมาตรฐาน เช่น ถ้าสนามบินมีระดับความสูงจริงจาก
MSL เป็ น 604 ฟุ ต และความกดอากาศขณะนั น้ (QFE) อ่านได้ 995 hPa นาค่าความกดอากาศที่อ่านได้
(QFE) มาหาความสูงเป็ นฟุตจากตารางบรรยากาศมาตรฐานจะได้ 502 ฟุต แล้วนาค่าระดับความสูงจริงของ
สนามบินมาหักลบออก เพื่อหาค่าความแตกต่างระหว่างระดับความสูงจริงกับระดับความสูงตามบรรยากาศ
มาตรฐานของสนามบิน ณ ความกดอากาศเดียวกัน (995 hPa) จะได้ 502 - 604 = -102 ฟุต
นาค่า -102 ฟุตนี้ ไปเปรียบเทียบกับตารางบรรยากาศมาตรฐาน เพื่อหาค่าเป็ น hPa จะได้ 1017 hPa
ซึ่งเป็ นค่า QNH นันเอง
่
เมื่อ เปรีย บเทีย บค่ า ความกดอากาศของสนามบิน ณ. MSL 1017 hPa กับ ค่ า ความกดอากาศ
มาตรฐาน ณ MSL 1013.25 hPa แล้ว จะเห็นว่าความกดอากาศทีส่ นามบินขณะนัน้ อยู่ต่ากว่า MSL
ดังนัน้ เมื่อนักบินนาเครื่องบินลงทีส่ นามบินนี้ หากไม่ปรับเครื่องวัดระยะสูงเสียใหม่ เครื่องบินจะอยู่สูง
กว่าปกติ
8.3 ความผิดพลาดของเครื่องวัดระยะสูง (Altimeter errors) นอกจากความผิดพลาดของตัวเครื่องและ
การติดตัง้ แล้ว ยังมีความผิดพลาดจากสาระประกอบทางอุตุฯ อีกด้วย คือความเบี่ยงเบนของความกดที่
ระดับน้ าทะเลออกไปจากบรรยากาศมาตรฐานและความเบีย่ งเบนของการกระจายอุณหภูมใิ นแนวดิง่ ออกไป
จากบรรยากาศมาตรฐาน
8.3.1 ความผิดพลาดจากความกด (Pressure error) จากการเปลี่ยนแปลงความกดในแนว
ระดับไปตามสถานที่ต่างๆ ทาให้พน้ื ผิวความกดอากาศเท่า เอียงลงไปทางบริเวณที่มคี วามกดอากาศต่ า และ
เอียงขึน้ ไปทางบริเวณที่มคี วามกดอากาศสูง นันคื
่ อ เมื่อความกดอากาศมีค่าต่าลง พื้นผิวความกดอากาศเท่า
ก็จะมีระดับต่าลงด้วย และจะมีระดับสูงขึน้ ถ้าความกดอากาศมีค่าสูงขึน้
ความผิดพลาดจากการเบี่ยงเบนของความกดออกไปจากที่ระดับน้ าทะเล 29.92 นิ้วปรอท
แก้ไขได้จากการปรับแต่ง (Adjusting) Altimeter setting (QNH) ให้ถูกต้อง
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แม้ ว่า เราจะใช้ QNH ถู ก ต้อ งในขณะวิง่ ขึ้น แล้วก็ต าม ระยะสู ง ที่อ่ านในขณะบิน เดิน ทาง
(Cross country flight) และขณะวิง่ ลงก็ยงั ผิดพลาดได้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ
ตามเส้นทางบินและทีป่ ลายทางนันเอง
่ ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะลงสนามบินใดจาเป็ นต้องขอทราบ QNH จากทีน่ นก่
ั ่ อน
เพื่อปรับตัง้ เครื่องวัดระยะสูงให้ถูกต้อง

รูป 16 ความผิดพลาดจากความกดอากาศ (บินจาก High ไป Low)
ตัวอย่าง จากรูป 16 สมมุตติ งั ้ QNH ที่สนามบินต้นทางเชียงใหม่ 30.20 นิ้วปรอท และบินต่อไปตามเส้นทาง
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ โดยไม่ได้ปรับตัง้ QNH ใหม่จนถึงสนามบินปลายทางกรุ งเทพฯ ซึ่งมี QNH 29.70 นิ้ว
ปรอท ในกรณี น้ี บ.จะบิน ไปตามพื้น ผิว ความกดอากาศเท่ า สมมุ ติเป็ น 850 hPa จะพบว่าที่ป ลายทาง
กรุงเทพฯจะมีพน้ื ผิวความกดอากาศเท่าอยู่ในระดับต่ากว่าเชียงใหม่ นันคื
่ อ ความกดอากาศที่ C=B=850 hPa
แต่ท่ี A น้อยกว่า 850 hPa
เนื่องจากที่ระดับน้ าทะเล ความกด 1 นิ้วปรอท มีค่าเท่ากับระยะสูงประมาณ 1,000 ฟุต แสดงว่าค่า
แตกต่างของ QNH ที่เชียงใหม่และที่กรุงเทพฯซึ่งมีค่า 0.5 นิ้วปรอท จะทาให้ บ.เสียระยะสูงไปถึง 500 ฟุ ต
หากไม่ตงั ้ (Set) QNH เสียใหม่
สรุป ได้ว่า "หากบิน เข้าไปหาความกดอากาศต่ า (บิน จาก High ไป Low) โดยไม่ต งั ้ QNH ตาม
สนามบินปลายทาง จะพบว่า บ.จะอยู่ต่ ากว่าระยะสูงที่อ่านได้ นันคื
่ อ ระยะสูงที่อ่านได้จะมีค่ามากกว่าทีเ่ ป็ น
จริงและหากบินเข้าหาความกดอากาศสูงระยะสูงทีอ่ ่านได้จะมีค่าต่ากว่าทีเ่ ป็ นจริง
8.3.2 ความผิดพลาดจากอุณหภูมิ (Temperature error) ถึงแม้วา่ ความกดทีร่ ะดับน้ าทะเล จะ
ไม่ เปลี่ยนแปลงตลอดเส้น ทางบิน ระยะสูงที่ไม่ถู กต้องก็ย ังคงเป็ นไปได้จากผลของการเปลี่ ยนแปลงของ
อุณหภูมทิ ่เี กิดขึน้ จริง ไม่เป็ นไปตามบรรยากาศมาตรฐานความชืน้ ก็มผี ลเหมือนกันแต่น้อยมากจนตัดทิ้งได้
ถ้าอากาศเย็นกว่าบรรยากาศมาตรฐานมันจะมีความหนาแน่ นมากกว่า บ.ก็จะอยู่ต่ ากว่าที่เครื่องวัดระยะสูง
บอก ตรงข้ามถ้าอากาศร้อนกว่า บ.ก็จะอยู่สูงกว่าทีเ่ ครื่องวัดระยะสูงบอก
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ถ้าให้ hs และ ds เป็ นความสูงและความหนาแน่นของบรรยากาศมาตรฐาน
ha และ da เป็ นความสูงและความหนาแน่นของบรรยากาศจริง
จากสมการของของไหล (Hydrostatic Equation) จะได้
P-PO = -ds x g x hs = -da x g x ha
h a ÷ hs = d s ÷ d a
แต่ความหนาแน่น d เป็ นอัตราส่วนกลับกับอุณหภูมิ ดังนัน้ ha ÷ hs = Ta ÷ Ts
จากสมการนี้สรุปได้ว่า "ถ้าอากาศจริงเย็นกว่าบรรยากาศมาตรฐาน Ta < Ts แล้ว ระยะสูงจริงก็จะมีค่าน้อย
กว่าระยะสูงในบรรยากาศมาตรฐาน ha < hs ด้วย และตรงข้าม ถ้า Ta > Ts จะได้ ha > hs

รูป 17 ความผิดพลาดจากอุณหภูมิ
ช่วยจาในเรื่อง Altimeter error ได้ง่ายขึน้ ด้วยคานี้
"Low to high-clear the sky and high to low-look out below"
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บทที่ 5
ลม (WIND)
1. ลม (Wind)
การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศและอุณหภูมทิ าให้เกิดการเคลื่อนทีข่ องอากาศทัง้ ในทางดิง่ และทาง
ระดับที่เราเรียกกันทัวไปว่
่ า ลม ซึ่งมีความสาคัญต่อการเกิดสภาพอากาศ เช่นในขณะที่มกี ระแสอากาศไหล
ขึน้ ในทางตัง้ เป็ นตัวการสาคัญสาหรับการเกิดเมฆฝน พายุฝนฟ้ าคะนอง ซึ่งมีความสาคัญต่อการบิน
1.1 ปั จจัยทีเ่ กิดการหมุนเวียนของลม
เนื่องจากการหมุนของโลกจึงทาให้พ้นื โลกได้รบั ความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน เป็ นสาเหตุให้
เกิดระบบการหมุ นเวียนของลมทัวไป
่ (General circulation) นอกจากนี้ยงั มีปั จจัยอื่นๆ ที่ท าให้ระบบการ
หมุนเวียนของลมดังกล่าวแตกต่างกันออกไปเป็ นระบบย่อยๆ เช่น ลมบก ลมทะเล
1.1.1 การกระจายความร้อนของพืน้ ดิน และพืน้ น้ าไม่เท่ากัน
1.1.2 ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของพืน้ ผิวโลกสู่บรรยากาศมีความแตกต่างกัน
1.1.3 ลักษณะภูมปิ ระเทศทีแ่ ตกต่างกัน
1.1.4 การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมปิ ระจาวัน
1.1.5 การเปลีย่ นแปลงฤดูกาล และปั จจัยอื่นๆอีก
ปั จจัยต่ างๆ เหล่านี้เป็ น ตัวการที่ท าให้เกิด ความกดอากาศสูง และความกดอากาศต่ า ซึ่งเป็ นตัว
ควบคุมทาให้เกิดการเคลื่อนทีข่ องอากาศในแต่ละภูมภิ าค ความกดอากาศเหล่านี้เป็ นตัวการสาคัญขันพื
้ น้ ฐาน
ที่จะทาให้เข้าใจถึงการหมุนเวียนของบรรยากาศ ดังนัน้ นักบิน ต้นหน และผูป้ ฏิบตั งิ านในอากาศจะต้องใช้
เป็ นข้อมูลสาหรับวางแผนการบินในวันต่อวัน ลมมีความสาคัญต่อลักษณะอากาศและภูมอิ ากาศ เนื่องจากลม
เป็ นตัวการทีท่ าให้เกิดการเคลื่อนทีข่ องอากาศในเขตต่างๆ ของโลก ซึ่งหมายถึงการถ่ายเทพลังงานความร้อน
ระหว่างมวลอากาศทีม่ คี ุณสมบัตแิ ตกต่างกัน
2. รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับลม
2.1 ทิศทางลม (Wind direction) หมายถึงทิศทางที่ลมพัดเข้าหาสถานี เช่น ลมฝ่ ายตะวันตก หรือ
ทิศทาง 270 องศา
การเคลื่อนที่ของมวลอากาศเป็ นแหล่ งก าเนิ ดของลมผิว พื้นนัน้ เกิด จากการเคลื่อนที่ของลมจาก
ความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่ าเสมอในระยะทางสัน้ ๆ จะเป็ นสิง่ กาหนดทิศทางได้โดยตรงแต่ถ้า
เป็ นระยะทางทีย่ าวและมีแรงอื่นๆ ทีม่ ากระทาต่อการเคลื่อนทีด่ งั กล่าวมีผลให้ทศิ ทางลมเปลีย่ นไป
2.2 ความเร็วลม (Wind speed) ความเร็วลมคือ อัตราการเคลื่อนทีข่ องอากาศบนพื้นโลกซึ่งมีหน่ วย
วัดความเร็วดังนี้ :ไมล์ทะเล ต่อ ชัวโมง
่ เรียกว่า นอต (Nautical miles per hours = Knots) เขียนย่อว่า kts
ไมล์บก ต่อ ชัวโมง
่ (Statute miles per hours) เขียนย่อว่า mph
กิโลเมตร ต่อ ชัวโมง
่ (Kilometers per hours) เขียนย่อว่า kmh
เมตร ต่อ วินาที (Meter per second)
เขียนย่อว่า mps
1 นอต
=
1.8 กิโลเมตร ต่อชัวโมง
่
1 นอต
=
1.2 ไมล์ บก ต่อชัวโมง
่
1 ไมล์บก/ชม =
1.6 กิโลเมตร ต่อชัวโมง
่
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2.3 ลมกระโชก (Gusts) คือ ลมที่มีความเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีค่าความเร็วลมสูงสุด
และต่าสุดต่างกัน 10 นอต หรือมากกว่าในช่วงเวลา 10 นาที ของการตรวจอากาศ
2.4 ลมแรง (Squalls) คือ ลมทีม่ คี วามเร็วเพิม่ ขึน้ อย่างทันทีท่ นั ใด และมีคุณสมบัตดิ งั นี้
ก. จะต้องมีความเร็วลมสูงกว่าค่าความเร็วลมโดยเฉลีย่ อย่างน้อย 15 นอต
ข. ความเร็วลมสูงสุด จะต้องเท่ากับ 20 นอต หรือมากกว่า
ค. เกิดขึน้ และคงอยู่อย่างน้อย 1 นาที หรือมากกว่า
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับลม สามารถหาอ่านได้ในหนังสือการตรวจอากาศผิวพื้นของศูนย์ข่าว
อากาศ กองข่าวอากาศ กรมควบคุมการปฏิบตั ทิ างอากาศ
3. แรงที่มากระทาและเกี่ยวข้องกับลม
3.1 แรงคอริโอลิส (Coriolis force) ขณะที่โลกมีการเคลื่อนที่จากตะวันตกไปตะวันออก เมื่อมีลมพัด
หมายความว่า ความเร็วระหว่างการไหลของอากาศกับการเคลื่อนที่ของโลกไม่เท่ากันดังนัน้ ลมสงบ หมายถึง
อากาศเคลื่อนทีไ่ ปด้วยความเร็วเท่ากับการเคลื่อนทีข่ องโลก
ถ้าโลกไม่มกี ารหมุนลมจะพัดจากความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่ าโดยตรง แต่เมื่อโลกมี
การหมุน อากาศที่เคลื่อนที่ไปบนพื้นโลกจะมีการเบี่ยงเบนไป หรือวัตถุใดก็ตามที่เคลื่อนที่ไปโดยอิสระจะมี
การเบี่ยงเบนไปเสมอ เมื่อเปรีย บเทียบกับการหมุนของโลก และถ้ามองจากจุดจุ ดหนึ่งที่อยู่นอกโลกจะมอง
เห็นสิ่งที่เคลื่อนที่นัน้ เดินทางเป็ นเส้นตรง แต่ถ้ามอง ณ ที่จุดใดจุดหนึ่งบนพื้นโลกจะมองเห็นเป็ นเส้นโค้ง
ดังนัน้ แรงนี้จงึ เป็ นแต่เพียงแรงปรากฏให้เราเห็น แต่การเบีย่ งเบนของวัตถุทเ่ี คลื่อนทีน่ นั ้ เป็ นความจริงแรงทีท่ า
ให้เกิดการเบี่ยงเบนนี้เราเรีย กว่า แรงคอริโอลิส (The coriolis force) ชื่อนี้ ตงั ้ ให้เป็ นเกีย รติแก่ ผู้ค้นพบคือ
G.G. CORIOLIS ซึ่งเป็ นนักฟิ สกิ ส์ ชาวฝรังเศส
่
จากการทดลองพบว่า ในซีกโลกเหนือ
แรงนี้จะตัง้ ฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ และมี
ทิศทางเบนไปทางขวามือส่วนในซีกโลกใต้จะ
เบนไปทางซ้ า ยมื อ ดัง นั ้น ในซี ก โลกเหนื อ
อากาศทีเ่ คลื่อนที่จากเส้นศูนย์สูตรไปยังขัวโลก
้
เหนือจะเบนไปทางขวามือ และในที่สุดลมจะไม่
พัดไปทางทิศเหนือแต่จะกลายเป็ นลมทีพ่ ดั จาก
ตะวันตกไปตะวันออก และลมที่พดั จากขัว้ โลก
เหนือมายังศูน ย์สูต รจะเบนไปทางขวามือ จน
กลายเป็ น ลมที่พ ัด จากตะวัน ออกไปตะวัน ตก
ปรากฏการณ์น้ีจะตรงกันข้ามเมื่ออยู่ในซีกโลก
ใต้ค่า Coriolis force จะมีค่าเป็ นศูนย์ทเ่ี ส้นศูนย์
สูตร และมีค่ามากที่สุดที่ขวั ้ โลก ขนาดของแรง
รูป (Coriolis force)
จะเพิ่ม ขึ้น ถ้าลมมีอตั ราเร็วสู ง วัตถุ ใดก็ตามที่
เคลื่อนที่ไปทางเหนือ จากละติจูดต่าไปยังละติจูดสูง วัตถุนนั ้ จะค่อยๆ เบี่ยงเบนไปทางขวามือ และมีค่าการ
เบี่ยงเบนมากขึน้ ในละติจูดสูงขึน้ ไป ทัง้ นี้เป็ นเพราะว่าอัตราเร็วในการหมุนของโลกที่ศูนย์ สูตรมีค่ามากกว่า
อัตราเร็วทีข่ วั ้ โลก แต่ถา้ วัตถุไม่มกี ารเคลื่อนที่ แรงนี้จะมีค่าเท่ากับศูนย์ ไม่ว่าวัตถุจะอยู่ท่ี ณ จุดใดๆ บนพืน้ โลก
ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ เมื่อลมมีอตั ราเร็วมากขึน้ การเบีย่ งเบนก็จะมากขึน้ ด้วย
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3.2 แรงหนีศนู ย์กลางและแรงดึงดูดของโลก (The centrifucal force and gravity)
วัตถุใดๆ ก็ตามทีเ่ คลื่อนทีห่ มุนรอบตัวเองหรือเคลื่อนทีเ่ ป็ นเส้นโค้งวัตถุนัน้ จะมีแรงหนีศนู ย์กลาง ซึ่งมี
ทิศทางตรงข้ามกับ แรงเข้าสู่ศูน ย์ก ลาง (Centripetal force) เนื่ องจากโลกหมุน จากตะวันตกไปตะวัน ออก
ดังนัน้ แรงหนีศูนย์กลางจึงมีทศิ ทางจากตะวันออกไปตะวันตก แรงนี้มคี ่ามากที่สุดที่ศูนย์สูตรเนื่องจากแรงนี้
เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับรัศมีการหมุนของโลก ส่วนอีกแรงหนึ่งคือแรงดึงดูดของโลก มีค่ามากที่สุดที่ขวั ้ โลก
เนื่องจากเป็ นสัดส่วนกลับกับรัศมีการหมุนของโลก แรงสองแรงนี้จะหักร้างซึ่งกันและกัน ถ้าปราศจากแรงหนี
ศูนย์กลาง วัตถุบนพืน้ โลกจะเคลื่อนทีอ่ สิ ระไปยังขัวโลก
้
ในทานองเดียวกันถ้าปราศจากแรงดึงดูดของโลกวัตถุ
จะเคลื่อนตัวเป็ นอิสระไปยังศูนย์สูตร
วัตถุใดก็ตามที่เคลื่อนที่ไปตามการหมุนของโลกคือจากตะวันตกไปตะวันออก จะมีอตั ราที่ เพิ่มขึ้น
ดังนัน้ แรงหนีศูนย์กลางจึงมีค่ามาก และในทางตรงข้าม ถ้าวัตถุนนั ้ เคลื่อนทีต่ รงข้ามการหมุนของโลกแรงหนี
ศูนย์กลางจะมีค่าลดลง
แรงดึงดูดของโลกมีทศิ ทางเข้าหาศูนย์กลางของโลกจึงเป็ นแรงทีเ่ กีย่ วข้องกันในทางดิง่ ดังนัน้ จึงเป็ น
เหตุให้มวลอากาศเย็นอยู่ใต้มวลอากาศอุ่น
3.3 แรงเสียดทาน หรือแรงทีเ่ กิดจากความฝืด (Friction force)
แรงเสียดทานมีผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศทาให้ลมพัดช้าลง และยังทาให้แรงคอริโอลิสมีค่าการ
เบีย่ งเบนลดลง เนื่องจากความเร็วลมลดลง แรงเสียดทานมีค่ามากทีส่ ุดทีผ่ วิ พืน้ ถึงระดับ 2,000 ฟุต และจะลด
น้อยลงเมื่อสูงขึน้ ไป ดังนัน้ ลมที่ระดับผิวพื้นจึงไม่พดั ขนานกับเส้นความกดอากาศเท่า แต่จะทามุม 10 องศา
เหนือพืน้ มหาสมุทร และทามุม 45 องศา เหนือพื้นทวีป ลมระดับเหนือ 2,000 ฟุต ขึน้ ไปจะพัดขนานกับเส้น
ความกดอากาศเท่า
ความชันของความกดอากาศ (Pressure gradient) คืออัตราการเปลีย่ นแปลงของความกดอากาศต่อ
หนึ่งหน่วยระยะทางในทางระดับ โดยมีทศิ ทางจากความกดอากาศสูง ไปยังความกดอากาศต่า และตัง้ ฉากกับ
เส้นความกดอากาศเท่า ความชันของความกดอากาศจะมีค่ามากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั ระยะทางระหว่างความกด
อากาศ ถ้าหากเส้นความกดอากาศเท่าอยู่ชดิ กันมาก ค่าความชันของความกดจะมีค่ามาก และจะมีค่าน้อยถ้า
เส้นความกดอากาศเท่าอยู่ห่างกันมาก
ความชันของความกดอากาศมีความสัมพันธ์กบั ความเร็วลม ซึ่งเป็ นตัวการหนึ่งทีค่ วบคุมการไหลของ
มวลอากาศ ถ้าไม่มแี รงอื่นมาเกีย่ วข้องอากาศจะไหลในทิศทางของความชันของความกดอากาศ

รูป (ความชันความกดอากาศ)
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4. ลมจีโอสโตรฟิ ค (Geostrophic wind)
เราพิจ ารณาลมที่เคลื่อนที่อยู่ในแนวระดับ มีค วามเร็วคงที่ในเงื่อนไขที่ ว่า ไม่มีแรงเสีย ดทานการ
เคลื่อนทีเ่ ป็ นเส้นตรงจึงไม่มแี รงหนีศนู ย์กลาง ไม่มอี ตั ราเร่ง ไม่มแี นวลมสอบหรือแนวลมแยก ดังนัน้ จะเห็นว่า
แรงต่างๆ ที่กระทาต่อมวลอากาศดังกล่าวก็คอื แรงที่เกิดเนื่องจากความชันของความกดอากาศ (Pressure
gradient) และแรงคอริโอลิส (Coriolis force) สองแรงนี้เท่านัน้
ถ้าหากขนาดของแรงความชันความกดอากาศ และแรงคอริโอลิส ทัง้ สองแรงนี้ เท่ ากัน และมีทิศ
ทางตรงข้าม แรงความชันความกดอากาศ จะหักล้างกับแรงคอริโอลิส ทาให้ลมไม่เบี่ยงเบนไปทางซ้ายหรือขวา
เราเรียกการเคลื่อนทีข่ องอากาศภายใต้สภาวะสมดุลของแรงทัง้ สองว่า ลมจีโอสโตรฟิ ค (Geostrophic wind)
(ดังรูป)

มีก ฎอยู่ ก ฎหนึ่ งเรีย กว่า Buys-Ballot's Law มีใจความว่า ในซีก โลกเหนื อ ถ้า เราหัน หน้ า ไปตาม
ลม (Down stream) เราจะพบว่า Low pressure อยู่ทางซ้ายมือ และ High pressure อยู่ทางขวามือ แต่ในซีก
โลกใต้จะกลับตรงข้ามกัน
ตามทีท่ ราบแล้วว่ามี Geostrophic wind ได้นนั ้ จะต้องไม่มี Friction ฉะนัน้ จึงพอคาดการณ์ได้วา่ ลมนี้
จะเกิดขึน้ ได้เหนือระดับ Friction นัน่ คือเหนือระดับ 2,000 ฟุ ตขึน้ ไป เนื่องจากแรงคอริโอลิสมีค่าเป็ นศูนย์ท่ี
เส้นศูนย์สูตร ดังนัน้ ลมจีโอสโตรฟิ คไม่เกิดทีบ่ ริเวณเส้นศูนย์สูตร
4.1 ซุปเปอร์และซับจีโอสโตรฟิ ค (Super and Sub geostrophic flow)
จะเกิดได้ต่อเมื่อเส้น Isobars หรือ Contours เปลี่ยนอย่างทันทีทนั ใด ซึ่งทาให้มวลอากาศเปลี่ยน
ความเร็ว เงื่อนไขในการเกิดนัน้ จะต้องมี :1. ไม่มอี ตั ราเร่ง
2. เคลื่อนทีใ่ นแนวระดับ และเป็ นเส้นตรง
3. ไม่มแี รงเสียดทาน Super geostrophic flow
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เมื่อลมพัดจากความชันความกดอากาศที่มคี ่ามากไปสู่ความชันความกดอากาศที่มคี ่าน้อยทาให้ลม
พัดช้าลง เนื่องจากแรงคอริโอลิสมีค่ามากกว่าแรงความชันความกดอากาศ จึงทาให้มวลอากาศเคลื่อนที่ได้
ช้าลง โดยมีทศิ ทางเบนเข้าหาความกดอากาศสูง (ดังรูป)

รูป (Supper geostrophic flow)
สาหรับ Sub geostrophic flow จะเคลื่อนทีจ่ ากความชันความกดอากาศทีม่ คี ่าน้อยไปสู่ความชันความ
กดอากาศทีม่ คี ่ามาก ดังนัน้ ทาให้ลมพัดได้เร็วขึน้ โดยมีทศิ ทางเบนเข้าหาความกดอากาศต่า (ดังรูป)

รูป (Sub geostrophic flow )
จากรูป ให้

PG
CO
U

คือแรงความชันความกดอากาศ
คือแรงคอริโอลิส
คือลม

5. ลมเกรเดี๊ยน (Gradient wind)
การเคลื่อนที่ของอากาศในแนวระดับโดยไม่มแี รงเสียดทานมาเกี่ยวข้อง และสมมุตวิ ่าแรงความชัน
ความกดอากาศกับแรงคอริโอลิสไม่อยู่ในสภาวะสมดุลย์ ดังนัน้ ลมจะพัดไปทางซ้ายหรือขวาตามทิศทางที่
ควรเป็ น
การเคลื่อนที่ของอากาศในบรรยากาศทีไ่ ม่มแี รงเสียดทาน และมีความเร็วคงทีค่ อื ไม่มอี ตั ราเร่ง โดยมี
ทิศทางของลมไม่ เป็ น เส้น ตรงเรียกว่า ลมเกรเดี๊ย น (Gradient wind) ลมเกรเดี๊ย นจึงมีแรงหนี ศูน ย์ก ลาง
(Centrifugal force) ซึ่งมีทศิ ทางการเคลื่อนทีอ่ อกจากศูนย์กลางเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย
(ดังรูป)
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ลมเกรเดีย๊ นรอบหย่อมความกดอากาศต่าในซีกโลกเหนือ

ลมเกรเดีย๊ นรอบบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือ
ลมเกรเดี๊ยนที่ห มุนรอบหย่อมความกดอากาศต่ านัน้ ค่าความชันความกดอากาศมีค่ามากกว่าแรง
คอริโอลิส และในขณะที่ลมเริ่มเคลื่อนที่เป็ นเส้นโค้งจะทาให้ค วามเร็วลมลดลงกว่าที่เป็ น ลมจีโอสโตรฟิ ค
เนื่องจากการรวมแรงของ PG กับแรง CO มีทศิ ทางไปในทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของลม ซึ่งตรงข้ามกับ
ลมเกรเดี๊ยนที่หมุนรอบความกดอากาศสูง ค่าความชันความกดอากาศมีค่าน้อยกว่าแรงคอริโอลิส และเมื่อ
ผลรวมของแรงทัง้ สองนี้ ขณะทีเ่ ริม่ เคลื่อนที่เป็ นเส้นโค้งมีทศิ ทางไปทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของลม ดังนัน้
ความเร็วลมจะมีค่ามากกว่าลมจีโอสโตรฟิ ค จึงสรุปได้ว่า ความเร็ว ลมที่หมุนรอบความกดอากาศสูงมีค่ า
มากกว่าลมจีโอสโตรฟิ ค และลมจีโอสโตรฟิ คมีความเร็วลมมากกว่า ลมเกรเดี๊ยนที่หมุนรอบหย่อมความกด
อากาศต่า
ในซีกโลกเหนือกระแสลมไหลรอบความกดอากาศต่าในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา เรียกว่าการไหลแบบ
ไซโคลน (Cyclonic flow) ส่วนในซีกโลกใต้ลมหมุนในทิศทางตรงข้าม เรียกว่าการไหลแบบแอนตี้ไซโคลน
(Anticyclonic flow) เมื่อเทียบกับซีกโลกเหนือ
การประมาณค่าลมที่ตรวจวัดได้ด้วยลมจีโอสโตรฟิ ค เราจะต้องประมาณค่าลมเกรเดี๊ยนกับลมที่อยู่
เหนือขึน้ ไปทีไ่ ม่มคี วามฝืดเกี่ยวข้องด้วย โดยปกติแล้วเส้นความกดอากาศเท่า ในแผนที่อากาศมีลกั ษณะเป็ น
เส้นโค้ง ดังนัน้ การประมาณค่าลมทีส่ งั เกตได้ดว้ ยลมเกรเดีย๊ น จึงมีค่าใกล้เคียงความเป็ นจริงกว่า การประมาณ
ค่าโดยลมจีโอสโตรฟิ ค
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6. การเปลี่ยนแปลงประจาวันของลมผิวพืน้ (Diurnal variation of surface wind)
ลมในระดับผิวพื้นมีการเปลีย่ นแปลงอย่างสม่ าเสมอในรอบเวลา 24 ชัวโมง
่
โดยลมเปลี่ยนทิศทางไป
ตามเข็มนาฬิกา (Veer) และเพิม่ อัตราความเร็วขึน้ ในเวลากลางวันจนถึงกาลังสูงสุดในตอนบ่าย หลังจากนัน้
ลมจะเปลีย่ นทิศทางกลับเป็ นทวนเข็มนาฬิกา (Back) และลดกาลังลงจนถึงต่าสุดในตอนพระอาทิตย์ขน้ึ การ
เปลี่ย นแปลงนี้ มีส่ วนสัม พัน ธ์อ ัน ใกล้ก ับ การเปลี่ย นแปลงอัต ราการลดอุ ณ หภู มิต ามส่วนสู ง (Lapse rate)
แรงเสียดทานไม่เป็ นผลแต่เพียงทาให้ความเร็วลมและทิศทางลมเปลีย่ นแปลงไปเท่านัน้ แต่ทาให้เกิดกระแส
อากาศปั น่ ป่ วนขึน้ ด้วย ในเวลากลางวันเมื่อพื้นดินได้รบั ความร้อนจะเกิดอากาศไหลขึน้ ในทางดิ่ งทาให้เกิด
กระแสอากาศปั น่ ป่ วนเพิม่ ขึน้ และแผ่กระจายออกไปได้มากกว่าทีเ่ กิดในเวลากลางคืน
7. การเปลี่ยนแปลงของลมตามส่วนสูงเหนื อระดับแรงเสียดทาน
(Wind variation with height above the friction layer)
ผลอัน เนื่ อ งมาจากความแตกต่ า งของอุ ณ หภู มิใ นทางระดับ (Effect of horizontal temperature
difference) เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของลมตามส่วนสูงเหนือระดับความเสียดทาน (Friction layer)
มีปรากฏการณ์อยู่ 2 อย่างคือ :1. ระยะทางดิง่ ระหว่างพื้นผิวความกดอากาศเท่า (Isobaric Surface) จะเป็ นอัตราส่วนโดยตรงกับ
อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของอากาศในลาอากาศนัน้
2. ความเร็วลมจะเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับความเอียง (Slope) ของพื้นผิวความกดอากาศเท่าถ้าหาก
อุณหภูมเิ ฉลี่ยเปลีย่ นแปลงในทางระดับระหว่างพื้นผิวความกดอากาศเท่าแล้วความเอียงของพื้นผิวความกด
อากาศเท่าจะเปลีย่ นแปลงในทางดิง่ โดยเหตุน้เี องจึงมีการเปลีย่ นแปลงความเร็วลมตามส่วนสูง
จากรู ป ก. จะพบว่ า ในซี ก โลกเหนื อ ลมที่ ร ะดับ 900
มิลลิบาร์ จะมีทศิ ทางพุ่งเข้าหาหน้ากระดาษ
เหนื อ ระดับ นี้ ข้นึ ไปอากาศทางด้า นซ้ า ยมือ จะเย็น กว่า
ทางด้านขวามือ ซึ่งจะทาให้ความเอียงของพืน้ ผิวความกด
อากาศเท่ า เพิ่ ม ขึ้น ตามส่ ว นสู ง นั น่ คื อ ความเร็ว ลมจะ
เพิม่ ขึน้ ตามส่วนสูงด้วย
จากรูป ข. อากาศอุ่นจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของลม พบว่า
ทัง้ พื้นผิวความกดอากาศเท่ า และความเร็วลมจะลดลง
ตามส่วนสูง ความเร็วลมจะมีค่าเท่ากับศูนย์ ณ ทีร่ ะดับใด
ระดับหนึ่งสูงขึน้ ไป และหลังจากนัน้ ลมมีทศิ ทางพัดออก
จากหน้ า กระดาษ และความเร็ว ลมจะเพิ่ ม ขึ้น เพราะ
อากาศเย็นอยู่ทางซ้ายมือ ด้วยเหตุน้ีพอสรุปได้ว่า ในซีก
โลกเหนือความเร็วลมจะเพิม่ ขึน้ ตามส่วนสูงถ้าอากาศเย็น
อยู่ ท างซ้ า ยมือ ของลม และความเร็ว ลมจะลดลงตาม
ส่วนสูง ถ้าอากาศอุ่นอยู่ทางซ้ายมือของลม ในซีกโลกใต้ทศิ ทางลมที่ระดับ 900 มิลลิบาร์ จะมีทศิ ทางพุ่งออก
จากแผ่นกระดาษ และมีกฏเกณฑ์ดงั นี้ ในซีกโลกใต้ความเร็วลมจะเพิม่ ตามส่วนสูง ถ้าอากาศเย็นอยู่ทางขวา
มือของลม และจะลดลงเมื่ออากาศอุ่นอยู่ทางขวามือของลม
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8. ลมความร้อน (The thermal wind)
ความแตกต่างของลมระหว่างสองระดับ ขึ้น อยู่ กบั การเปลี่ย นแปลงในทางระดับ ของอุ ณ หภู มิ ซึ่ง
เรียกว่าลมความร้อน (Thermal wind) คาว่าลมความร้อนไม่ใช่ลมที่พดั อยู่ในบรรยากาศแต่เป็ นความแตกต่าง
ระหว่างลมทัง้ สองระดับ V1 เป็ นลมทีร่ ะดับต่า และ V2 เป็ นลมทีร่ ะดับสูง และ Vt เป็ น Thermal wind (ดังรูป)
ดังนัน้ จะได้สมการดังนี้ :Vt = V2 - V1

รูป (Thermal wind)
จากการค้นคว้าพบว่าทิศทางของลมความร้อนจะขนานกับเส้นอุณหภูมเิ ท่า (Isotherm) เฉลีย่ ในระดับ
ระหว่างสองพื้นผิวความกดอากาศเท่า โดยมีอากาศเย็นอยู่ทางซ้ายในซีกโลกเหนือ และอยู่ทางขวาในซีกโลกใต้
ถ้าหากอุณหภูมเิ ปลีย่ นแปลงมาก ความเอียงของพื้นผิวความกดอากาศเท่า (Slope of isobaric surface) ก็มาก
และทาให้ลมความร้อนมากด้วย (ดังรูป)
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จากรูปสามารถอธิบายได้วา่ ที่พ้นื ผิว AB มีความกดอากาศเท่ากัน แต่ในระดับสูงขึน้ ไปอากาศที่อยู่
เหนือจุด A จะเย็นกว่าอากาศที่อยู่เหนือจุด B และเหนือบริเวณอากาศเย็นขึน้ ไปจะเป็ นความกดอากาศต่ า
เหนือบริเวณอากาศอุ่ นสูงขึ้นไปจะเป็ นความกดอากาศสูง เนื่องจากอากาศเย็นมีค วามหนาแน่ นมากกว่า
อากาศอุ่น และอัตราการลดลงของความกดอากาศจะเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับความหนาแน่ นของอากาศดังนัน้
ณ ระดับสูงเดียวกันในบรรยากาศความแตกต่างของความกดอากาศมีมาก ฉะนัน้ ความชันความกดอากาศจึง
เป็ นสาเหตุให้เกิดความชันของอุณหภูมิ (Temperature gradient)
ทีพ่ น้ื ผิว AB ไม่มลี มเกิดขึน้ แต่ทร่ี ะดับสูงขึน้ ไปเกิดความแตกต่างของความร้อน ดังนัน้ ลมเกิดขึน้ และ
แรงขึน้ ตามความสูง แต่ในความเป็ นจริงแล้วทีร่ ะดับพื้นผิวจะมีความแตกต่างของความกดอากาศ โดยเฉพาะ
บริเวณใกล้กบั แนวปะทะอากาศ ซึ่งจะทาให้ลมฝ่ ายตะวันตกมีกาลังแรงขึน้ อีกในระดับสูง เมื่อพิจารณาจากเส้น
ศูนย์สูตรไปยังขัว้ โลก (ในซีกโลกเหนือ) จึงพอสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมกับอุณหภูมไิ ด้ดงั นี้
ถ้าอุณหภูมลิ ดลงไปตามละติจูดทีส่ ูงขึน้ แล้ว ลมฝ่ ายตะวันตกจะมีกาลังแรงเพิม่ ขึน้ ตามส่วนสูง และลม
ฝ่ ายตะวันออกจะมีกาลังลดลง
ความเร็วลมเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับความชันของอุณหภูมิ (Temperature gradient) และจากความจริง
ดังได้กล่าวมาแล้วจึงมีกฏเกณฑ์อยู่ 4 อย่างคือ :1. ความเร็วลมจะเพิ่มขึน้ ตามส่วนสูง ถ้าหากอากาศเย็นอยู่ทางซ้ายของลมในซีกโลกเหนือ และอยู่
ทางขวาในซีกโลกใต้ ในกรณีน้ลี มความร้อนจะมีทศิ ทางไปทางเดียวกับลมระดับต่า (ดังรูป)

2. ความเร็วลมจะลดลงตามส่วนสูง ถ้าหากอากาศเย็นอยู่ทางขวาของลมในซีกโลกเหนือ และอยู่
ทางซ้ายในซีกโลกใต้ ในกรณีน้ลี มความร้อนจะมีทศิ ทางตรงข้ามกับลมระดับต่า (ดังรูป)

3. ถ้าลมพัดสู่บริเวณที่มอี ุณหภูมเิ ย็นกว่า (Warm air advection) ลมจะพัดในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
ตามส่วนสูง (Veering) ในซีกโลกเหนือ และทวนเข็มนาฬิกาตามส่วนสูง (Backing) ในซีกโลกใต้ (ดังรูป)
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4. ถ้าลมพัดสู่บริเวณที่มอี ุณหภู มสิ ูงกว่า (Cold air avection) ลมพัดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาตาม
ส่วนสูง (Backing) ในซีกโลกเหนือ และตามเข็มนาฬิกาตามส่วนสูง (Veering) ในซีกโลกใต้ (ดังรูป)

9. การหมุนเวียนของบรรยากาศทัวๆ
่ ไป (General circulation)
ดังทีท่ ราบกันอยู่แล้วว่า บริเวณศูนย์สูตรจะได้รบั ความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าบริเวณขัวโลกเป็
้
น
ผลทาให้อากาศในบริเวณศูนย์สูตรร้อนกว่าบริเวณขัวโลก
้
ถ้าโลกไม่มกี ารหมุนแล้วทีศ่ นู ย์สูตรจะร้อนขึน้ และที่
ขัว้ โลกจะเย็นลงเรื่อยๆ แต่จากความเป็ นจริงปรากฏว่าไม่ได้เป็ นไปตามนัน้ ดังนัน้ จะต้ องมีตวั การที่ทาให้เกิด
การถ่ายเทความร้อนจากศูนย์สูตรไปยังขัว้ โลกหรือเกิดการหมุนเวียนของอากาศขึน้ ได้ เนื่องจากไม่มีการ
สะสมความร้อนของอากาศในแต่ละแห่ง จึงคาดว่าต้องมีการถ่ายเทความร้อนจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง ถ้า
สมมุตวิ า่ โลกไม่หมุนความร้อนทีศ่ นู ย์สูตรจะทาให้อากาศแถบนัน้ ลอยตัวสูงขึน้ และอากาศเย็นทีข่ วโลกจะไหล
ั้
เข้ามาแทนที่ ท าให้เกิดความกดอากาศต่ าในระดับสู งที่ขวั ้ โลก และความกดอากาศสู งในระดับสู งที่ศูนย์สู ตร
อากาศในระดับสูงจึงเคลื่อนที่จากศูนย์สูตรไปยังขัว้ โลก การเคลื่อนที่ของอากาศเช่นนี้ ทาให้เกิดความกด
อากาศสูงทีผ่ วิ พืน้ ทีข่ วั ้ โลก และเกิดความกดอากาศต่าทีผ่ วิ พืน้ ทีศ่ นู ย์สูตร ผลต่างของความกดอากาศทัง้ สองนี้
ทาให้อากาศเคลื่อนทีจ่ ากขัว้ โลกมายังศูนย์สูตร (ดังรูป)

แสดงถึงการหมุนเวียนของอากาศ ถ้าโลกไม่มกี ารหมุน
การหมุนเวียนของบรรยากาศทัวๆไป
่
(General circulation) นัน้ เป็ นสิง่ ทีย่ ากแก่การอธิบายเพราะว่า
เกิดขึ้น ในบริเวณกว้างใหญ่ ย่ อมจะมีการเปลี่ย นแปลงมีทฤษฎีอยู่ หลายทฤษฏีด้วยกัน ที่จะอธิบายถึงการ
หมุนเวียนของอากาศบนพื้นโลก และมีการค้นคว้าต่อเนื่องกันมาหลายคน ในปี ค.ศ.1686 Edmumd halley
ได้อธิบายในส่วนแรกคือ บริเวณละติจูดต่าๆ ในปี ค.ศ.1735 George Hadley ได้คน้ คว้าต่อมาโดยพยายามที่
จะอธิบายถึงผลการหมุนของโลกที่มแี รงคอริโอลิสมาเกี่ยวข้อง ค.ศ.1856 Ferrel ได้พสิ ูจน์ทฤษฎีของ Hadley
ปี ค.ศ.1928 Bergeron ได้คน้ คว้าเพิม่ เติม และปี ค.ศ.1941 Rossby ได้คน้ คว้าและสรุปทฤษฎีสามเซลล์ดงั นี้
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9.1 ทฤษฎีสามเซลล์ (The Three-Cell Theory) ทฤษฎีน้ีอธิบายถึงอิทธิพลของการหมุนของโลกที่มี
ต่อการหมุนเวียนของบรรยากาศ โดยแบ่งพื้นที่โลกออกเป็ น 6 ส่วนด้วยกัน ให้แต่ละซีกโลกแบ่งออกเป็ น
3 ส่วน คือ ทีศ่ นู ย์สูตร ละติจูด 30 องศา และละติจูด 60 องศา

แสดงถึงการหมุนเวียนโดยทัวๆไป
่
เซลล์ท่ี 1 ในซีกโลกเหนือ -ใต้ อยู่ระหว่างศูนย์สูตรกับละติจูด 30 องศาเหนือ -ใต้ อากาศที่ศูนย์สูตร
ได้รบั ความร้อน และลอยสูงขึน้ ถึงชัน้ โทรโพพอส (Tropopause) อากาศจะเคลื่อนที่ไปยังขัว้ โลกทัง้ สอง และ
เมื่อเคลื่อ นที่ม าถึงละติจู ดที่ 30 องศาเหนื อ -ใต้ อากาศส่ วนหนึ่งจะจมตัวลงมายังผิวพื้น และบางส่ว นจะ
เคลื่อนที่ต่อไปยังขัว้ โลก ขณะที่อากาศจมตัวลงถึงผิวพื้นจะแยกออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรกจะไหลต่อไปยัง
ขัว้ โลก อีกส่วนหนึ่งจะไหลมายังศูนย์สูตร ส่วนที่ไหลไปยังขัว้ โลกจะถูกแรงคอริโอลิส หักเหไปกลายเป็ นลม
ประจาฝ่ ายตะวันตก (Prevailing westerlies) และส่วนที่ไหลมายังศูนย์สูตรเป็ นลมค้า (Trade wind) ทัง้ สอง
ซีก โลกโดยที่ซีก โลกเหนือ เป็ น Northeast trades และซีกโลกใต้เป็ น Southeast trades ที่บริเวณละติจู ด
30องศาเหนือ-ใต้ เป็ นบริเวณความกดอากาศสูงใกล้เขตร้อน (Subtropical high pressure belt) หรือทีเ่ รียกว่า
Horse latitudes เนื่องจากเป็ นบริเวณลมอ่อนมีทศิ ทางไม่แน่ นอน และในสมัยก่อนมีการบรรทุกม้าโดยทาง
เรือใบจากประเทศสเปญไปยังอเมริกา เมื่อไปถึงบริเวณละติจูดที่ 30 องศา ลมสงบไม่สามารถเดินเรือได้จงึ
จาเป็ นต้องพัก และอาหารม้าหมดไป ชาวเรือจึงโยนม้าทิ้งทะเลท าให้มหาสมุท รเต็มไปด้วยม้าจึงเรียกว่า
Horse latitudes
เนื่องจากในเซลล์แรกนี้ George hadley ได้เป็ นผู้พบระบบการหมุนเวียนนี้ ข้นึ จึงให้ช่อื เซลล์น้ี ว่า
"Hadley cell" ซึ่งเป็ นเซลล์ทอ่ี ยู่ในเขตร้อน และได้รบั ความร้อนมากทีส่ ุด
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เซลล์ท่ี 2 อยู่ระหว่างละติจูดที่ 30-60 องศาเหนือ-ใต้ ในเซลล์น้เี ราเรียกว่า Ferrel cell เป็ นเซลล์ทอ่ี ยู่
ในละติจูดกลาง (Middle latitudes) อากาศที่ไหลมาจากศูนย์สูตรและไปจมตัวลงที่ละติจูด30 องศานัน้ ส่วน
หนึ่งไหลไปยังขัว้ โลก กลายเป็ นลมประจาฝ่ ายตะวันตก (Prevailing westerlies) และอากาศที่ขวั ้ โลกจมลง
มายังผิวพื้น พบกับลมประจาฝ่ ายตะวันตกที่ละติจูด 60 องศา ซึ่งเป็ นแนวของหย่ อ มความกดอากาศต่ า
กึ่งถาวร (Semi-permanent low pressure belt) ในแถบละติ จู ดที่ 60 องศา จะเกิ ดมี แ นวปะทะอากาศขัว้ โลก
(Polar front) เกิดขึน้ เนื่องจากอยู่ระหว่างมวลอากาศเย็นจากขัวโลก
้
และอากาศอุ่นจากลมประจาฝ่ ายตะวันตก
แนวปะทะนี้ บ างส่ ว นอาจจะเคลื่อ นต่ า ลงมาถึ ง บริเวณความกดอากาศสู ง ใกล้ เขตร้ อ น (Subtropical
high pressure) ได้ เนื่องจากมวลอากาศเย็นทะลักลงมาหรือเรียกว่า Polar out break or cold wave
เซลล์ท่ี 3 อยู่ระหว่างละติจูด 60 องศาเหนือ-ใต้ ถึงขัว้ โลกในเซลล์น้ีเราอาจเรียกว่า Polar cell ใน
ระดับสูงอากาศไหลจาก เซลล์ท่ี 1 รวมกับเซลล์ท่ี 2 และไหลต่อไปยังขัว้ โลก และอากาศเย็นนี้จะจมตัวลงทา
ให้เกิดความกดอากาศสูงขึน้ ที่ขวั ้ โลก เรียกว่า บริเวณความกดอากาศสูงกึ่งถาวร (Semi permanent high
pressure) อากาศที่จ มลงจะไหลกลับ มายัง ศูน ย์สู ต ร และจะหัก เหโดยแรงคอริโ อลิส กลายเป็ น ลมฝ่ าย
ตะวันออกขัว้ โลก (Polar easterlies) ทัง้ สองซีกโลก อากาศเย็นนี้จะปะทะกับอากาศอุ่น จากลมประจาฝ่ าย
ตะวันตกแนวปะทะทีเ่ กิดขึน้ นี้เรียกว่า แนวปะทะอากาศขัวโลก
้
(Polar front) ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในเซลล์ท่ี 2
ระหว่างลมค้าทัง้ สองซีกโลก คือ NE Trade และ SE Trade ลมทัง้ สองนี้จะมาพบกันบริเวณ 5 องศา
เหนื อ -ใต้ ซึ่ ง ในเขตนี้ เราเรีย กว่ า Doldrums หรือ Equatorial belt of variable wind and calms หรือ เรา
เรียกว่า เขตลมสงบ และเป็ นบริเวณทีม่ พี ายุฝนฟ้ าคะนองเกิดขึน้ อย่างรุนแรงพร้อมกับมีลมกระโชกแรง

Earth rotation & Coriolis Forces
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The formation of highs and lows

The development of winds
10. ระบบลมใหญ่ๆ (Large wind systems)
ในเขตละติจู ด สู งๆ สภาพอากาศมัก จะมีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งเห็น ได้ช ดั เจน เช่น อุ ณ หภู มิใน
ฤดูหนาวและฤดูรอ้ นจะต่างกันอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของระบบความกดอากาศ (ความกดอากาศสูง และ
ความกดอากาศต่า) ระบบความกดที่เคลื่อนตัวเหล่านี้ จะเคลื่อนจากตะวันตกไปตะวันออก ตามระบบของลม
ประจาฝ่ ายตะวันตก
10.1 ไซโคลน (Cyclones) และแอนตี้ไซโคลน (Anticyclones) ในซีก โลกเหนื อ อากาศที่เคลื่อนที่
รอบความกดอากาศต่า จะเคลื่อนทีใ่ นลักษณะทวนเข็มนาฬิกา และตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้โดยเคลื่อนที่
เข้าสู่ศูนย์กลางบริเวณพื้นที่ของไซโคลน หรือหย่อมความกดอากาศต่ านัน้ จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
200-300 ไมล์ สาหรับแอนตี้ไซโคลนหรือความกดอากาศสูง อากาศจะเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาในซีกโลก
เหนือ และทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้ โดยเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลาง แอนตีไ้ ซโคลนจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 2,000 ไมล์ หรือมากกว่านัน้ ในบางพืน้ ที่
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10.2 Hurricanes และ Typhoons เฮอริเคนมีแหล่งเกิดในมหาสมุท รแอตแลนติค ทะเลแคริเบีย น
อ่าวเม็กซิโก ในเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตกเรียกว่า ไต้ฝนุ่ (Typhoons) ทัง้ เฮอริเคนและไต้ฝนุ่
เป็ นระบบความกดอากาศต่าทีม่ คี วามรุนแรงและมีลมแรง ซึ่งจะกล่าวต่อไป
10.3 กระแสลมกรด (Jet Streams) กระแสลมกรดเป็ นลักษณะความเร็วลมทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามความสูงผ่าน
บรรยากาศชัน้ โทรโพสเฟี ยร์ สูงขึน้ ไปถึงระดับโทรโพพอส ความเร็วลมสูงสุดเกิดเป็ นบริเวณแคบรายระเอียด
จะกล่าวในคราวต่อไป
11. ลมประจาถิ่ น (Local winds)
11.1 ลมบกลมทะเล (Land and sea breeze) ในตอนกลางวันอากาศร้อนจะพบว่ามีลมพัดผ่านจาก
ทะเลเข้าสู่ฝัง่ และในตอนกลางคืนลมพัดจากฝั ง่ ลงสู่ทะเล ลมพัดจากทะเลเข้าสู่ฝัง่ เรียกว่าลมทะเล ลมทีพ่ ดั
จากฝั ง่ ลงสู่ทะเล เรียกว่า ลมบก
เนื่ องจากพื้น ดิน รับ และถ่ ายเทความร้อนได้เร็ว กว่า พื้นน้ าจึงท าให้พ้ืน ดิน ร้อนกว่าพื้น น้ าในเวลา
กลางวัน และเย็นกว่าในเวลากลางคืน ความแตกต่างของอุณหภูมทิ งั ้ สองแห่งสามารถสังเกตได้ง่ายในฤดูรอ้ น
บริเวณชายฝั ง่ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศด้วย ในเวลากลางวัน
ความกดอากาศทีพ่ น้ื ดินจะต่ากว่าทีพ่ น้ื น้ า
การเปลีย่ นแปลงความกดอากาศและอุณหภูมบิ นพื้นน้ านัน้ ทาให้อากาศอุ่นบนพืน้ ดินลอยสูงขึน้ และ
เคลื่อนตัวในทางระดับไปสู่ทะเลเบือ้ งบนเพื่อเป็ นการทดแทนอากาศทีไ่ หลขึน้ ทาให้อากาศเย็นจากพืน้ น้ าไหล
เข้ามาแทนที่ ทีผ่ วิ พืน้ จึงเกิดลมพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั ง่ เรียกว่า ลมทะเล
ในตอนเย็นพื้นดินเย็นลงความแตกต่างของอุณหภูมไิ ม่มี ลมทะเลจึงไม่เกิดขึ้น แต่ในเวลากลางคืน
พืน้ ดินเย็นเร็วกว่าพืน้ น้ า จึงทาให้เกิดลมพัดจากฝั ง่ ไปสู่ทะเล เรียกว่าลมบก
ลมทะเลจะเกิดรุนแรงกว่าลมบกซึ่งมีความเร็วประมาณ 8-15 นอต และลมทะเลสามารถพัดลึกเข้าไป
บนพืน้ ดินถึง 50 กิโลเมตร และลมทะเลอาจจะมีอทิ ธิพลรวมกับลมท้องถิน่ นัน้ ๆ ได้ ลมทะเลจะพัดกลับสู่ทะเล
ในระดับบนอยู่ระหว่าง 1,500-3,000 เมตร และมีอทิ ธิพลมากบริเวณใกล้ชายฝั ง่ ทะเล หลังจากพระอาทิตย์ขน้ึ
ประมาณ 2-3 ชัวโมง
่
แต่จะมีความรุนแรงมากในเวลาบ่าย ลมทะเลพัดไปได้ไกลสุดถึงไหนจะสังเกตได้จาก
แนวหน้ าของลมทะเล (Sea breeze front) จะเห็น เมฆเป็ น แนวแคบ อาจกว้างประมาณ 100-200 เมตร
ภายในเมฆมีกระแสอากาศไหลขึ้นในทางตัง้ และมีอากาศปั น่ ป่ วน นอกจากนี้แล้วยังสังเกตได้จากลมเปลี่ยน
ทิศทาง (ดังรูป)

50 Km.
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Sea breeze

Land Breeze

Sea and Land breeze front
การหมุนเวียนในระบบใหญ่ๆ ของอากาศเย็นจากพืน้ ดินไปสู่อากาศอุ่นบนพื้นมหาสมุทรในฤดูหนาว
และอากาศเย็นจากมหาสมุทรไปสู่บริเวณอบอุ่นบนพื้นดินในฤดูร้อน การหมุนเวียนเช่นนี้เป็ นการหมุนเวียน
ของอากาศแบบมรสุม (Monsoon circulation) ซึ่งมีความสาคัญต่อสภาพอากาศในประเทศไทย
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11.2 ลมภูเขา และลมหุบเขา (Mountain and valley wind)

ในเวลากลางวัน อากาศที่ตดิ กับพื้นลาดของภูเขาได้รบั ความร้อนจากดวงอาทิตย์ มีค วามหนาแน่ น
น้อยและเบากว่าอากาศทีอ่ ยู่ห่างออกไป ณ ทีค่ วามสูงระดับเดียวกัน ทาให้อากาศไหลขึน้ ตามลาดภูเขา การ
ไหลขึน้ ของอากาศนี้เรียกว่าลมหุบเขา (Valley wind or anabatic wind) และจะเกิดเมฆก้อนก่อตัวขึน้ ได้ตาม
ลาดของภูเขา (ดังรูป)

Valley wind or anabatic wind
ในเวลากลางคื น อากาศที่ติ ด กับ พื้ น ลาดของภู เขามีค วามหนาแน่ น มาก และเย็ น กว่ า บริเวณ
ใกล้เคีย ง เนื่ องจากการแผ่ร ังสีออกจึงท าให้อ ากาศไหลลงมาตามลาดภู เขาสู่ หุ บ เขานี้ เรีย กว่า ลมภู เขา
(Mountain wind or Katabatic wind) ซึ่งจะทาให้เกิดหมอกบริเวณหุบเขา ลมภู เขาจะรุนแรงกว่าลมหุบเขา
โดยเฉพาะในฤดูหนาว (ดังรูป)

Mountain wind or Katabatic wind
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11.3 ลมคาตาเบติก (Katabatic wind) คือ ลมที่พ ัด ลงมาตามพื้น ลาดภู เขา เราเรีย กลมชนิ ด นี้ ว่า
ลมคาตาเบติก ถ้าลมที่พดั ลงมานัน้ อุ่น เรียกว่าลมเฟิ น (Foehn wind) แต่ถ้าลมที่พดั ลงมานัน้ เย็น เรียกว่า
ลมตกเขา (Fall Wind) หรือลมกราวิทตั (Gravity wind)

11.4 ลมเฟิ น (Foehn wind) เป็ นลมทีค่ ่อนข้างแรง แห้งและร้อน ซึ่งเกิดขึน้ ด้านหลังลมของภูเขา โดย
อุณ หภู มิจ ะเพิ่ม ขึ้น อย่ างรวดเร็ว และความชื้น สัม พัท ธ์ล ดลง ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากการร้อนขึ้น แบบเอเดีย เบติก
(Adiabatic heating) อากาศทีเ่ คลื่อนทีล่ งมาตามพื้นลาดของภูเขาจะรุนแรง ถ้าอากาศไหลขึน้ ด้านรับลมของ
ภู เขาเกิดน้ าฟ้ าปะปนมาด้วย ลมเฟิ นมี่ช่อื เรียกตามสถานที่เกิด เช่นลมเฟิ นที่เกิดทางด้านตะวันออกของ
เทือกเขาร๊อกกี้ เรียกว่าลมชินูค (Chinook wind)

11.5 ลมตกเขา (Fall wind) เกิด ขึ้น บริเวณที่มีอ ากาศเย็น และไหลลงมาตามพื้น ลาดของภู เขา
เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก เนื่องจากอากาศเย็นนัน้ หนักบางครัง้ เรียกว่า ลมกราวิทตั (Gravity wind) ซึ่งลมนี้
จะเกิดบริเวณค่อนข้างกว้าง และเกิดขึน้ ได้ทงั ้ กลางวันและกลางคืน ลมตกเขามักจะรุนแรงในเวลากลางคืน
เพราะพื้นดินแผ่รงั สีความร้อนออกไป และบวกกับความเย็นของอากาศ ลมนี้มชี ่อื เรียกแตกต่างออกไป เช่น
เกิดบริเวณภูเขา แอลย์ เรียกว่า บอร่า (Bora)
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บทที่ 6
การทรงตัวของบรรยากาศ (Stability)
1. การทรงตัวของอากาศ
การที่นักบินทีม่ คี วามสามารถบังคับเครื่องบินให้บินไปได้ตรงทิศทางและเรียบ แม้วา่ เครื่องบินจะถูก
รบกวนจากแรงภายนอก เช่นกระแสลม หรือผลจากการบังคับเครื่องก็ตามลักษณะการบินนี้เรียกว่าเครื่องบิน
มีการทรงตัวดี (Stable) แต่ในทางตรงกันข้าม เมื่อนักบินมีประสบการณ์น้อยในการบังคับเครื่อง เมื่อประสบ
ภาวะวิกฤติเครื่องบินจะเสียการทรงตัว เรียกว่า การทรงตัวไม่ดี (Unstable)
ในบรรยากาศ การไหลของกระแสอากาศในสภาพปกติจะไหลไปในทางระดับ แต่ถ้าการไหลของ
อากาศถูกรบกวนกระแสอากาศก็จะเปลี่ยนการไหล จากทางระดับสู่การไหลขึน้ หรือไหลลง และในไม่ชา้ ก็จะ
กลับมาไหลในทางระดับตามเดิม เราเรียกบรรยากาศขณะนี้วา่ มีการทรงตัวดี (Stability) แต่ถ้าบรรยากาศมี
การทรงตัวไม่ดี (Instability) การไหลของกระแสอากาศจะไม่ราบเรียบ เป็ นผลทาให้กระแสอากาศปั น่ ป่ วน
(Turbulence) ตัวอย่างเช่น ในเมฆพายุฝนฟ้ าคะนองจะพบกับกระแสอากาศที่ไหลขึ้นไหลลงอย่างรุนแรง
มีฟ้าแลบ ฟ้ าร้อง และฝนหนัก บางครัง้ อาจมีลูกเห็บเกิดขึน้ ด้วย
ดังนัน้ บรรยากาศที่มกี ารทรงตัวดีคอื บรรยากาศขณะที่อากาศถูกยกตัวให้สูงขึน้ หรือต่ าลง เมื่อหมด
แรงส่งนัน้ แล้วอากาศนัน้ จะกลับมาที่เดิม แต่ ถ้าอากาศนัน้ เคลื่อ นที่ต่อไปไม่ กลับ มายังที่เดิม บรรยากาศ
ขณะนัน้ เรียกว่า ทรงตัวไม่ดี หรือ ไม่ทรงตัว (Unstable or Instability)
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การทรงตัวคือ ลักษณะของบรรยากาศที่ต่อต้านการเคลื่อนทีใ่ นทางตัง้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั
อุณหภู มิและความชื้น (Moist air) ของอากาศด้วย ในรูปที่ 1 อากาศร้อนจะเบากว่า (ความหนาแน่ นน้อย)
อากาศเย็นและอากาศชืน้ จะเบากว่าอากาศแห้ง (Dry air) ดังนัน้ ถ้าอากาศอุ่นกว่าหรือชืน้ กว่า อากาศโดยรอบ
แล้วอากาศจะไหลขึน้ บรรยากาศตอนนัน้ เรียกว่า อากาศทรงตัวไม่ดี ในทางตรงกันข้าม ถ้าอากาศเย็นกว่า
หรือแห้งกว่าอากาศโดยรอบ อากาศจะจมตัวลงบรรยากาศตอนนัน้ จะมีการทรงตัวดี และบางทีอากาศก้อนนัน้
อาจจมตัวลงจนกระทังถึ
่ งจุดสมดุล (Equilibrium)

Figure 1 Moisture Content and Temperature Determine Weight of Air.
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2. ผลกระทบของอุณหภูมิต่อการทรงตัวของอากาศ (Temperature effect)
ในเวลากลางวันของฤดูร้อนอากาศที่ใ กล้กบั ผิวพื้นโลกจะลอยตัวสูงขึน้ ความเร็วและการลอยตัวขึ้น
ในทางตัง้ จะขึน้ อยู่กบั อุณ หภู มิของบรรยากาศ กระแสอากาศไหลขึ้นทางตัง้ ซึ่งเป็ นผลจากการยกตัวของ
อากาศนี้สามารถเปลี่ยนแปลงความรุนแรงได้จ ากเพียงแค่รู้สึกมีอาการขึ้นๆลงๆ (Bumps) เพียงเล็กน้ อย
ขณะทีบ่ นิ ต่ าๆ (ในวันที่มอี ากาศร้อน) ไปจนถึงกระแสอากาศไหลขึน้ ไหลลงอย่างรุนแรงทีเ่ กิดร่วมกับพายุฝน
ฟ้ าคะนอง
ดังนัน้ อุณหภูมขิ องอากาศ จะเป็ นเครื่องบ่งชีค้ วามหนาแน่นของบรรยากาศ การเปรียบเทีย บอุณหภูมิ
จากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง สามารถประมาณได้จากค่าของการทรงตัวของบรรยากาศ นอกจากนัน้ การ
ทรงตัวของอากาศยังขึน้ อยู่กบั การลดอุณหภูมติ ามระยะสูงที่เพิม่ ขึน้ ถ้าเป็ นอัตราการลดอุณหภูมิ มาตรฐาน
(Standard lapse rate) จะมีค่าประมาณ 2ºC หรือ 3.5ºF ต่อ 1,000 ฟุต
3. กรรมวิ ธีอะเดียเบติ ค (Adiabatic process)
เมื่ออากาศอยู่ใกล้ๆ กับผิวพื้น อากาศจะถ่ายเทความร้อนโดยสัมผัสกับผิวพื้น ที่เย็น หรือสูญ เสีย
ความร้อนโดยการแผ่รงั สี หรือผสมกับอากาศที่เย็นกว่าโดยวิธธี รรมดา น้ าค้างแข็ง , (Frost) หรือ หมอกอาจ
เกิดขึน้ ได้ การลดอุณหภูมลิ กั ษณะนี้ไม่เป็ นกรรมวิธอี ะเดียเบติค (Nonadiabatic process)
แต่กระบวนการทีเ่ กิดจากก้อนอากาศลอยตัวสูงขึน้ จะทาให้ความกดดันลดลงในระดับทีส่ ูงขึน้ โดยจะ
ทาให้อากาศขยายตัวและเย็นลง (เช่น เมื่อเราปล่อยแก๊สออกจากถังในทันทีทนั ใดจับถังดูจะรูส้ กึ เย็น) และเมื่อ
อากาศจมตัว ลงความกดดัน จะเพิ่ม ขึ้น และอุ่ น ขึ้น (เช่ น สู บ ลมจัก รยานจับ ดู จ ะรู้สึก ร้อ น) เราจะเห็น ว่า
กระบวนการนี้มีการเปลี่ย นแปลงอุณ หภู มิเกิด ขึ้น โดยไม่ มีก ารเอาความร้อ นเพิ่มเข้าไปหรือเอาออกจาก
ก้อนอากาศเลย จึงเรียกวิธกี ารนี้วา่ กรรมวิธอี ะเดียเบติค (Adiabatic process)

3.1 อัตราการลดอุณหภูมขิ องอากาศแห้งตามอะเดียเบติค (Dry adiabatic lapse rate)
อากาศที่ยงั ไม่อมิ่ ตัวจานวนหนึ่ง เมื่อถูกยกตัวให้สูงขึน้ และเย็นลงโดยการขยายตัว และในทางตรง
กันข้ามถ้าอากาศถูกทาให้ลดต่าลงก็จะร้อนขึน้ โดยการกดหรือการบีบ แต่ละกรณีจะมีค่าประมาณ 3ºC (5.5ºF)
ต่ อ 1,000 ฟุ ต อัต ราการเย็น ลงของอากาศที่ย ัง ไม่ อิ่ม ตัว เนื่ อ งจากการถู ก บีบ หรือ ขยายตัว นี้ เรีย กว่ า
Dry adiabatic lapse rate มีค่า 3ºC หรือ 5.5ºF ต่อ 1,000 ฟุต
3.2 อัตราการลดอุณหภูมขิ องอากาศอิม่ ตัว (Saturation adiabatic or Pseudo adiabatic lapse rate)
ถ้ า อากาศที่ ล อยตัว สู ง ขึ้น นั ้น ประกอบด้ ว ย ไอน้ า และลอยขึ้ น ไปด้ ว ย Dry adiabatic lapse rate คื อ
ลดอุณหภูมลิ ง 3ºC ต่อ 1,000 ฟุต ซึ่งจะทาให้อุณหภูมขิ องอากาศลดลงมาใกล้ๆ กับอุณหภูมขิ องจุดน้ าค้าง
ณ ที่จุดหนึ่งอากาศจะอิม่ ตัว การลอยขึน้ ต่อไปของอากาศจะทาให้อากาศเกิดการกลันตั
่ วและความร้อนแฝง
จะถูกปล่อยออกมารบกวนการเย็นลงของอากาศอันเนื่องมาจากการขยายตัว ดังนัน้ อากาศจึงมีอตั ราการ
เย็นลงน้อยกว่าก่อนทีจ่ ะอิม่ ตัว (ครัง้ แรก) อัตราการเย็นลงของอากาศทีอ่ มิ่ ตัวแล้ว ในขณะที่ลอยตัวสูงขึน้ นัน้
เรีย กว่า Saturation adiabatic lapse rate หรือ Pseudo adiabatic lapse rate ซึ่ งมีค่ าไม่ ค งที่เหมือ น Dry
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adiabatic lapse rate แต่จะขึน้ อยู่กบั จานวนของไอน้ าทีม่ อี ยู่ในอากาศขณะนัน้ เพื่อการกลันตั
่ ว ซึ่งการกลัน่
ตัวนี้ขน้ึ อยู่กบั อุณ หภู มิและความกดด้วย ณ ใกล้ๆ กับผิวพื้นในละติจูดกลางๆ อัตราการลดอุณหภู มิของ
อากาศชืน้ จะมีค่าประมาณ 2.7ºC ต่อ 1,000 ฟุต ในบริเวณเขตร้อนจะมีค่าลดลงถึง 1ºC ต่อ 1,000 ฟุต ซึ่งคิด
เป็ นค่าเฉลีย่ แล้วประมาณ 1.5ºC ต่อ 1,000 ฟุต
3.3 สถานะต่างๆของการทรงตัวของบรรยากาศ ถ้าเรานาลูกโป่ งมาใช้สาธิตเรื่องการทรงตั วของ
อากาศ และไม่ทรงตัวของอากาศ จะทาให้เข้าใจเรื่องนี้เป็ นอย่างดี คือ อัดลูก โป่ งทีร่ ะดับน้ าทะเลด้วยอากาศที่
อุณหภูมิ 31ºC เท่ากับอุณหภูมจิ ริงๆ ในบริเวณนัน้ แล้วปล่อยลูกโป่ งลอยขึน้ ไปที่ร ะดับ 5,000 ฟุต ในแต่ละ
สถานการณ์ ดังรูปข้างล่างอากาศในลูกโป่ งจะขยายตัวและเย็นลงแบบ Dry adiabatic lapse rate (Unsaturate
air) ในอัตรา 3ºC ต่อ 1,000 ฟุต จนกระทังถึ
่ งระดับ 5,000 ฟุต อุณหภูมใิ นลูกโป่ งจะลดลงเหลือ 16ºC
ในสถานการณ์แรก อากาศข้างในลูกโป่ งแม้ว่าจะเย็นตัวลงแบบอะเดียเบติค แต่กย็ งั คงอุ่นกว่าอากาศ
โดยรอบ ลูกโป่ งจึงลอยตัวขึ้นตลอด ถ้าอากาศโดยรอบเย็นและหนาแน่ นมากเท่าไร ยิ่งมีแรงมากระทาให้
ลูกโป่ งลอยขึน้ ไปมากยิง่ ขึน้ สภาพบรรยากาศเช่นนี้เรียกว่า มีการทรงตัวไม่ดี และกระแสอากาศจะพาความ
ร้อนยกตัวขึน้ ทางตัง้ ต่อไปได้เรื่อยๆ
ในสถานการณ์ท่สี อง อากาศชัน้ บนอบอุ่นกว่า (ร้อนกว่า) อากาศข้างในลูกโป่ งจะเย็นลงแบบอะเดีย
เบติค ซึ่งตอนนี้มนั จะเย็นกว่าอากาศโดยรอบ ลูกโป่ งจึงจมตัวลงโดยน้ าหนักตัวของมันเองย้อนกลับสู่ตาแหน่ ง
เริม่ ต้นปล่อย สภาพอากาศเช่นนี้เรียกว่า มีการทรงตัวดี
ในสถานการณ์ทส่ี าม อุณหภูมขิ องอากาศข้างในลูกโป่ งเท่ากับอุณหภูมขิ องอากาศโดยรอบ ลูกโป่ งจะ
ยังคงอยู่นิ่ง เงื่อนไขนี้เป็ นสภาพอากาศทีท่ รงตัวอย่างเป็ นกลาง (Neutral stability) นันคื
่ อสภาพอากาศอยู่ใน
สถานะ ทีไ่ ม่เป็ นทัง้ ทรงตัวและไม่ทรงตัว ปรากฏการณ์ทย่ี กเป็ นตัวอย่างนี้ จึงเป็ นการทรงตัวดีภายในขอบเขต
จ ากัด อัน หนึ่ ง (อากาศยัง ไม่ อิ่ม ตัว ) และเป็ น การทรงตัว ไม่ ดีภ ายในขอบเขตจ ากัด อีก อัน หนึ่ ง (อากาศ
อิม่ ตัว) ซึ่งเราเรียกว่า การไม่ทรงตัวทีม่ เี งื่อนไข (Conditional instability)

Unstable
สถานการณ์ท่ี 1

Stable
สถานการณ์ท่ี 2

4. ผลที่เกิ ดจากการทรงตัวของอากาศ (Some effect of stability)

Neutral
สถานการณ์ท่ี 3
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4.1 เมื่ออากาศทรงตัวดี อากาศเคลื่อนที่ขน้ึ ตามลาดของภูเขา เมฆจะเกิดในระดับต่ า มีรูปทรงเป็ น
แผ่น และมีหมอกเกิดขึน้ ด้วย อากาศจะราบเรียบ นุ่มนวล (Smooth) ทัศนวิสยั จะเลวขณะเกิดหมอกแดด และ
หมอกปนควัน (Haze and Smog)
4.2 เมื่ออากาศทรงตัวไม่ดี อากาศที่เคลื่อนที่ขน้ึ ตามลาดของภูเขา เมฆที่เกิดจะเป็ นพวกเมฆก้อน
มีกระแสอากาศปั น่ ป่ วน มีฝนหนักเกิดขึ้น บางครัง้ จะมีฟ้าร้อง ฟ้ าแลบฟ้ าผ่าตามมา ทัศนวิสยั จะดียกเว้น
ในขณะเกิดฝน (ดูภาพ 4.1 ประกอบ)

Figure 4.1 Stability of Air Affects Type of Cloud Formation.
4.3 บางครัง้ ในฤดูหนาว ส่วนมากอากาศจะทรงตัวดีท าให้อากาศเบื้องบนจมตัวลง ความร้อนจะ
เกิดขึน้ จากการถูกบีบ (Compression) อุณหภูมขิ องอากาศจะสูงขึน้ ตามส่วนสูงทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีเ่ รียกว่า Inversion
สภาพอากาศจึงถูกปิ ดบังด้วย หมอกแดดและหมอกปนควัน ทัศนวิสยั จะเลวในระดับต่าๆ โดยเฉพาะบริเวณที่
มีโรงงานอุตสาหกรรมมากๆ
จากการที่ได้ศกึ ษามาในบทนี้จะพบว่า การทรงตัวของบรรยากาศเป็ นส่วนสาคัญ ที่จะทาให้เกิ ดการ
ยกตัวในทางตัง้ ของอากาศซึ่งเป็ นผลทาให้เกิดเมฆก้อน พายุฟ้าคะนอง จึงได้นาเอาการทรงตัวของบรรยากาศ
มาใช้พยากรณ์พายุฟ้าคะนองได้
5. แผนภูมิอะเดียเบติ ค (Adiabatic diagram)
ในการศึกษาการทรงตัวของอากาศนัน้ จาเป็ นจะต้องศึกษาแผนภู มิอะเดียเบติค ซึ่งใช้ศกึ ษา และ
คานวณหาระยะห่าง ในทางดิง่ ระหว่างระดับของความกดสองระดับ ใช้หาฐานเมฆ ยอดเมฆระดับเกิดน้ าแข็ง
ระดับเกิดทางเมฆ (Contrail) เวลาทีจ่ ะเกิดพายุฟ้าคะนอง และปรากฏการณ์อ่นื ๆ อีกมากมาย
แผนภู มดิ งั กล่าวมีอยู่หลายชนิด เช่น Emagram, Tephigram, Stuve diagram และ Skew T Log P
diagram แต่ละชนิ ดมีส่วนประกอบและสาระสาคัญคล้ายๆ กัน เช่น ประกอบด้วยเส้นความกดอากาศเท่ า
(Isobar) เส้นอุณหภูมเิ ท่า (Isotherm), Dry adiabat, Saturation adiabat และ Saturation mixing ratio ส่วนที่
แตกต่างกันออกไปก็คอื ตาแหน่ งการวางเส้นต่างๆ ในแผนภูมเิ ท่านัน้ ใน ทอ. ไทยขณะนี้ใช้ Skew T Log P
diagram เป็ นหลักเพราะสะดวกและง่าย กว่าชนิดอื่นๆ
สาหรับ Skew T Log P ผูเ้ ขียนเข้าใจว่าผูท้ ศ่ี กึ ษาตาราเล่มนี้คงจะเคยเห็นและผ่านการ Plot Skew T
มาอย่างดีแล้ว จะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดของเส้นต่างๆ อีก

6. การใช้แผนภูมิ Skew T Log P สาหรับการพิ จารณาการทรงตัวของอากาศ
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6.1 การทรงตัวอิสระ (Absolute stability)
ดังในรูปที่ 6.1 แสดงถึงการทรงตัวอิสระ ไม่ว่าอากาศ A จะถูกทาให้เคลื่อนตัวขึ้นไปตามเส้น Dry
adiabat ถึงจุด B หรือ Saturation adiabat ถึงจุด C อากาศ A จะเย็นกว่าอากาศใกล้เคียงเสมอ ดังนัน้ อากาศ
เย็นจะจมลงมาที่เดิม และในทานองเดียวกัน ถ้าอากาศ A ถูกกดต่ าลงมาถึงจุด B' และ C' อากาศจะอุ่นกว่า
อากาศใกล้เคียงจึงลอยกลับสู่ทเ่ี ดิม ณ จุด A ในสภาพอากาศเช่นนี้ อากาศ A ได้ชอ่ื ว่ามีการทรงตัวอิสระ ซึ่ง
สังเกตได้จากเส้นอุณหภู มขิ องอากาศอิสระ ตอนบนจะอยู่ทางขวามือ Dry และ Saturation adiabat curves
เสมอ

รูปที่ 6.1 แสดงถึงการทรงตัวอิสระ (Absolute stability)
6.2 การไม่ทรงตัวอิสระ (Absolute instability)
ตรงกันข้ามกับการทรงตัวอิสระ ก็คอื การไม่ทรงตัวอิสระ ดังในรูปข้างล่างนี้ เมื่ออากาศ A ถูกทาให้
ลอยขึ้น ไปตาม Dry adiabat ถึงจุ ด B และตาม Saturation adiabat ถึงจุด C อากาศ A จะอุ่ น กว่าอากาศ
ใกล้เคียงเสมอ ดังนัน้ อากาศ A จะเบากว่า และลอยตัวต่อไปโดยไม่ตอ้ งอาศัยแรงอื่น และในทานองเดียวกัน
เมื่ออากาศ A ถูกทาให้ลดต่าลงมายังจุด B' และ C' แล้วอากาศ A จะเย็นกว่า อากาศใกล้เคียงจึงหนักกว่าและ
ลอยต่าลงมาเรื่อยๆ แม้วา่ จะหมดแรงก็ตามปรากฏการณ์เช่นนี้ เราเรียกว่า การไม่ทรงตัวอิสระ

รูปที่ 6.2 แสดงถึงการไม่ทรงตัวอิสระ (Absolute instability)
6.3 การไม่ทรงตัวทีม่ เี งื่อนไข (Conditional instability)
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ในกรณีของการไม่ทรงตัวทีม่ เี งื่อนไข เกิดขึน้ เมื่อเส้นอุณหภูมขิ องอากาศอิสระนัน้ อยู่ระหว่าง Dry และ
Saturation adiabatic ในกรณีน้ีจะพบว่าอากาศ A จะอุ่นกว่าอากาศใกล้เคียงเมื่ออากาศ A นัน้ ถูกยกไปตาม
เส้น Saturation adiabat และจะเย็นกว่าอากาศใกล้เคียง เมื่ออากาศ A ถูกยกตัวไปตาม Dry adiabat อากาศ
จะมีการทรงตัวดีหรือมีการทรงตัวไม่ดีย่อมขึ้นอยู่กบั สภาวะของอากาศ A นัน้ ว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัว เช่น
อากาศจะไม่มกี ารทรงตัว เมื่ออากาศ A นัน้ เป็ นอากาศอิม่ ตัว แต่อากาศจะมีการทรงตัวดี เมื่ออากาศ A นัน้
เป็ นอากาศทีย่ งั ไม่อมิ่ ตัว ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า การทรงตัวทีม่ เี งื่อนไข (Conditional instability) ในรูปที่ 6.3

รูปที่ 6.3 แสดงถึงการไม่ทรงตัวทีม่ เี งื่อนไข (Conditional instability)
6.4 Dry indifferent and Saturation indifferent
เมื่อเส้นอุณหภูมขิ องอากาศอิสระนัน้ ทับกับ Dry adiabat จะเกิดการทรงตัวอย่างเป็ นกลางชนิดหนึ่ง
ซึ่งเรียกว่า Dry indifferent นันคื
่ อ เมื่ออากาศ A ทีย่ งั ไม่อมิ่ ตัวถูกทาให้เคลื่อนทีไ่ ปถึงจุด B หรือลงมายังจุด B'
เมื่อหมดแรงส่งแล้วจะหยุดอยู่แค่นนั ้ เอง ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า Dry indifferent
แต่เมื่ออากาศ A นัน้ อิม่ ตัว จะเคลื่อนตัวไปตามเส้น CC' เมื่อหมดแรงแล้วจะหยุดอยู่ตรงนัน้ เพราะว่า
อากาศ A มีความหนาแน่นเท่ากับอากาศใกล้เคียง แต่เมื่ออากาศ A นัน้ เป็ นอากาศที่ยงั ไม่อมิ่ ตัว ก็จะเคลื่อน
ที่ตามเส้น BB' ทาให้อากาศ A มีการทรงตัวดี ปรากฏการณ์ท่เี ส้นอุณหภู มขิ องอากาศอิสระทับอยู่กบั เส้น
Saturation adiabat นัน้ เรียกว่า Saturation indifferent แต่เมื่ออากาศ A นัน้ เป็ นอากาศทีย่ งั ไม่อมิ่ ตัว จะทาให้
อากาศมีการทรงตัวดี ดังแสดงไว้ในรูปที่ 6.4

รูปที่ 6.4 แสดงถึงการทรงตัวอย่างเป็ นกลาง (Neutral equilibrium)
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บทที่ 7
เมฆ (CLOUDS)
1. กล่าวนา (Introduction)
เมฆคือไอน้ าที่อยู่ในอากาศ ซึ่งเปลีย่ นสถานะเป็ นอนุภาคเล็กๆ ของน้ าหรือน้ าแข็งหรือทัง้ สองอย่าง
ปนกันและจับกลุ่มกันเป็ นก้อน หรือเป็ นเส้นล่องลอยอยู่ในอากาศ มองเห็นเป็ นรูปทรงต่างๆ (Forms) บางครัง้
อาจจะมีอนุภาคของของแข็งซึ่งเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือผงฝุ่ นและควันปะปนอยู่ดว้ ยก็ได้
ในปี ค.ศ. 1803 LUKE HOWARD ได้ตงั ้ ชือ่ รูปทรงต่างๆของเมฆเป็ น 3 พวกใหญ่ๆ คือ :พวกที่ 1 คือ เมฆทีม่ รี ูปลักษณะเป็ นแผ่น ชือ่ ว่า Stratiform
พวกที่ 2 คือ เมฆทีม่ รี ูปลักษณะเป็ นก้อน มีฐานแบน ส่วนบนกลม ชือ่ ว่า Cumuliform
พวกที่ 3 คือ เมฆทีม่ รี ูปลักษณะเป็ นเส้นใย คล้ายขนนก ชือ่ ว่า Cirriform
2. ส่วนประกอบของเมฆ (Cloud composition)
ส่วนประกอบของเมฆทีส่ าคัญได้แก่ :2.1 อนุภาคเล็กๆของน้ า หรือ น้ าแข็ง (Water droplet or Ice crystals)
2.2 แกนการกลันตั
่ ว (Condensation nuclei) ได้แก่ ผงฝุ่ น ผงเกลือ อนุภาคเล็กๆ ทีเ่ กิด
จากโรงงานอุตสาหกรรม
2.3 ส่วนทีช่ ว่ ยทาให้เกิดการกลันตั
่ วของไอน้ าคือ อุณหภูมิ ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 0ºC ถึง -15ºC
3. ชนิ ดของเมฆ (Types of clouds)
จากหนังสือ Weather for air crew ได้แบ่งเมฆชนิดต่างๆ ออกเป็ นดังนี้คอื :เมฆชัน้ ต่า เมฆชัน้ กลาง เมฆชัน้ สูง เมฆก่อตัวในทางตัง้ (Extensive vertical development)
เมฆที่เกิดจากกระแสอากาศไหลขึ้นในทางตัง้ (Convective) ประกอบกับอากาศมีการทรงตัวไม่ ดี
(Unstable) เมฆพวกนี้ จะมีลกั ษณะเป็ นก้อน (Cumuliform) มีค วามหมายว่า กองหรือสุ มหรือพู น (Heap)
ปรากฏให้เห็นเป็ นก้อน เมื่อเครื่องบินบินเข้าไปหรือใกล้ใต้ฐานเมฆเหล่านี้จะพบกับกระแสอากาศปั น่ ป่ วนทา
ให้เครื่องบินเสียการทรงตัว
แต่เมฆที่เกิดขึน้ โดยการเย็นตัวของอากาศและมีการทรงตัวดี (Stable) เมฆชนิดนี้ เรียกว่า เมฆแผ่น
(Stratiform) จะปรากฏให้เห็นเป็ นผืนผ้า (Sheetlike) เมื่อเครื่องบิน บินเข้าไปในเมฆเครื่องบินจะบินได้เรียบ
(Smooth)
สาหรับเมฆที่มคี าว่า Nimbo อยู่ขา้ งหน้าชื่อหรือต่อท้ายคาว่า Nimbus จะมีค วามหมายว่าเป็ นพวก
เมฆฝน (Raincloud) นั น่ หมายความว่ า เมฆนี้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด น้ า ฟ้ า (Precipitation) ตัว อย่ า งเช่ น เมฆ
Nimbostratus (NS) จะมีฐานในแนวระดับ เกิดในขณะที่ทอ้ งฟ้ ามีความชืน้ สูงมาก และเมฆพร้อมที่จะกลันตั
่ ว
ตกลงมาเป็ นฝนมีโอกาสค่อนข้างสูงมากหรือเมฆ CU ที่มีขนาดใหญ่ ขน้ึ จะกลายเป็ นเมฆ Cumulonimbus
เมฆนี้กจ็ ะเกิดฝน หรือมีพายุฟ้าคะนองติดตามมาด้วย
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ALTITUDE OF BASE
Base of High Clouds
Usually Above 16,000
Feet (AGL)
20,000 Feet
Base of Middle Clouds
Range from 6,500 Feet
to 20,000 Feet (AGL)
6,500 Feet
Base of Low Clouds
Range from Surface
to 6,500 Feet (AGL)

CLOUD TYPE

ABBREVIATION

Cirrus
Cirrocumulus
Cirrostratus

CI
CC
CS

Altocumulus
Altostratus
Nimbostratus

AC
AS
NS

*Cumulus
*Cumulonimbus
Stratocumulus
Stratus

CU
CB
SC
ST

SURFACE
4. รูปทรง และโครงร่างของเมฆ (Cloud form and structure)
เมื่อเมฆเริม่ ก่อตัวขึน้ การทรงตัวของอากาศจะทาให้เมฆต่างๆเหล่านัน้ เปลี่ยนรูป ทรง และโครงร่าง
ต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น ก้อนอากาศทีม่ กี ารทรงตัวดีถูกยกขึน้ ไปตามลาดของภูเขาอากาศก้อนนัน้ ยังทรง
ตัวดี ฐานเมฆยังราบเรียบ มีกระแสอากาศปั น่ ป่ วนเล็กน้อย หรือแทบไม่มเี ลยแต่ถา้ อากาศทีถ่ ู กยกตัวขึน้ นัน้ มี
การทรงตัวไม่ดี ลาดภูเขามีส่วนช่วยทาให้การยกตัวของก้อนอากาศมีมากขึน้ รูปทรงและโครงร่างของเมฆ
ก้อนจะมีขนาดโตขึน้ และลักษณะของกระแสอากาศปั น่ ป่ วนจะเกิดขึน้ รุนแรงตามไปด้วย
ในบางครัง้ ความร้อนจากบริเวณตอนล่ างของเมฆ จะทาให้ชนั ้ ของเมฆแผ่น ก่อตัวขึน้ เป็ นเมฆก้อน
ขึน้ มาได้
นอกจากนัน้ แรงยกขึน้ (Forced ascension) ในระดับหนึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะทีค่ ล้ายๆ กันได้กล่าวคือ
ถ้าอากาศนัน้ ค่อนข้างไม่ทรงตัวเล็กน้อย (Slightly unstable) รูปของเมฆก็จะเปลี่ยนไปบางครัง้ จะสังเกตเห็น
เมื่อเครื่องบินทาการบินเหนือระดับเมฆที่มลี กั ษณะคล้ายๆ เมฆก้อนที่เริม่ ก่อตัวขึน้ และในบางครัง้ ลักษณะ
การก่อตัวนี้จะมีรูปร่างเป็ นก้อนเดีย่ วๆ (Puff) และจะเกิดเป็ นกลุ่ม แถวหรือแนว (Line) แนวของเมฆทีก่ ่อตัวนี้
บางทีอาจชีใ้ ห้เห็นถึงแนวปะทะอากาศ (บริเวณทีอ่ ยู่ระหว่างมวลอากาศทีต่ ่างกัน)
เมฆในลักษณะเช่นเดียวกันนี้มกั จะเกิดในบริเวณชายฝั ง่ ซึ่งเป็ นผลมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
ของพืน้ ดิน และพืน้ น้ า หรือในบริเวณทีม่ แี นวเขาทอดตัวได้อย่างเหมาะสมกับการไหลของกระแสอากาศจนทา
ให้เกิดแนวของเมฆทีก่ ่อตัวในทางตัง้ หรืออาจกล่าวได้วา่ เป็ นระดับของเมฆในทางระดับก็ได้
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5. การเกิ ดเมฆ เมฆเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 3 สาเหตุดงั นี้ :5.1 การเกิด เมฆอัน เนื่ องมาจากการเย็นลงแบบอะเดีย เบติด (Adiabatic cooling) การเย็นลงของ
อากาศแบบอะเดียเบติดนัน้ เป็ นวิธกี ารทีส่ าคัญทีส่ ุดทีจ่ ะทาให้เกิดการกลันตั
่ วในอากาศ เนื่องจากอากาศทีย่ งั
º
ไม่อมิ่ ตัวนัน้ จะเย็นตัวลงตามความสูงทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตรา 3 C ต่อ 1,000 ฟุต
ดังนัน้ การเจริญเติบโตของเมฆจึงใช้เวลาไม่นานนักเมฆทีเ่ กิดด้วยสาเหตุน้แี ยกออกไปได้อกี คือ
5.1.1 เมฆก่อตัวในทางตัง้ (Convective clouds) กระแสอากาศที่ไหลขึ้น บางทีเ ป็ นผลอัน
เนื่องจากอากาศไม่ทรงตัว ถ้าหากอากาศที่ลอยตัวขึน้ ได้รบั ความเย็น จนอุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมจิ ุดน้ าค้าง
(Dew point temperture) เมฆก็จะเกิดขึน้ ขณะทีอ่ ากาศถูกทาให้อุ่นทีผ่ วิ พืน้ อากาศนัน้ ก็จะยกตัวสูงขึน้ เมื่อถึง
ระดับกลันตั
่ ว (CCL.= Convective Condensation Level) เมฆก็จะเกิดตัวอย่างเช่น เมฆก้อน CU ฐานของ
เมฆจะเห็นได้ชดั ทีร่ ะดับ CCL. ถ้าหากอัตราการลดอุณหภูมเิ หนือระดับ CCL. น้อยกว่าอัตราการลดอุณหภูมิ
ของอากาศที่อมิ่ ตัว (Saturation adiabatic lapse rate) จะทาให้อากาศที่ลอยขึน้ เย็นกว่าอากาศโดยรอบการ
ลอยตัวขึน้ ของอากาศจึงขึน้ อยู่กบั แรงทีย่ กตัวทาให้ลอยขึน้ ไป ด้วยเหตุน้เี มฆจึงแผ่กระจายไปอย่างรวดเร็ว แต่
ถ้า หากอัต ราการลดอุ ณ หภู มิเหนื อระดับ CCL. มากกว่าอัต ราการลดอุ ณ หภู มิอิ่ม ตัวเมฆจะยกตัว สู งขึ้น
ถึงแม้ว่าจะหมดแรงยกแล้วก็ตามเมฆก้อนก็จะเกิดขึ้น เช่น CU, CB จนกระทังถึ
่ งระดับที่อากาศทรงตัวดี
º
(Stable) ถ้าอุณหภูมทิ ย่ี อดเมฆนัน้ ต่ากว่า 0 C มาก ยอดของเมฆจะกลายเป็ นผลึกน้ าแข็งทีเ่ รามักจะเห็นเป็ น
รูปทังในเมฆ
่
CB นันเอง
่
บนพืน้ ดิน เมฆ CU ที่ก่อตัวขึน้ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงความร้อนประจาวันโดยปกติจะเริม่ เกิดใน
ตอนเช้าและก่อตัวไปเรื่อยๆ จนถึงสุดยอดในตอนบ่ายและเริม่ สลายตัวเมื่อพืน้ ดินเย็นลงในตอนเย็น
บนพื้นทะเล เมฆที่เกิดจากการก่อตัวในทางตัง้ เกิดขึ้นเมื่อพื้นทะเลอุ่นกว่าอากาศเบื้องบนเมฆจะ
เกิดขึ้นได้ทงั ้ กลางวันและกลางคืน ทัง้ นี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภู มิเพียงเล็กน้ อยของพื้นทะเล
เมฆ CU ทีเ่ กิดขึน้ บ่อยทีส่ ุดบนพืน้ ทะเลนี้มกั จะเกิดในฤดูหนาว เมื่ออากาศจากพื้นดินไหลทับพืน้ น้ าทีอ่ ุ่นกว่า
เมฆที่เกิดขึน้ ลักษณะนี้ในบางที่เกิดจากการเคลื่อนที่ในทางระดับ (Advection) ของอากาศเย็นทับอากาศอุ่น
เสียก่อนแล้วจึงเกิดการยกตัวในทางตัง้ ทีหลัง บางทีกเ็ กิดจากการไหลสอบเข้าหากัน (Convergence) ของ
อากาศ นอกจากนัน้ ยังเกิดขึน้ บริเวณความกดอากาศต่าก็ได้
5.1.2 เมฆที่เกิดจากแนวปะทะอากาศ (Frontal clouds) อากาศที่ลอยตัวขึ้นตามลาดของ
แนวปะทะ (Slope) อากาศจะเย็น ลงแบบอะเดีย เบติด (Adiabatic) จนท าให้อุ ณ หภู มิข องอากาศเท่ ากับ
อุณหภูมจิ ุดน้ าค้าง เมฆก็จะเกิดขึน้ ถ้าหากอากาศก้อนนัน้ มีการทรงตัวดี เมฆที่เกิดจะเป็ นเมฆแผ่น เช่น CI,
CS, AS, SC, ST และ NS แต่ถ้าอากาศที่ทรงตัวดี แล้วเปลี่ยนมาเป็ นอากาศที่ทรงตัวไม่ดขี ณะที่ยกตัวขึ้น
ตอนแรกจะเป็ นพวกเมฆแผ่น ส่วนตอนบนจะเป็ นพวกเมฆก้อน เช่น CU หรือ CB
5.1.3 เมฆที่เกิดจากลาดภู เขา (Orographic clouds) ถ้าหากอากาศถูกทาให้ยกตัวขึ้นตาม
ลาดภูเขาและภูเขานัน้ สูงพอ อากาศก้อนนัน้ จะเย็นลงจนทาให้เกิดเมฆขึน้ จานวนเมฆทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จะขึน้ อยู่กบั
ความชืน้ ของอากาศ และถ้าหากว่าอากาศใกล้อมิ่ ตัวอยู่แล้ว ภูเขาเตีย้ ๆ ก็ทาให้เกิดเมฆได้
เมฆที่เกิดจากวิธีน้ี ส่วนมากจะเป็ น เมฆ Stratus (ST) ไม่ หนามากนัก การที่อากาศจมตัวลงทาง
ด้านหลังเขานัน้ (Leeward side) ทาให้อากาศอุ่นขึน้ และเมฆสลายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าอากาศนัน้ ทรงตัว
หรือถูกเปลี่ยนเป็ นไม่ทรงตัวในขณะที่ยกตัวขึน้ เมฆ CU และ CB ก็จะเกิดขึน้ ทางด้านรับลมของภูเขา แม้ว่า
บางส่วนจะถูกลมพัดพาไปแต่ส่วนใหญ่กจ็ ะอยู่กบั ที่
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ในกรณี ข องคลื่น ภู เขา (Mountain wave) เมฆรู ป เลนซ์ (Lenticular clouds) และเมฆม้ ว น (Roll
clouds) จะเกิดขึน้ ทางด้านหลังเขา ซึ่งเป็ นสาเหตุของกระแสอากาศปั น่ ป่ วนอย่างรุนแรง
5.1.4 เมฆในกระแสอากาศปั น่ ป่ วน (Turbulence clouds) กระแสอากาศปั น่ ป่ วนคือ การ
แปรปรวนของลมที่ระดับที่มีแรงเสียดทาน การไหลขึ้นลงของกระแสอากาศจะทาให้เกิดการเปลี่ย นแปลง
อุณหภูมขิ องอากาศตามระยะสูง ถ้าหากอากาศทีม่ คี วามชืน้ พอ ส่วนบนของกระแสอากาศปั น่ ป่ วนบางทีกจ็ ะ
เย็นลงจนอุณหภูมเิ ท่ากับอุณหภูมจิ ุดน้ าค้าง เมฆ ST หรือ SC จะเกิดขึน้ ได้
5.2 การเกิดเมฆเนื่องจากแผ่รงั สีออก (Outgoing radiation) การแผ่รงั สีออกจากบริเวณที่อากาศมี
ความชื้น ทาให้อากาศเย็นลงจนทาให้ เกิดเมฆได้ เมื่อเกิดเมฆขึน้ แล้ว การแผ่รงั สีความร้อนจากหยดน้ านัน้
จะทาให้เมฆก่อตัวสูงขึน้ อีก
5.3 การเกิดเมฆอันเนื่องมาจากการเพิม่ ความชืน้ ให้กบั อากาศ เมฆชัน้ ต่ าบางส่วนจะเกิดขึน้ ใต้เมฆ
ก้อนใหญ่ๆ ในขณะทีฝ่ นตก ทัง้ นี้เนื่องจากการระเหยกลายเป็ นไอจากเม็ดฝนทาให้เพิม่ ความชืน้ ให้กบั อากาศ
ที่เกือบอิม่ ตัว จนอากาศนัน้ อิ่มตัวเมฆก็เกิดขึน้ ถ้าหากมี ลมแรงพอ การที่มีกระแสอากาศปั น่ ป่ วนจะช่วยให้
เมฆก่อตัวขนาดใหญ่ขน้ึ ด้วย
6. รูปลักษณะที่สาคัญของเมฆ (Main form of clouds)
เมฆแบ่งออกเป็ นแบบทีส่ าคัญๆ 3 แบบ คือ :6.1 CIRRIFORMS หมายถึงเมฆทีม่ ลี กั ษณะ คล้ายขนนก หรือเป็ นสายคล้ายหางม้า
6.2 STRATIFORMS หมายถึงเมฆทีเ่ ป็ นชิน้ ๆ หรือเป็ นแผ่น เมฆชนิดนี้เมื่อเกิดขึน้ แล้ว ณ ระดับใด
ระดับหนึ่งจะทาให้อากาศเย็นตัวลงทัง้ ระดับจนเกิดการกลันตั
่ วเป็ นเมฆ STRATUS ได้
6.3 CUMULIFORMS หมายถึงเมฆที่เป็ นก้อนๆ เกิดขึน้ ณ ตาบลใด ตาบลหนึ่ง ที่มกี ระแสอากาศ
ไหลขึน้ และได้นาเอาความชืน้ ไปเหนือระดับ CCL.
7. การจาแนกประเภทของเมฆ (Classification of clouds)
ในสากลได้จดั แบ่งประเภทเมฆตามระยะสูงของเมฆชนิดต่างๆ ไว้ดงั นี้คอื เมฆชัน้ สูง เมฆชัน้ กลาง
และเมฆชัน้ ต่ า ระยะสูงของเมฆแต่ ละชนิด ขึ้นอยู่ก ับ ละติจู ด (Lattitude) ของโลกด้วยสาหรับ ในเขตร้อ น
จาแนกได้ดงั นี้
7.1 เมฆชัน้ สูง (High Clouds = Ch) มีฐานสูงจากพืน้ ดินตัง้ แต่ 20,000 ฟุตขึน้ ไป ได้แก่
Cirrus
= Ci
Cirrostratus = Cs
Cirrocumulus = Cc
7.2 เมฆชัน้ กลาง (Middle Clouds = Cm) มีฐานสูงจากพืน้ ดินระหว่าง 6,500-20,000 ฟุต
Altocumulus = Ac
Altostratus = As
Nimbostratus = Ns
7.3 เมฆชัน้ ต่า (Low Clouds = Cl) อยู่ไม่เกิน 6,500 ฟุต จากพืน้ ดิน ได้แก่
Stratus
= St Stratocumulus = Sc
Cumulus
= Cu Cumulonimbus = Cb
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8. ทาความรู้จกั กับเมฆชนิ ดต่างๆ (Clouds recognition)

8.1 Low clouds ฐานของเมฆชัน้ ต่ าจะอยู่สูงจากพื้นดินไม่เกิน 6,500 ฟุต แต่ถ้าฐานต่ ากว่า 50 ฟุ ต
เราไม่ถือว่าเป็ นเมฆ เช่น หมอก (Fog) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามเมฆในระดับชัน้ ต่ านี้อาจประกอบด้วยเกล็ด
น้ าแข็ง (Ice crytals) หรือ Supercool water droplets ก็ได้ (ส่วนมากจะเกิดในเขตละติจูดกลางขึน้ ไป)
8.1.1 Stratus (ST) เมฆสเตรตัสจะมีลกั ษณะเรียบ ติดกันเป็ นแผ่น หรือฉีกขาด หรือทัง้ สอง
อย่าง มีสเี ทา เป็ นเมฆทีเ่ กิดจากการยกตัวของหมอกอันเนื่องมาจากพื้นดินได้รบั ความร้อน น้ าฟ้ าทีเ่ กิดจะอยู่
ในรูปของฝนละออง หรือก้อนหิมะ ไม่เกิดกระแสอากาศปั น่ ป่ วนในเมฆชนิดนี้
8.1.2 Stratocumulus (SC) เมฆสเตรโตคิวมูลสั ลักษณะเป็ นก้อนๆ สีขาวหรือสีเทา ประกอบ
ด้วยเม็ดละอองไอน้ า ในฤดูหนาวแถบละติจูดสูงๆ บางทีกม็ ีผลึกน้ าแข็งปนอยู่ด้วย ภายในเมฆจะมีกระแส
อากาศปั น่ ป่ วน และน้ าแข็งเกาะเครื่องบินได้ในขันปานกลาง
้
8.1.3 Cumulus (CU) เมฆคิว มู ล ัส มีล ัก ษณะเป็ น โดม รูป ร่ า งคล้า ยดอกกระหล่ า มีฐ าน
ส่วนมากอยู่ในแนวระดับ ภายในเมฆประกอบด้วยเม็ดละอองน้ า ส่วนที่มีอุณหภู มิต่ ากว่า 0 ºC บางทีจะมี
ผลึก น้ าแข็งด้วย ผลึกเหล่านี้ จะเจริญ เติบโตขึ้น จากผลของการกลายเป็ น ไอของเม็ด ละอองน้ าที่เย็น กว่า
จุดเยือกแข็ง ซึ่งจะทาให้เจริญเติบโตเป็ นเมฆ CB ต่อไป
คุณสมบัตขิ องเมฆ CU ขึน้ อยู่กบั ความสูงจากฐานของเมฆกับฐานของระดับทีม่ กี ารทรงตัวดี
ถ้าระยะห่างนี้สนั ้ มากเมฆ CU จะก้อนเล็กและแบน ถ้าระยะห่างกันสูงมากจะมีก้อนโตขนาดใหญ่ ถ้ามีรูปร่าง
คล้ายหอคอย ที่เรียกว่า TCU (Towering cumulus) น้ าฟ้ าที่เกิด จาก TCU จะเป็ น น้ าฟ้ าซู่ (Shower) หรือ
บางครัง้ จะเกิด Virga ด้วย ในเขตร้อนเนื่องจาก CCL. และระดับ อากาศที่มีการทรงตัวดีอยู่สูงกว่าเขตอื่น
ดังนัน้ เมฆในเขตนี้จึงก่อตัวสูงกว่าเขตอื่นๆ การเกิดกระแสอากาศปั น่ ป่ วนจะเกิดขึ้นนับตัง้ แต่ฐานสูงขึน้ ไป
การเกิด น้ าแข็งมีความรุน แรงปานกลาง อัตราการไหลขึ้นในทางดิ่ง มีค่าประมาณ 400-1,000 ฟุ ตต่อ นาที
ในเมฆ CU อย่ า งบาง แต่ ใน CU ขนาดใหญ่ จะมีค่ า ถึง 2,000 ฟุ ต ต่ อ นาที ในกรณี รุ น แรงมากๆ จะมี
กระแสไฟฟ้ าสถิตย์เกิดขึน้ ได้
8.1.4 Cumulonimbus (CB) รายละเอียดดูในข้อ 9.2
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8.2 Middle clouds เมฆชัน้ กลางประกอบด้วยเมฆ AS, AC และ NS ความสูงอยู่ ระหว่าง 6,50020,000 ฟุต ประกอบด้วยหยดน้ าหรือผลึกน้ าแข็ง แต่ส่วนมากจะประกอบด้วยเม็ดน้ าที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็ง
ดังนัน้ เมฆในระดับนี้ จึงเป็ นอันตรายต่ออากาศยานมาก
8.2.1 Altocumulus (AC) ออลโตคิวมูลสั เป็ นเมฆทีป่ รากฏเห็นเป็ นชัน้ ๆ ลักษณะเป็ นลูกฟูก
หรือขนแกะ สีขาวหรือสีเทา ส่วนใหญ่จะโปร่งแสง บางครัง้ ก็หนาทึบจนสามารถปิ ดบังท้องฟ้ าได้ บางครัง้ อาจ
แสดงว่าอากาศนัน้ ไม่มกี ารทรงตัว และมักแสดงว่าจะมีลกั ษณะอากาศไม่ดใี น 8-9 ชัวโมงข้
่
างหน้า
8.2.2 Altostratus (AS) ออลโตสเตรตัส เป็ นเมฆแผ่นสีเทา ส่วนใหญ่ โปร่งแสง แสงสามารถ
ผ่านทะลุเพียงครึง่ เดียว ทาให้มองเห็นดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์ได้สลัวๆ คุณสมบัตทิ แ่ี ตกต่างจากเมฆ ST
ตรงทีส่ เี ทาคล้ากว่า และไม่เหมือนเมฆ CS ตรงที่บดบังแสงดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์ได้ ไม่ทาให้เกิดเงาบน
พืน้ ดิน และไม่มปี รากฏการณ์ทเ่ี รียกว่า Halo ด้วย ในกรณีทเ่ี มฆ AS หนามากๆ จะแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่วน
ส่วนบน ประกอบด้วย น้ าแข็ง
ส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนผสมของผลึกน้ าแข็ง และเม็ดละอองน้ า
ส่วนล่าง ประกอบด้วย เม็ดละอองน้ าทีเ่ ย็นต่ากว่าจุดเยือกแข็ง
ภายในก้อนเมฆมีกระแสอากาศปั น่ ป่ วน และน้ าแข็งเกาะเครื่องบินได้เพียงเบาบางเท่านัน้
8.2.3 Nimbostratus (NS) เมฆนิมโบสเตรตัส เมื่อเกิดจะปกคลุมเป็ นบริเวณกว้างใหญ่ และ
บางครัง้ ฐานจะแผ่ตวั ลงมาถึงระดับของเมฆชันต
้ ่าได้ มีลกั ษณะคล้ายเมฆ AS แต่เมฆ NS จะหนากว่า บางครัง้
ความหนาจะอยู่ระหว่าง 6,000-25,000 ฟุต ภายในเมฆทัศนะวิสยั ไม่ดี บางครัง้ จะน้อยกว่า 500 เมตร เกิด
กระแสอากาศปั น่ ป่ วน และน้ าแข็งเกาะเครื่องบินขนาดเบาถึงปานกลาง
เมฆ NS ส่วนใหญ่ สามารถปิ ดบังแสงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ทงั ้ หมด และจะเกิดขึ้น
ร่วมกันกับน้ าฟ้ าที่ตกต่อเนื่อง โดยที่ฐานของเมฆ NS จะแผ่ขยายตัวลงมาถึงระดับของเมฆชัน้ ต่ าได้บ่อยๆ
เรียกเมฆพวกนี้วา่ Fractostratus หรือ Fractocumulus
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8.3 High clouds เมฆชัน้ สูง ประกอบด้วย CI, CC และ CS ความสู งของฐานอยู่ระหว่าง 16,00045,000 ฟุ ต ในละติจู ด กลาง ความสู ง ของเมฆเหล่ า นี้ อ าจสู ง ถึง 60,000 ฟุ ต ส่ ว นมากจะประกอบด้ ว ย
ผลึกน้ าแข็ง
8.3.1 Cirrus (CI) เมฆเซอรัสเป็ นเมฆทีป่ ระกอบด้วย ผลึกน้ าแข็งขนาดต่างๆ กันลักษณะเป็ น
ใยสีขาวๆบางๆ คล้ายขนนกหรือหางม้า ถ้าหากเมฆชนิดนี้เกิดขึน้ มาบางๆ และไม่ตดิ ตามด้วยเมฆ CS หรือ
AS จะเป็ นสิง่ แสดงว่าอากาศดี แต่ถา้ เมฆนี้ขนานกันเป็ นทางยาวจะเป็ นสิง่ เตือนถึงอากาศไม่ดี
8.3.2 Cirrostratus (CS) เมฆเซอโรสเตรตัส มีลกั ษณะคล้ายเยื่อ ใยที่ติดต่อกัน สีข าวหรือ
สีเทา เมฆจะจัดตัวกันอย่างเรียบๆ ปกคลุมท้องฟ้ าและมักจะทาให้เกิดปรากฏการณ์ทเ่ี รียกว่า "HALO" แต่ไม่
ถึงกับทาให้แสงอาทิตย์ หรือแสงจันทร์มวั ไป

CS เกิดจากผลของการเป็ นไอและกลับมากลันตั
่ วเป็ น เมฆอีกครัง้ หนึ่ง ณ ทีร่ ะดับสูงๆ แม้ว่า
จะไม่เป็ นสิง่ เตือนล่วงหน้าว่าจะเกิดอากาศเลว แต่กเ็ ป็ นสิง่ ที่แสดงว่า ขณะนัน้ ละอองน้ าเม็ดเล็กๆ กาลังจะโต
เป็ นฝน โอกาสทีจ่ ะตกใน 24 ชัวโมงนั
่
น้ มีประมาณ 80%
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8.3.3 Cirrocumulus (CC) เมฆเซอโรคิวมูลสั มีลกั ษณะเป็ นหย่อมๆ สีขาวบางๆ หรือเป็ น
ก้อนเล็กๆ ดูคล้ายๆ รอยคลื่นหรือเกล็ดปลาสีขาวๆ เหมือนละลอกคลื่น ส่วนมากจะเกิดในขณะที่อากาศ
ไหลสอบเข้าหากัน (Convergence) ส่วนประกอบของเมฆจะประกอบด้วยเม็ดละอองน้ าที่มอี ุณหภูมติ ่ ากว่า
จุดเยือกแข็ง หรือประกอบด้วยเกล็ดของน้ าแข็ง (Ice crystals) เล็กๆ หรือส่วนผสมของทัง้ สองอย่าง
9. เมฆที่ก่อตัวในทางตัง้ อย่างรุนแรง (Extensive vertical development)
ทีส่ าคัญมี 2 ชนิดคือ TCU และ CB ความสูงของฐานจะอยู่ในระดับของ Low clouds ยอดจะสูงถึงระดับ
ของเมฆชัน้ สูง
9.1 Towering Cumulus (TCU) เมฆ TCU คือเมฆ CU ที่อยู่รวมกันหลายๆ ก้อนมีการไหลขึน้ ของ
กระแสอากาศในทางตัง้ มากกว่าเมฆ CU ก้อนเดียว มีลกั ษณะเป็ นหอคอย สีขาว เมื่อต้องแสงแดด ภายในจะ
มีกระแสอากาศปั น่ ป่ วน น้ าแข็งเกาะเครื่องบิน และมีพายุฟ้าคะนองเกิดขึน้ ด้วย
9.2 Cumulonimbus (CB) เป็ นเมฆก้อนใหญ่ เจริญเติบโตมาจาก CU แต่กระจายสูงขึน้ ไปนับแต่ส่วน
ล่างสุด ผ่านระดับเมฆชัน้ กลางและเมฆชัน้ สูง
ในเขตร้อน (Tropic) ยอดของเมฆ CB อาจสูงถึงชัน้ สูงสุดคือบริเวณ Tropopause หรือตอนล่างของ
บรรยากาศชัน้ Stratosphere ส่วนยอดของเมฆ CB จะเป็ นรูปทัง่ (Anvil)
เมฆ CB ประกอบด้วยหยดน้ า ตอนบนจะเป็ นผลึกน้ าแข็ง ภายในจะมีเม็ ดฝนหรือละอองหิมะและ
ลูกเห็บ ดังนัน้ เมื่อมีเมฆ CB อากาศจะไม่ดตี ดิ ตามมาด้วยฟ้ าแลบ ฟ้ าร้อง ฟ้ าผ่า มีพายุลูกเห็บหรือลมงวงช้าง
(Tonadoes) ฯลฯ เกิดน้ าเข็งเกาะเครื่องบิน อัตรากระแสอากาศไหลขึน้ อาจสูงถึง 5,000 ฟุตต่อนาที และยังมี
กระแสอากาศไหลลงอย่ า งรุ น แรงมาก ปรากฏที่ บ ริเวณที่ มีน้ า ฟ้ าตกหนั ก กระแสอากาศปั น่ ป่ วนและ
นอกจากนัน้ ยังเกิดไฟฟ้ าสถิตย์อกี ด้วย
10. เมฆชนิ ดพิ เศษ (Special clouds types)
10.1 Altocumulus standing lenticular (ACSL) เมฆชนิดนี้จะเกิดเป็ นหย่อมๆ มีรูปร่างคล้ายเล็นซ์
ส่วนใหญ่ แล้วโปร่งแสง มีฐานอยู่ท่รี ะดับเดียวหรือมากกว่า มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของเมฆอยู่ตลอดเวลา
เมฆ ACSL จะเกิดขึน้ ตรงส่วนยอดของคลื่น ซึ่งเกิดจากกระแสอากาศจมลง ดังนัน้ เมฆนี้จะไม่เคลื่อนไปไหน
แม้วา่ ลมทีพ่ ดั จะแรงก็ตาม ไม่ควรบินผ่านเมฆ ACSL เนื่องจากเกิดกระแสอากาศปั น่ ป่ วนอย่างแรงด้วย

Altocumulus standing lenticular
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10.2 Rotor clouds (เมฆม้วน) เมฆม้วนจะเกิดขึน้ ทางด้านหลังภูเขา เมฆม้วน จะดูคล้ายกับแนวของ
เมฆก้อนเล็กๆ ซึ่งจะมีแนวขนานกับภูเขา และจะปรากฏให้เห็นพร้อมกับมีกระแสอากาศปั น่ ป่ วนเหมือน กับ
คลื่นของภูเขาด้วย (Mountain wave)

Rotor clouds or Wave clouds
10.3 Condensation trails (Contrails) Contrail คือทางเมฆที่เกิดขึน้ เมื่อเครื่องบิน บินไปถึงระดับที่มี
ความชืน้ และความเย็นเพียงพอ ในเชิงกลยุทธ Contrail จะทาให้สามารถเห็นตาแหน่งของเครื่องบินของข้าศึก
ได้เป็ นอย่างดี Contrail เกิดขึน้ ได้ 2 วิธคี อื
10.3.1 Contrail ที่เกิดจากอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic contrail) เกิดจากการลดลงของ
ความกดอากาศเมื่ออากาศไหลผ่านปี กของเครื่องบิน (Airfoil) ด้วยความเร็วสูง Contrails ที่เกิดจะมีลกั ษณะ
สัน้ เป็ นทางสีขาว และถ้าเปลีย่ นแปลงระดับบินเพียงเล็กน้อย หรือลดความเร็วของเครื่องยนต์ลง Contrails ก็
จะหายไป

10.3.2 Contrails ที่เกิด จากท่อ ไอเสีย ของเครื่องบิน (Engine exhaust contrails) เกิด จาก
ไอน้ าที่พ่นออกมาจากท่อไอเสียผ่านบรรยากาศที่เย็น แล้วเกิดการควบแน่นเป็ นเกล็ดขาวๆ เป็ นทางยาว ซึ่ง
ส่วนมากจะเกิดในฤดูหนาวในเขต Arctic ที่หนาวเย็น Contrails จะเกิดใกล้ๆ กับผิวพื้นเสมอๆ การเปลี่ยน
ความสูง หรือเปลีย่ นกาลังของเครื่องยนต์ แนว Contrails จะหายไป
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บทที่ 8
มวลอากาศ (Air Mass)
1. นิ ยาม
มวลอากาศหมายถึงอากาศทีป่ กคลุมพืน้ ทีเ่ ป็ นอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลนับเป็ นพันๆ ตารางไมล์
มีคุณสมบัตทิ างกายภาพของอุณหภูมแิ ละความชืน้ ในทางระดับคล้ายคลึงกันตลอดมวลอากาศนัน้ คุณสมบัตนิ ้ี
ถูกควบคุม โดยพื้น ผิว ภู มิป ระเทศที่มวลอากาศนัน้ ปกคลุมอยู่ เช่น ภู เขา, หุ บเขา, ที่ราบหรือ พื้นน้ าซึ่งมี
คุณ สมบัตใิ นการดูดเก็บและคายความร้อนแตกต่างกัน มวลอากาศมีการเคลื่อนตัวจากแหล่งกาเนิดไปยัง
บริเวณทีม่ คี วามกดอากาศต่ากว่าเสมอ พร้อมกับเปลีย่ นคุณสมบัตไิ ปอย่างช้าๆ ขณะทีเ่ คลื่อนตัวไปปกคลุมยัง
พืน้ ผิวแห่งใหม่
2. แหล่งกาเนิ ดของมวลอากาศ (Source region)
บริเวณหรือภูมิภาคที่ถูกปกคลุมด้วยมวลอากาศที่มคี ุณสมบัตขิ องอุณหภูมแิ ละความชื้นเหมือนกัน
ตลอดทัง้ มวลนัน้ เราเรียกว่า "แหล่งกาเนิดของมวลอากาศ" แหล่งกาเนิดทีเ่ หมาะสมจะต้องมีพน้ื ผิวทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ นแบบเดีย วกัน คือเป็ น พื้น ดิน ทัง้ หมดหรือ เป็ นพื้นน้ าทัง้ หมด อากาศควรจะค่อ นข้างนิ่ งไม่ค่ อ ยมีการ
เคลื่อนไหวเพื่อก่อให้เกิดระบบความกดอากาศสูง เช่นบริเวณความกดอากาศสูงใกล้โซนร้อน (Subtropical
highs) บริเวณความกดอากาศสูงฝ่ ายทวีปแถบขัว้ โลก (Polar continental highs) ซึ่งเป็ นแหล่งกาเนิดของ
มวลอากาศทีส่ าคัญ คือ มวลอากาศเขตร้อนและมวลอากาศขัวโลก
้
3. การจาแนกมวลอากาศ (Classification of air masses)
โดยทัวไปแล้
่
วจาแนกโดยใช้แหล่งกาเนิดของมวลอากาศนัน้ เป็ นพื้นฐาน แต่เมื่อใช้กบั พื้นผิวโลกที่
กว้างใหญ่ไพศาล เราไม่สามารถจะใช้ไปได้นานๆ เพราะคุณสมบัตขิ องมวลอากาศนัน้ จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อ
มวลอากาศเคลื่อนที่ไปบนพื้นทีท่ ่ตี ่างกัน ดังนัน้ แหล่งกาเนิดจึงเป็ นเพียงประวัตคิ วามเป็ นมาในอดีตของมวล
อากาศเท่านัน้
อย่างไรก็ดีนักอุตุนิยมวิทยาได้จาแนกมวลอากาศทัวๆไปโดยอาศั
่
ยปั จจัยต่อไปนี้เป็ น หลักเกณฑ์
ประกอบ
1. แบ่งตามละติจูดของแหล่งกาเนิด (ทางภูมศิ าสตร์) มวลอากาศที่ปกคลุมพื้นที่เหล่านี้จะมีอุณหภูมิ
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ :1.1 มวลอากาศแถบอาร์คติก (Arctic air mass : A) เป็ นมวลอากาศทีม่ อี ุณหภูมหิ นาวจัด
1.2 มวลอากาศขัว้ โลก (Polar air mass : P) เป็ นมวลอากาศทีม่ อี ุณหภูมหิ นาวถึงเย็น
1.3 มวลอากาศเขตร้อน (Tropical air mass : T) เป็ นมวลอากาศทีม่ อี ุณหภูมอิ ุ่นถึงร้อน
1.4 มวลอากาศเขตศูนย์สูตร (Equatonal air mass : E) เป็ นมวลอากาศทีม่ อี ุณหภูมริ อ้ น
2. แบ่งตามความชืน้ ของแหล่งกาเนิดนัน้ ๆ มวลอากาศที่ปกคลุมพื้นภูมปิ ระเทศต่างกันจะมีความชืน้
ต่างกัน
2.1 มวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทร (Maritime air mass : m) เป็ นมวลอากาศที่มีแหล่งกาเนิ ด
เหนือมหาสมุทร ซึ่งจะมีความชืน้ สูง
2.2 มวลอากาศฝ่ ายทวีป (Continental air mass : c) เป็ นมวลอากาศที่ก่อตัวอยู่บนทวีปหรือ
พืน้ ดิน จะมีคุณสมบัตคิ ่อนข้างแห้ง
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3. แบ่งตามหลักเทอร์โมไดนามิกส์
เป็ น การแสดงให้เห็น ความสัม พัน ธ์ข องการถ่า ยเทความร้อ นระหว่า งมวลอากาศนัน้ กับ ผิวพื้น ที่
เคลื่อนทีผ่ า่ น ดังได้อธิบายรายละเอียดในเรื่องการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องมวลอากาศโดยอุณหภูมิ
3.1 มวลอากาศเย็นกว่าผิวพืน้ ทีเ่ คลื่อนทีผ่ า่ นไป (Cold) กาหนดให้เป็ น k
3.2 มวลอากาศร้อนกว่าผิวพืน้ ทีเ่ คลื่อนทีผ่ า่ นไป (Warm) กาหนดให้เป็ น w
เนื่องจากมวลอากาศแบบ A นัน้ เกิดขึน้ จากบริเวณทีเ่ ป็ นหิมะและน้ าแข็งตลอด ดังนัน้ จึงไม่แบ่งว่าเป็ น
ประเภทมาจากน่านน้ าหรือบนพืน้ ดิน ทานองเดียวกันกับมวลอากาศแบบ E นัน้ เกิดแถบศูนย์สูตร ซึ่งเป็ นพื้น
น้ าเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ มวลอากาศจึงสามารถจาแนกออกไปได้อกี คือ
A
=
มวลอากาศแถบอาร์คติก (Arctic air mass)
mP =
มวลอากาศแถบขัวโลกฝ่
้
ายมหาสมุทร (Maritime Polar air mass)
cP =
มวลอากาศแถบขัวโลกฝ่
้
ายทวีป (Continental Polar air mass)
mT =
มวลอากาศเขตร้อนฝ่ ายมหาสมุทร (Maritime Tropical air mass)
cT
=
มวลอากาศเขตร้อนฝ่ ายทวีป (Continental Tropical air mass)
E
=
มวลอากาศแถบศูนย์สูตร (Equatorial air mass)
เมื่อมวลอากาศเหล่านี้เคลื่อนทีไ่ ปยังผิวพืน้ ทีแ่ ตกต่างกันจะได้มวลอากาศทีม่ คี ุณสมบัติ ดังต่อ ไปนี้
mTk
mTw
cTk
cTw
mPk
mPw
cPk
cPw
ตัวอย่างเช่น mPk หมายถึงมวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรแถบขัว้ โลกที่เย็นกว่าผิวพื้นที่มวลอากาศ
เคลื่อนที่ผา่ นไป อาจเคลื่อนไปทางศูนย์สูตรหรือเคลื่อนไปบนผิวพื้นทีร่ ้อนกว่าก็ได้แต่ในทางตรงข้าม ถ้ามวล
อากาศจากแหล่งเดียวกันนี้เคลื่อนไปทางขัว้ โลกซึ่งเป็ นผิวพืน้ ทีเ่ ย็นกว่า มวลอากาศนัน้ ก็จะอุ่นกว่าผิวพืน้ ทีอ่ ยู่
ข้างล่าง เราจึงต้องเติม w ไปไว้ขา้ งหลัง เป็ น mPw
ขอให้สงั เกตว่าสัญลักษณ์ k และ w นัน้ ไม่ได้หมายถึงอุณหภูมขิ องมวลอากาศจริงๆ แต่เป็ นอุณหภูมทิ ่ี
แตกต่างกันระหว่างมวลอากาศนัน้ ๆ กับผิวพื้นที่รองรับ มวลอากาศเย็นอาจใช้ w ก็ได้ถ้าอุณหภู มขิ องมวล
อากาศดังกล่าวยังสูงกว่าผิวพืน้ ข้างล่างทีเ่ ย็นกว่าขณะที่มวลอากาศนัน้ เคลื่อนทีผ่ า่ น โดยทัวไปแล้
่
วคุณสมบัติ
ของมวลอากาศจะเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ เช่นมวลอากาศขัว้ โลกแผ่ลงมาในเขตร้อนแล้วปกคลุมอยู่บริเวณนัน้
มวลอากาศดังกล่าวต้องค่อยๆเปลีย่ นเป็ นร้อนขึน้ อย่างช้าๆ ก่อนทีจ่ ะกลายเป็ นมวลอากาศเขตร้อน
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4. แหล่งกาเนิ ดและคุณสมบัติของมวลอากาศ
4.1 แหล่งกาเนิดมวลอากาศแถบอาร์คติก (Arctic air mass : A)
มีลกั ษณะอากาศแห้งอยู่เบื้องบน อากาศเย็น และมีการทรงตัวดีในระดับต่าๆ เนื่องจากปกคลุมด้วย
หิมะ, น้ าแข็ง และบริเวณความกดอากาศสูง ลมพัดอ่อน ดวงอาทิตย์ขน้ึ พ้นขอบฟ้ าเป็ นบางวันและลับขอบฟ้ า
เป็ นส่วนมากในฤดูหนาว มวลอากาศจึงมีโอกาสสัมผัสกับผิวพื้นทีอ่ ยู่เบื้องล่างเป็ นเวลานาน ส่วนในฤดูรอ้ นนัน้
อุณหภูมทิ ่ผี วิ พื้นยังคงต่ าอยู่ และพื้นที่ท่ถี ูกล้อมรอบด้ วยอากาศอุ่นโดยเฉพาะบริเวณที่รอบข้างเป็ นภาคพื้น
ทวีป ดังนัน้ มวลอากาศส่วนใหญ่จงึ ถูกขังอยู่ ความชืน้ สัมพัทธ์มคี ่าสูงทาให้เกิดหมอกและเมฆแผ่นปกคลุมอยู่ทวไป
ั่
4.2 แหล่งกาเนิดมวลอากาศฝ่ ายทวีปแถบขัวโลก
้
(Continental polar air mass : cP)
โดยทัว่ ไปแถบนี้ พ้ืน ดินปกคลุ มด้วยหิมะและน้ าแข็ง มีบริเวณความกดอากาศสู งที่มาจากขัว้ โลก
เคลื่อนตัวมาปกคลุม อากาศมีการทรงตัวดี มีความชืน้ น้อย เนื่องจากบริเวณนี้มพี ้นื น้ าเป็ นส่วนน้อยบริเวณที่
เกิดมวลอากาศแบบนี้ได้แก่ ไซบีเรีย (Siberian high) ปกคลุมอยู่แถบยูเรเซีย , ในอเมริกาเหนือแถบอลาสก้า
และแคนาดาตะวันตกถึงด้านตะวันออกของเทือกเขาร็อคกี้ (Canadian high) ซึ่งเป็ นมวลอากาศทีม่ ขี นาดเล็ก
กว่าบริเวณไซบีเรีย ส่ว นในซีกโลกใต้นัน้ มวลอากาศชนิ ดนี้ ไม่ ค่อ ยมีค วามสาคัญ เพราะพื้น ที่ส่ วนใหญ่
ประกอบด้วยพืน้ น้ า
4.3 แหล่งกาเนิดของมวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรแถบขัวโลก
้
(Maritime polar air mass : mP)
ได้แก่บริเวณทะเลเปิ ด และไม่มนี ้ าแข็งแถบละติจูด 60 องศาเหนือและใต้ บางครัง้ มวลอากาศแถบ
อาร์คติก และมวลอากาศฝ่ ายทวีปแถบขัว้ โลกซึ่งมีอุณหภูมติ ่ า และมีความชืน้ น้อย เคลื่อนตัวผ่านกระแสน้ า
เย็นมายังน่ านน้ าในบริเวณนี้ซ่งึ อุ่นกว่า มวลอากาศจึงเปลี่ยนคุณสมบัตอิ ย่ างรวดเร็ว เป็ นการนาเอาความร้อน
และความชืน้ ขึน้ ไปได้ถงึ ระดับสูงๆ ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ เป็ นบริเวณทีม่ พี ายุเกิดขึน้ บ่อยได้
4.4 แหล่งกาเนิดของมวลอากาศฝ่ ายทวีปเขตร้อน (Continental tropical air mass : cT)
ครอบคลุมพื้นที่บริเวณละติจูด 25 องศาเหนือและใต้ เช่นทวีปอัฟริกาตอนเหนือ ด้านตะวันตกของ
ออสเตรเลีย ตอนกลางของอเมริกาใต้ พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นแผ่นดินแห้งแล้งมาก กระแสลมมีกาลังอ่อน ปกคลุม
ด้วยระบบการหมุนเวียนแบบ Anticyclone อากาศจึงจมลงในระดับข้างบน อากาศค่อนข้างแห้งโดยตลอดจน
ถึงระดับสูงๆ ฝนไม่ค่อยตก มวลอากาศนี้ม กั จะมาจากทะเลทราย เช่น มาจากทะเลทรายสะฮารา (Sahara),
การาฮาริ (Karahari) ในทวีปอัฟริกา ทะเลทรายอาราเบียน (Arabian) ในประเทศอียปิ ต์ เป็ นมวลอากาศทีแ่ ห้ง
และร้อน
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4.5 แหล่งกาเนิดของมวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรเขตร้อน (Maritime tropical air mass : mT)
เกิดจากมหาสมุทรในเขตร้อนปกคลุมด้วยบริเวณความกดอากาศสูงใกล้เขตร้อน (Subtropical high)
ตลอดเวลา โดยที่ดา้ นตะวันออกของบริเวณความกดอากาศสูงนี้มลี กั ษณะของการจมตัวอย่างสม่ าเสมอ จาก
การจมตัวลง ณ ระดับที่มีชนั ้ อุณหภู มิกลับประมาณ 1,500-3,000 ฟุ ต เช่น เหนือผิวพื้นด้านตะวันตกของ
อัฟ ริก าเหนือ , ด้านตะวัน ตกของรัฐแคลิฟ อร์เนี ย และความชื้นสัมพัท ธ์บริเวณย่านนี้จะต่ ามาก ประมาณ
20-30 % เท่านัน้
ส่วนด้านตะวันตกของบริเวณความกดอากาศสูงใกล้เขตร้อนนี้ โดยเฉลี่ยจะมีการลอยตัวขึ้นเพียง
เล็กน้อย มีอตั ราการลดอุณหภูมติ ามส่วนสูงค่อนข้างชันมาก และการเคลื่อนตัวของอากาศในทางตัง้ มีมาก
ยังผลให้ความชืน้ ทีไ่ ด้รบั จากมหาสมุทรถูกดูดซึมขึน้ ไปในระดับสูงได้
มวลอากาศชนิดนี้มกั จะเกิดขึน้ ตลอดทัง้ ปี ตามละติจูดต่าๆ มีอุณหภูมสิ ูงและปริมาณความชืน้ ทางด้าน
ตะวันตกจะมากกว่าด้านตะวันออก
ขณะที่มวลอากาศชนิดนี้เคลื่อนตัวผ่านพื้นดินที่มอี ุณหภูมสิ ูงกว่า จะทาให้เกิดกระแสอากาศไหลขึน้
ในทางตัง้ เป็ นผลทาให้เกิดเมฆก้อนในตอนบ่ายๆ และถ้ าหากในระดับที่มีค วามชื้นสูงมากๆ จะทาให้เกิด
เมฆ CB แต่ในเวลากลางคืนพื้นดินเย็นลงทาให้อากาศเหนือพื้นดินนัน้ เย็นลงตามไปด้วย จะเกิดหมอกหรือ
เมฆ ST ในตอนเช้าตรู่ แล้วจะสลายตัวไปเมื่อได้รบั ความร้อนจากดวงอาทิตย์
4.6 แหล่งกาเนิดของมวลอากาศแถบศูนย์สูตร (Equatorial air mass : E)
อยู่ถดั จากบริเวณความกดอากาศสู งใกล้เขตร้อนไปทางเส้นศูนย์สูตร ได้แก่ พื้นที่บริเวณละติจูด 10
องศาเหนือและใต้ ลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือไปพบกับลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณที่กระแสลมพัดสอบ
เข้าหากันนี้ มีการลอยตัวขึ้นทัวๆ
่ ไป อัตราการลดอุณ หภู มิตามส่วนสูงค่อนข้างชัน การพาความร้อนและ
ความชืน้ ขึน้ ไปในระดับสูงๆ มีมากทาให้เกิดกระแสอากาศไหลขึน้ ทางตัง้ , พายุฟ้าคะนอง และฝนตกหนักมัก
เกิดขึน้ เป็ นประจา
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5. การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของมวลอากาศ
เมื่อมวลอากาศเคลื่อนออกจากแหล่งกาเนิด อันเนื่องมาจากระบบการหมุนเวียนทัวไป
่ มวลอากาศจะ
เริม่ เปลีย่ นแปลงโครงสร้างหรือคุณสมบัตไิ ม่เพียงแต่อุณหภูมแิ ละความชืน้ เท่านัน้ แต่จะทาให้การทรงตัวของ
อากาศในทางดิง่ เปลีย่ นแปลงด้วย ปั จจัยหรือขบวนการทีม่ อี ทิ ธิพลทาให้มวลอากาศเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตมิ ดี งั นี้
5.1 อุณหภูมิ (Temperature)
การเปลี่ยนแปลงตามขบวนการเทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics) นัน้ ขึน้ อยู่กบั ความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมขิ องมวลอากาศ กับอุณหภูมขิ องผิวพืน้ ทีร่ องรับ
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5.1.1 การร้อนขึน้ จากเบือ้ งล่าง ถ้ามวลอากาศเคลื่อนไปปกคลุมผิวพืน้ ที่รอ้ นกว่า อากาศใกล้
ผิวพื้นถูกทาให้รอ้ นขึน้ พลังงานความร้อนจะไหลจากพื้นดินขึน้ ไปสู่อากาศ กระแสอากาศที่ไหลขึน้ ในทางตัง้
จะพัดพาเอาความร้อนไปยังระดับที่สูงขึน้ ผลที่ได้รบั คือมวลอากาศจะค่อยๆเปลีย่ นสถานะเป็ นมีการทรงตัว
ไม่ ดีในทางตัง้ (Unstable) ตัวอย่างเช่น การต้ม น้ าบนเตาไฟ ในรูป 8.1 น้ าจะค่ อยๆ เสียการทรงตัวและ
เริ่มเดือด การบินในสภาพอากาศแบบนี้จะตกหลุมอากาศ (Bumpy) อันเนื่องมาจากความร้อนหรือกระแส
อากาศไหลขึน้ ในทางตัง้ จากพืน้ ดิน ดังนัน้ เครื่องบินควรจะบินเหนือระดับของการร้อนขึน้ จากพืน้ ดิน

รูป 8.1
ในช่วงทีเ่ ป็ นฤดูรอ้ น น้ าจากมหาสมุทรจะเก็บพลังงานความร้อนได้อย่างมหาศาล อุณหภู มขิ องน้ าจะ
เปลี่ยนช้ากว่าอุณหภูมขิ องผิวดินมาก ดังนัน้ ในฤดูหนาวการลดอุณหภูมเิ หนือผิวน้ าจะน้อยกว่าพื้นดินที่อยู่
ใกล้ๆ กันนัน้ มาก จึงทาให้ผวิ น้ าร้อนกว่าพืน้ ดิน
สรุป มวลอากาศแบบนี้เย็นกว่าผิวพืน้ ด้านล่าง เรียกว่า Cold air mass (k)
- อากาศจะถูกทาให้รอ้ นขึน้ จากเบือ้ งล่าง เกิดกระแสอากาศไหลขึน้ ในทางตัง้
- กระแสอากาศปั น่ ป่ วนสูงถึง 10,000 ฟุต
- การทรงตัวไม่ดใี นระดับต่า
- ลักษณะอากาศ มีเมฆก้อนและเมฆ CB, ฝนซู่ (Rainshower), พายุฟ้าคะนอง และลูกเห็บ
- ทัศนวิสยั ดียกเว้นในฝน, พายุฝนฟ้ าคะนอง, พายุหมิ ะ หรือพายุทราย
5.1.2 การเย็นลงจากเบือ้ งล่าง
ถ้ามวลอากาศเคลื่อนไปปกคลุมพื้นผิวทีเ่ ย็นกว่ามวลอากาศนัน้ พลังงานความร้อนจะถ่ายเท
จากอากาศลงมาสู่พ้นื ดิน มวลอากาศใกล้ๆ กับผิวพื้นถูกทาให้เย็นลง ดังนัน้ มวลอากาศในระดับต่ าๆ จึงมี
คุณสมบัตหิ นาแน่นมากกว่าอากาศเบือ้ งบน เป็ นการลดการลอยตัวขึน้ ของอากาศ ในขณะเดียวกันอากาศจะมี
การจมตัวลงมาด้วย เป็ นการทาให้มวลอากาศทรงตัวดีขน้ึ (Stable) เมื่ออากาศจมตัวลงแล้วยังแผ่กระจายออก
ทางด้านข้างด้วยเป็ นผลจากน้ าหนักของอากาศนัน้ (Subsidence) ดังตัวอย่างทีก่ ลับกันกับการต้มน้ า รูป 8-2
เอาภาชนะทีใ่ ส่น้ าทีเ่ ดือดมาวางลงบนก้อนน้าแข็ง ขณะทีน่ ้ าถูกทาให้เย็นลงจากเบือ้ งล่างมันจะหยุดเดือด (การ
ไหลขึน้ ) และเริม่ มีการทรงตัวดีขน้ึ ดังรูป การทาให้เย็นลงจากข้างล่างนี้มผี ลทาให้ อากาศที่อยู่ตดิ กับผิวพื้น
เย็นลง ในทีส่ ุดอากาศทีอ่ ยู่ใกล้ผวิ พืน้ โลกอาจเย็นลงต่ากว่าจุดน้ าค้าง กรณีเช่นนี้จะเกิดเป็ นหมอกหรืออาจเกิด
ฝนละอองได้ อากาศทีอ่ ยู่เหนือชัน้ อุณหภูมกิ ลับ (Inversion temperature) ส่วนใหญ่จะไม่มผี ลกระทบเพียงแต่
จะเย็นลงอย่างช้าๆ ด้วยการแผ่รงั สีออกเท่านัน้
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รูป 8-2
สรุป มวลอากาศแบบนี้รอ้ นกว่าผิวพืน้ ด้านล่าง เรียกว่า Warm air mass (w)
- อากาศจะถูกทาให้เย็นลงจากเบือ้ งล่าง
- อากาศเรียบเหนือระดับแรงเสียดทาน
- มีการทรงตัวดีในระดับต่า
- ลักษณะอากาศ มีเมฆแผ่น หมอกและฝนละออง
- ทัศนวิสยั เลว โดยเฉพาะย่านอุตสาหกรรม และเขตชุมชน เนื่องจากเขม่าควันใน
ระดับต่ากว่า 1,000 ฟุต ลงมา
5.2 ความชืน้ (Moisture)
การเปลีย่ นแปลงจานวนและอัตราความชืน้ ขึน้ อยู่กบั ความแตกต่างของอุณหภูมขิ องมวลอากาศและ
อุณหภูมขิ องผิวพืน้ ทีร่ องรับ
5.2.1 การเพิม่ ความชืน้ การเพิม่ ความชืน้ ให้กบั มวลอากาศในระดับต่าๆ นี้ได้มาจาก
5.2.1.1 การระเหยจากผิวพืน้ ต่างๆ เช่น มหาสมุทรซึ่งเป็ นแหล่งกาเนิดของความชืน้
ทีส่ าคัญทีส่ ุด, ทะเลสาบ, พืน้ ดินทีช่ น้ื แฉะหรือถูกปกคลุมด้วย หิมะและน้ าแข็ง
5.2.1.2 เมื่ อ อากาศเสี ย การทรงตัว (Decrease stability) ท าให้ อ ากาศมี ค วาม
หนาแน่ นน้อยลง อากาศชืน้ จะมีความหนาแน่ นน้อยกว่าและเบากว่าอากาศแห้ง (รายละเอียดในบทที่ 2 เรื่อง
Moisture)
5.2.2 การลดปริมาณความชืน้
การลดจานวนความชืน้ ออกจากมวลอากาศในระดับต่าๆ ได้มาโดย
5.2.2.1 การกลันตั
่ วและการเกิดน้ าฟ้ า
5.2.2.2 เมื่ออากาศมีการทรงตัวดีขน้ึ (Increase stability) ทาให้อากาศมีความหนาแน่ น
มากขึน้ และมีความชืน้ น้อยลง
5.2.3 ระยะเวลาในการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องมวลอากาศ
5.2.3.1 การที่มวลอากาศจากทวีปเคลื่อนไปปกคลุมเหนือน่านน้ าจะใช้เวลาประมาณ
48 ชม. ในการเปลีย่ นคุณสมบัตเิ ป็ นมวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทร
5.2.3.2 การที่มวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรเคลื่อนไปปกคลุมบนพื้นทวีป จะใช้เวลาใน
การเปลีย่ นคุณสมบัติ เป็ นมวลอากาศฝ่ ายทวีป ประมาณ 5-7 วัน
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5.3 ลักษณะภูมปิ ระเทศ (Topography)
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ของภูมปิ ระเทศ มีผลต่อการเปลีย่ นคุณสมบัตขิ องมวลอากาศ เช่น
5.3.1 ภู เ ขา การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบั ติ ของมวลอากาศจะมากหรือ น้ อ ยขึ้น อยู่ ก ั บ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทิศทางการวางตัวและความสูงของแนวเทือกเขากับทิศทางการเคลื่อนตัวเข้ามาของ
มวลอากาศ
5.3.1.1 ด้านหน้าภูเขา (Windward side)
ก. ความชื้น ในอากาศจะถู ก ลดจ านวนลง เนื่ อ งจากเกิด น้ าฟ้ า เช่น มวล
อากาศทีม่ คี วามชืน้ มากเมื่อเคลื่อนตัวขึน้ ตามลาดเขาด้านหน้า ความชืน้ ในมวลอากาศนัน้ จะลดลง เมื่อเกิดการ
กลันตั
่ วเป็ นน้ าฟ้ า
ข. การทรงตัวของอากาศไม่ดี (Unstable) เนื่องจากการยกตัวตามลาดเขา
(Orographic lifting) แม้ว่าความชืน้ จะลดลงระหว่างที่เกิดการกลันตั
่ ว ความร้อนถูกปล่อยออกมาด้วย เช่น
ความร้อนแฝง เนื่องจากการกลันตั
่ ว การยกขึน้ นี้เป็ นผลเนื่องมาจากอากาศถูกทาให้รอ้ นจากเบือ้ งล่างด้วย
5.3.1.2 ด้านหลังภูเขา (Leeward side)
ก. อากาศจะร้อนกว่า, แห้งกว่า ด้านหน้ าภู เขา ความชื้นสูญ เสียไปตัง้ แต่
ด้านหน้ าภู เขาแล้ว เมื่อ อากาศเคลื่อ นตัวมาถึงด้านหลังภู เขาจะร้อนขึ้น ด้ว ยขบวนการอะเดียเบติก และ
ปฏิกริ ยิ าจากการอัดตัวของอากาศ (Compression)
ข. การทรงตัวของอากาศจะดีขน้ึ เนื่องจากการจมตัวลง ในกรณีทม่ี วลอากาศ
เคลื่อนตัวขนานกับเทือกเขาจะสูญเสียคุณสมบัตไิ ปบ้างเล็กน้อยเท่านัน้
5.3.2 ทะเลสาบ หรือมหาสมุทร (ที่ไม่แข็งตัว) ผลของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตโิ ดยทัวไป
่
แล้วสามารถตรวจสอบได้จากด้านหลังลมของทะเลสาบนัน้ ๆ
5.3.2.1 เมื่อไซโคลนเคลื่อนตัวข้ามทะเลสาบ ยังผลให้มกี ารรวมตัวของกระแสอากาศ
และเกิดการก่อตัวของเมฆในแนวตัง้ อย่างรุนแรง
5.3.2.2 เมฆทีเ่ กิดขึน้ จะหนาประมาณ 5,000-6,000 ฟุต ซึ่งจะทาให้เกิดฝนหรือหิมะ
ตกได้บริเวณทะเลสาบ หรือชายฝั ง่ ใกล้เคียง
5.3.2.3 เมฆ SC จะปกคลุมอยู่เป็ นแนวยาวหลายร้อยไมล์ทางท้ายลม (Downwind)
5.3.3 มหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงคุณ สมบัติจะเกิดมากที่สุดเมื่อมวลอากาศเคลื่อนตัวไป
ปกคลุมเหนือมหาสมุทร
5.3.3.1 การเคลื่อนตัวของมวลอากาศฝ่ ายทวีปแถบขัว้ โลก (cP) ไปยังน่ านน้ าแถบ
ขัว้ โลก ความชืน้ และอุณหภูมจิ ะเปลีย่ นไปอย่างมาก
ในฤดูหนาว
พื้นดินจะเย็นกว่าน่ านน้ าในมหาสมุทร ดังนัน้ อากาศจากพื้นดินจะถูกทาให้ร้อนขึ้น
จากเบื้องล่าง ขณะที่มนั เคลื่อนตัวมาปกคลุมเหนือน่ านน้ า ทาให้มวลอากาศนัน้ ไม่มกี ารทรงตัวในระดับต่ าๆ
ความชืน้ เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการไหลขึน้ ของอากาศในทางตัง้
ในฤดูรอ้ น
พืน้ ดินจะร้อนกว่าน่ านน้ าในมหาสมุทร ดังนัน้ มวลอากาศฝ่ ายทวีปแถบขัว้ โลกจะถูก
ทาให้เย็นลงจากเบือ้ งล่าง ทาให้อากาศมีการทรงตัวดีในระดับต่า
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5.3.3.2 การเคลื่อนตัวของมวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรเขตร้อน (mT) ไปยังน่ านน้ า
แถบขัว้ โลก
ก. การเปลีย่ นแปลงความชืน้ จะมีไม่มากนัก เพราะเป็ นน่านน้ าเหมือนกัน
ข. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมนิ นั ้ สาคัญมาก มวลอากาศถูกทาให้เย็นลงจาก
เบือ้ งล่างทาให้มนั มีการทรงตัวดีในระดับต่า
ระยะเวลาทีม่ วลอากาศปกคลุมเหนือมหาสมุทรนานเท่าไร คุณสมบัตแิ บบน่านน้ าก็จะมีมากขึน้ เท่านัน้
5.3.4 พื้นดิน (Land) การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตจิ ะมากเมื่อมวลอากาศแถบน่ านน้ าเคลื่อน
เข้ามาปกคลุมบนภาคพืน้ ทวีป
5.3.4.1 การเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องมวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรแถบขัว้ โลก (mP)
เคลื่อนตัวเข้ามาในภาคพืน้ ทวีป
ก. ภูมปิ ระเทศยิง่ สูงมาก การเปลีย่ นแปลงก็มากตามไปด้วย
ข. การเปลีย่ นแปลงจากมวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรแถบขัว้ โลก (mP) มาเป็ น
มวลอากาศฝ่ ายทวีปแถบขัว้ โลก (cP) ใช้เวลาอย่างน้อย 5-7 วัน
ค. ในสหรัฐอเมริกา มวลอากาศแบบ mP นี้ แทบจะไม่สามารถเคลื่อนหรือ
พัดข้ามเทือกเขาร็อกกีเ้ ข้าไปสู่ทร่ี าบลุ่มด้านหลังเทือกเขานี้ ได้
ง. ในทวีปยุโรป มวลอากาศแบบ mP นี้ สามารถเคลื่อนผ่านทวีปยุโรป ผ่าน
ไปถึงประเทศรัสเซียได้ โดยที่ยงั สามารถรักษาคุณสมบัติของมวลอากาศเดิมไว้ได้ค ือ ยังคงเป็ นแบบ mP
เนื่องจากไม่มภี ูเขาทีจ่ ะกัน้ ขวางทาให้มวลอากาศนัน้ เปลีย่ นคุณสมบัตเิ ป็ นแห้ง หรือลดความชืน้ ลงได้
5.3.4.2 การเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตขิ องมวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรเขตร้อน (mT) เมื่อ
เคลื่อนเข้ามาปกคลุมในภาคพืน้ ทวีป
ก. ความชืน้ ต้องมีมากพอจึงจะทาให้ฝนตกในเขตภาคพืน้ ทวีปทางตอนในได้
ข. มวลอากาศจะเปลีย่ นเป็ นแห้งขึน้ เมื่อเคลื่อนเข้ามาในภาคพืน้ ทวีปทาง
ตอนในโดยตรง
5.4 การทรงตัวของมวลอากาศในระดับบน (Trajectory) ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยดังต่อไปนี้ :5.4.1 คุณสมบัตขิ องพืน้ ผิวทีก่ ระทาต่อมวลอากาศนัน้ ขณะทีม่ วลอากาศเคลื่อนทีผ่ า่ น
5.4.2 ถ้ามีแนวการเคลื่อนตัวเป็ นแบบ ไซโคลนิค (Cyclonic trajectory) ทาให้มวลอากาศนัน้
มีการทรงตัวไม่ดี และมีสภาพอากาศเพิม่ ขึน้
5.4.3 ถ้ามีแนวการเคลื่อนตัวเป็ นแบบ แอนตีไ้ ซโคลนิค (Anticyclonic trajectory) ทาให้มวล
อากาศนัน้ มีการทรงตัวดี สภาพอากาศเกิดน้อยลง
6. คุณสมบัติของมวลอากาศในทวีปเอเชีย (Air-Masses properties over asia)
6.1 มวลอากาศฝ่ ายทวีปแถบขัว้ โลก (Continental polar air-masses : cP)
ในฤดูหนาว เป็ นมวลอากาศที่หนาวที่สุด ทัง้ นี้เพราะว่าบริเวณทวีปเอเชียตัง้ แต่ละติจูด 40 องศา
เหนือขึน้ ไป เป็ นบริเวณทีป่ กคลุมไปด้วยน้ าแข็งและภูเขาสูง ซึ่งผ่านทางตอนใต้ของเอเชีย รวมทัง้ มวลอากาศ
อุ่นจากมหาสมุทรถูกกักกันไม่ให้พดั ผ่านเอเชียตอนกลางทัง้ หมดนี้ เป็ นสิง่ ทาให้เกิดมวลอากาศแบบ cP เป็ น
อย่างดี และขณะเดียวกันมวลอากาศมักจะอยู่ท่แี หล่งต้นกาเนิดเป็ นระยะเวลานานด้วย ลักษณะอากาศทาง
ภาคตะวันออกของเอเชียถูกปกคลุมไปด้วยมวลอากาศ cP ตลอดฤดูหนาวหลังจากนัน้ ก็มอี ทิ ธิพลปกคลุมไซบี
เรีย จีน และเกาะญี่ ป่ ุ น จนมีช่ือ เรีย กอีก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า มวลอากาศฝ่ ายทวีป แถบขัว้ โลกจากไซบี เรีย
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(Continental polar siberian air-masses : cPs) มวลอากาศนี้ทาให้เกิดฤดูหนาวขึน้ ในทวีปเอเชีย และจะมีฝน
หิมะ และลมกระโชกขึน้
มวลอากาศ cP ทีม่ กี าลังพัดมาถึงแถบภูเขาหิมาลัย พม่า อินเดีย และประเทศไทย เป็ นมวลอากาศที่
เย็นและแห้งแล้ง ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็ นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเป็ นฤดูหนาวในประเทศไทย ถ้า
หากมวลอากาศแบบนี้พดั ผ่านอากาศทีอ่ ุ่น และมีความชืน้ อยู่เบื้องล่าง จะทาให้ได้รบั ความร้อนและความชืน้
เพิม่ ขึน้ จะทาให้เกิดหมอกหรือเมฆ ST โดยทัวๆ
่ ไป
ในฤดูร้อน แหล่งกาเนิดของอากาศจะเกิดขึน้ ที่ละติจูด 50 องศา เหนือขึน้ ไปโดยปกติแล้วบริเวณที่
อากาศพัดผ่านจะเป็ นหิมะ และน้ าแข็ง ดังนัน้ มวลอากาศแบบนี้ในฤดูรอ้ นจะมีการทรงตัวดีเสียส่วนมาก
6.2 มวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรเขตร้อน (Maritime tropical air-masses : mT)
ในฤดู หนาว โดยทัว่ ๆ ไปแล้ว มวลอากาศ mT นี้ จะปรากฏอยู่ท างภาคใต้ข องมหาสมุท ร และมี
ผลกระทบกระเทือนต่อภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ นส่วนน้อย
ในฤดูรอ้ น เนื่องจากมีแหล่งกาเนิดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ บางคนจึงเลยเรียกมวลอากาศนี้
ว่า มวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรแถบโซนร้อนจากแปซิฟิก (Maritime tropical pacific air-masses : mTp) ซึ่ง
เป็ นมวลอากาศที่ร้อนและชุ่มชืน้ มีอทิ ธิพลต่อชายฝั ง่ ประเทศจีน และญี่ปนุ่ มีมวลอากาศอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็ น
แบบ mT เหมือนกัน แต่มาจากมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ จึงมีช่อื เรียกว่า มวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรเขตร้อน
จากมหาสมุ ท รอิน เดีย ตอนใต้ (Maritime tropical south indian air-masses : mTsi) ซึ่ง มีอิท ธพลปกคลุ ม
ประเทศอินเดีย พม่า และไทย มวลอากาศนี้เองทีท่ าให้เกิดฤดูฝนในประเทศไทย คุณสมบัตพิ อจะกล่าวย่อๆ
ได้ดงั นี้ :- การทรงตัวไม่ดี (Unstable) เพราะอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของการหมุนเวียนแบบทวนเข็ม
นาฬิกา และขึน้ อยู่เบือ้ งบนทีต่ งั ้ (Cyclonic circulation)
- อาการไม่ทรงตัวจะรุนแรงทีผ่ วิ พืน้ (Instability)
- มีความชืน้ สูงมากขึน้ ไปถึงระดับเบือ้ งบน
- มีเมฆก้อนและมีเมฆ CB อย่างหนาแน่น
- มีน้ าฟ้ าทีเ่ กิดจากการยกตัวของอากาศตามทางลาดของภูเขา
มวลอากาศ mT ที่ผ่ านทวีป เอเชีย ตอนกลาง คุ ณ สมบัติจ ะค่ อ ยๆ กลายเป็ น มวลอากาศ cT ซึ่ ง
ความชืน้ จะลดน้อยลง
6.3 มวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรแถบขัวโลก
้
(Maritime polar air-masses : mP)
ในฤดูหนาว มวลอากาศ mP ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อทวีปเอเชียมักเกิดขึน้ ตามแถบมหาสมุทร
แปซิฟิกตอนเหนือ บางทีเรียกว่า มวลอากาศฝ่ ายมหาสมุทรแถบขัวโลกจากแปซิ
้
ฟิก (Maritime polar pacific
air-masses : mPp) เนื่องจากกระแสอากาศเป็ นลมตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนัน้ อากาศจึงเย็น
อยู่เบือ้ งล่าง ซึ่งเป็ นลักษณะของอากาศที่มกี ารทรงตัวดี ลักษณะอากาศจึงเป็ นลักษณะอากาศแบบแนวปะทะ
และมีเมฆมาก
ในฤดู ร้อ น มวลอากาศ mP นี้ เดิม จะมีก ารทรงตัวดี แต่ จ ะเปลี่ย นมาเป็ น มีก ารทรงตัว ไม่ ดี เมื่อ
เคลื่อนทีไ่ ปสู่บริเวณที่อุ่นกว่าแถบเอเชียตอนกลาง เนื่องจากกระแสของอากาศทาให้มวลอากาศนี้พดั ผ่านฝั ง่
ตะวันออกเฉียงเหนือของเอเชียจึงเป็ นเหตุทาให้เกิดหมอกในบริเวณนัน้
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6.4 มวลอากาศฝ่ ายทวีปเขตร้อน (Continental tropical air-masses : cT)
โดยทัวๆ
่ ไปแล้ว มวลอากาศนี้จะผ่านทวีปเอเชียตลอดฤดูร้อน และในฤดูน้ีแหล่งกาเนิดมักจะอยู่ท่ี
เอเชียตอนกลางหรือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มวลอากาศนี้มอี ุณหภูมสิ ูง มีความชืน้ น้อยอิทธิพลส่วนใหญ่ของ
มวลอากาศแบบนี้กค็ อื ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงประจาวันของอุณหภูมอิ ย่างมาก
6.5 มวลอากาศแถบศูนย์สูตร (Equatorial air-masses : E)
ในฤดู ร้อ น บริเวณอิน เดีย พม่ า ไทย จะอยู่ ภ ายใต้อิท ธิพ ลของมวลอากาศแบบนี้ ท ัง้ นัน้ เพราะ
เนื่องจากมรสุมในฤดูรอ้ น
ในฤดูหนาว มวลอากาศแบบนี้จะมีอทิ ธิพลบริเวณนอกฝั ง่ ออกไปมวลอากาศนี้เป็ นมวลอากาศที่อุ่น
และมีความชืน้ มาก และขยายสูงขึน้ ไปสู่เบือ้ งบน โดยมากมักสูงกว่า 20,000 ฟุต ขึน้ ไป อากาศเป็ นลักษณะที่
มีการทรงตัวไม่ดี จึงมีฝน พายุฟ้าคะนองลมกระโชกเกิดขึน้
6.6 มวลอากาศมรสุม (Monsoon air-masses : M)
มวลอากาศนี้จะมีอทิ ธิพลต่อประเทศทางเอเชียตอนใต้ เช่น อินเดีย พม่า และไทย
ในฤดูร้อน บริเวณทวีปเอเชียจะได้รบั มวลอากาศแบบ E หรือ mT พัดผ่านมหาสมุทรทางตะวันตก
เฉียงใต้ ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเรียกว่า ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะอากาศหน้านี้พอสรุปได้ดงั นี้ :- มีเมฆมาก มีฝน และฝนฟ้ าคะนอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตอนบ่ายๆ
- มีฝนตกติดต่อกันเป็ นบริเวณกว้าง
- อุณหภูมสิ ูง
- ความชืน้ มาก
ในฤดูห นาว ทวีปเอเชียจะได้รบั มวลอากาศเย็น ในระหว่างเดือน มกราคม มวลอากาศนี้มาจาก
บริเวณความกดอากาศสูงแถบไซบีเรีย ซึ่งเรียกว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มวลอากาศจะผ่านบริเวณที่
เป็ นพืน้ ดิน จึงไม่มแี หล่งกาเนิดความชืน้ ลักษณะอากาศโดยทัวๆ
่ ไป อากาศดี แห้งแล้ง และเย็น
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บทที่ 9
แนวปะทะอากาศ (Fronts)
ผูท้ ก่ี ล่าวได้วา่ เป็ นบิดาของแนวปะทะอากาศโดยเป็ นผูค้ ดิ ค้นทฤษฎีไว้เป็ นหลักสาหรับใช้เป็ นพื้นฐาน
ในการพยากรณ์อากาศประจาวันตราบเท่าทุกวันนี้เป็ นกลุ่มแรก และเริม่ ใช้ในการพยากรณ์อากาศระหว่าง
ปี ค.ศ.1920-1930 คือ ที. เบอเจรอน (T. Bergeron), เจ. เจิรค์ เนส (J. Bjerknes) และ เอช. ซอล เบิรก์ (H.
Solberg)
1. จากัดความของแนวปะทะอากาศ
เมื่อมวลอากาศสองมวลซึ่งมีคุณสมบัตแิ ตกต่างกัน เช่น อุณหภูมิ, ความหนาแน่ น เคลื่อนทีม่ าพบกัน
และยังไม่มกี ารผสมคลุกเคล้าซึ่งกันและกันเกิดขึน้ แต่จะเกิดเป็ นบริเวณแคบๆ ขึน้ ระหว่างมวลอากาศทัง้ สอง
พร้อมทัง้ เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของอุณหภูมแิ ผ่ขยายจากผิวพืน้ ขึน้ ไปสู่ส่วนบนของมวลอากาศทัง้
สอง ณ ความสูงระดับหนึ่ง
บริเวณแคบๆของการเปลีย่ นแปลงระหว่างมวลอากาศทัง้ สองนี้ เรียกว่า แนวปะทะอากาศ (Front) ซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ตงั ้ แต่ 20-90 กม.ขึน้ ไป ส่วนที่สมั ผัสกับพื้นโลกเรียกว่า แนวปะทะที่ผวิ พื้น (Surface front)
และส่ ว นพื้น ผิวที่ล าดเอีย งขึ้น ไปเบื้อ งบนเรีย กว่า พื้น ผิว ความลาดชัน ของแนวปะทะ (Slope of frontal
surface) ดังรูป 1

รูป (1)
2. คุณสมบัติโดยทัวไปของแนวปะทะ
่
(General characteristic of fronts)
2.1 ความชันของพืน้ ผิวแนวปะทะ (Slope of frontal surface)
ถ้าของไหลทีเ่ บา (Light) และหนัก (Heavy) เช่น น้ ามัน และน้ า ถูกเทผสมเข้าด้วยกันในภาชนะอย่าง
หนึ่ง ดังแสดงในรูป 2(A) ซึ่งสารทัง้ สองชนิดจะยังไม่สามารถอยู่ในสภาวะสมดุลได้ จนกว่าสารที่หนักกว่าจะ
จมลงไปอยู่ใต้สารที่เบากว่า และเมื่อนัน้ เองสภาวะสมดุลจึงจะเกิดในที่น้กี ค็ อื น้ ามันจะต้องลอยอยู่เหนือผิวน้ า
นันเอง
่
ดังแสดงไว้ในรูป 2(C)
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รูป 2 ความลาดชันของแนวปะทะ
เมื่อพิจารณาความกดที่จุด A ในรูป 2(A) ภายใต้สภาวะของของไหลทีห่ นักกว่าเทียบต่อจุด B จะเห็น
ว่าความแตกต่างระหว่างความกด (Pressure Gradient) ที่จุด A และจุด B ซึ่งแสดงถึงการที่ของไหลที่หนัก
กว่าจะจมลงไปอยู่ใต้ (Undercut) ของไหลทีเ่ บากว่า
จากรูป 2(B) ความกดที่จุด A มากกว่าจุด B ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่ องของของ
ไหลจากจุด A ไปยังจุด B จะเกิดสภาวะสมดุลย์กต็ ่อเมื่อของไหลทัง้ สองนัน้ ถูกแยกออกให้อยู่ในแนวระดับ
ดังแสดงไว้ในรูป 2(C) แล้วเท่านัน้
ในบรรยากาศการพิจารณาการพัดพาของลมควบคู่ไปกับการหมุนของโลกรอบแกนตัวเอง ซึ่งมีทิศ
ทางการเคลื่อ นที่ไ ปตามเส้น ความกดอากาศเท่ า (Isobar) จะมีทิศ ทางจากความกดอากาศสู ง (High pressure) ไปยังความกดอากาศต่ า (Low pressure) และจะมีทศิ ทางตัง้ ฉากกับความชันของความกดอากาศ
(Pressure gradient) กล่าวคือ อากาศเบาหมายถึงอากาศอุ่น (Warm) และอากาศหนัก หมายถึงอากาศเย็น
(Cold) ที่ถูกแบ่งด้วยพื้นผิวความลาดชันของแนวปะทะ (Sloping surface) และอากาศเย็นทัง้ หมดจมลงไป
อยู่ใต้อากาศอุ่นแล้ว ดังแสดงในรูป 2(D) ความชันของพืน้ ผิวแนวปะทะ (Slope of frontal surface) ขึน้ อยู่กบั
ความเร็วลมทัง้ สองด้านของแนวปะทะ และความแตกต่างระหว่า งอุณหภูมิของมวลอากาศทัง้ สองด้วย ซึ่ง
พบว่าค่าความชันอยู่ในอัตราส่วนระหว่าง 1 ต่อ 30 ถึง 1 ต่อ 300
2.2 โครงสร้างเกีย่ วกับอุณหภูมขิ องแนวปะทะ (Thermal structure of front)
การพิจ ารณาถึงคุณลักษณะของแนวปะทะอากาศ เมื่อแนวปะทะเคลื่อนที่ผ่านสถานีตรวจอากาศที่
ผิวพืน้ นัน้ ได้ทาการพิจารณาค่าอุณหภูมวิ า่ ค่อนข้างเพิม่ ขึน้ หรือลดลงรวดเร็วเพียงใด
จากการตรวจสอบพบว่า ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมทิ ่ผี วิ พื้นของสถานีตรวจอากาศทัง้ สองแห่งที่
อยู่ใกล้เคียงกันจะเป็ นตัวบ่งบอกบริเวณทีเ่ กิดแนวปะทะอากาศได้
ในระบบลมชัน้ บน สามารถที่จะทราบตาแหน่ งของแนวปะทะได้โดยทาการวิเคราะห์ บริเวณเส้น
อุณ หภู มิเท่าที่หนาแน่ นที่สุดนัน่ เอง (Maximum concentration of isotherms) "อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภู มติ ลอดแนวปะทะจะเป็ นสิง่ บอกให้ทราบถึงความรุนแรงของแนวปะทะ" แนวปะทะอากาศที่มีความ
รุนแรงนัน้ มีคุณสมบัตคิ อื มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมอิ ย่างมากและรวดเร็ ว ขณะที่แนวปะทะกาลังอ่อนนัน้ มี
การเปลีย่ นแปลงในเรื่องของอุณหภูมเิ พียงเล็กน้อยตลอดแนวปะทะอากาศนัน้
ในภารกิจการบิน ขอให้สงั เกตุการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมดิ ้วย เพราะอาจเป็ นสิง่ บอกเหตุแก่ผทู้ า
การบินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทาการบินในทิศทางตัง้ ฉากกับแนวปะทะอากาศพึงระลึกไว้เสมอว่า
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ นัน้ จะเกิดขึน้ ตลอดแนวปะทะมากกว่า ภายในมวลอากาศทัง้
สองด้านของแนวปะทะนัน้
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รูป 3 เส้นโค้ง อุณหภูม-ิ ความสูง ของแนวปะทะทีม่ กี าลังแรง ปานกลาง และอ่อน
เนื่องจากว่าแนวปะทะอากาศทุกชนิดนัน้ อากาศอุ่นจะลอยอยู่เหนืออากาศเย็นเสมอ ถ้าทาการตรวจ
ผ่านย่านแนวปะทะขึน้ ไปตรงๆ ในแนวดิง่ จะพบว่าการกระจายของอุณหภูมเิ ป็ นไปได้หลายอย่างดังแสดงไว้
ใน รูป 3 แนวปะทะทีก่ ่อตัวขึน้ อย่างรุนแรง อุณหภูมกิ จ็ ะสูงขึน้ เมือ่ ผ่านชันแนวปะทะ
้
ดังในรูป 3(1) จากจุด (ก)
ไป (ข) นัน้ แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ ในกรณีของแนวปะทะกาลังปานกลางอุณหภูมมิ คี ่าเกือบคงที่ คือ
ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังในรูป 3(2) และถ้าเป็ นแนวปะทะที่มกี าลังอ่อนอุณหภู มิจะลดลง เมื่อผ่านชัน้ แนว
ปะทะนัน้ ดังในรูป 3(3)
จุดสาคัญทีส่ ุดคือ อัตราการลดอุณหภูมใิ นชันของแนวปะทะมี
้
ค่าน้อยกว่าอากาศภายนอกทีอ่ ยู่ทงั ้ สอง
ข้างเป็ นผลให้อากาศมีการเคลื่อนทีใ่ นแนวดิง่ อีกทัง้ เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อน และความชืน้ อย่างรวดเร็ว
ตามอัตราการลดอุณหภูมติ ามความสูง
จากการตรวจพบว่า ชัน้ ที่เป็ นพืน้ ผิวแนวปะทะจะเป็ นเสมือนกาแพงกัน้ การเปลีย่ นแปลง ดังทีไ่ ด้กล่าว
แล้วอย่างแท้จริง จากเหตุผลที่ได้กล่าวแล้วนัน้ ความร้อนและความชืน้ ที่มวลอากาศเย็นได้รบั จากการถ่ายเท
ขณะอยู่ใต้พ้นื ผิวแนวปะทะจะแผ่กระจายลงมาตลอดเวลาตราบเท่าที่เป็ นลิม่ อากาศเย็น จะมีเพียงเล็กน้อย
เท่านัน้ ทีผ่ า่ นชัน้ แนวปะทะขึน้ ไปข้างบน
ดังนัน้ พืน้ ผิวแนวปะทะจึงมีแนวโน้มทีจ่ ะขวางกัน้ การแลกเปลีย่ นความร้อน และความชืน้ ระหว่างมวล
อากาศ ยิง่ แนวปะทะก่อตัวรุนแรงมากขึน้ เท่าใดการขวางกัน้ การแลกเปลีย่ นความร้อน และความชืน้ ก็ยงิ่ มีมาก
ขึน้ เท่านัน้
3. การกระจายของความกดและการเปลี่ยนแปลงของลม
สิง่ ที่เราได้จากการพิจารณาแผนที่อากาศคือ แนวปะทะจะมีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลม
และเส้นความกดอากาศเท่าจะหักทามุม (Kink)
เมื่อ พิจ ารณามวลอากาศในรูป แบบของมวลอากาศอุ่ น ที่มีล าดับ เป็ น เส้น ตรง และขนานกับ เส้น
ความกดอากาศเท่า ดังในรูป 4(A) สมมุตวิ า่ เราแทนลิม่ ของอากาศ (เส้นตรง AA') ด้วยอากาศทีเ่ ย็นกว่า ดังใน
รูป 4(B) เหนือ จุด P. ใดๆ ซึ่งอยู่บ นพื้น ดิน ไปยังจุด AA' จะเป็ น การแสดงให้เห็น ถึง กระบวนการแทนที่
ลาอากาศอุ่นที่เบากว่า ด้วยอากาศเย็นที่มคี วามหนาแน่ นมากกว่า (หนักกว่า) ดังนัน้ ความกดจะมีค่าเท่า กับ
น้ าหนักของอากาศในลาอากาศนัน้ หมายความว่า ความกดทีจ่ ุด P. นัน้ ถูกทาให้เพิม่ ขึน้ และความกดจะมีค่า
เพิม่ มากขึน้ ๆ เมื่อพิจารณาทางด้านขวามือทีไ่ กลออกไป
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ดังนัน้ เมื่อพิจารณาเส้นตรง LMN ตามรูป 4(C) โดยเริม่ ทีเ่ ส้นความกดอากาศเท่า1000 hPa จะพบว่า
จาก L ไป M ความกดไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง แต่จาก M ไป N ความกดเพิม่ ขึน้ อย่างคงที่ ณ จุด Q ความกด
เพิ่มขึน้ 5 hPa คือเพิม่ ขึน้ จาก 1000 hPa เป็ น 1005 hPa แสดงว่าเส้นความกดอากาศเท่า1005 hPa ต้อง
ผ่านจุด Q นันหมายความว่
่
าเมื่อมวลอากาศเคลื่อนทีผ่ า่ นแนวปะทะไปแล้วความกดจะต้องเพิม่ ขึน้ ในทานอง
เดียวกัน เส้นความกดอากาศเท่าเส้นอื่นๆก็ถูกพิจารณาในลักษณะเดียวกัน

รูป 4 แนวปะทะอากาศในร่องความกดอากาศต่า
เส้นความกดอากาศเท่าทุกเส้นทีล่ ากผ่านแนวปะทะจะต้องหักมุม (Kink) เมื่อจะผ่านไปยังจุดทีม่ คี วาม
กดอากาศสูงกว่า กล่าวคือ "แนวปะทะอากาศใดๆ จะต้องอยู่ในร่องความกดอากาศต่ าเสมอ" เป็ นไปไม่ได้
ทีแ่ นวปะทะทีเ่ กิดขึน้ จะมีเส้นความกดอากาศเท่า กลับขนานไปกับแนวลิม่ ความกดอากาศ
เนื่องจากว่าโดยทัวไปแล้
่
ว ลมส่วนใหญ่จะพัดขนานไปกันเส้นความกดอากาศเท่า ซึ่งเราตรวจพบว่า
ในซีกโลกเหนือ ก่อนทีแ่ นวปะทะจะเคลื่อนเข้าสู่สถานีลมจะพัดในทิศทวนเข็มนาฬิกา (Back) และลมจะพัดใน
ทิศตามเข็มนาฬิกา (Veer) เมื่อแนวปะทะเคลื่อนผ่าน ความเร็วลมจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลงนัน้ ขึ้นอยู่กบั ความ
แตกต่างระหว่างความกด (Pressure gradient) ทีอ่ ยู่ทงั ้ สองด้านของแนวปะทะ
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4. สภาพอากาศในแนวปะทะ
มีเมฆและน้ าฟ้ าเกิดขึ้น ทัง้ นี้จะต้องวิเคราะห์จากแนวปะทะด้วยว่า ความชันของพื้นผิวแนวปะทะ
ความทรงตัว และความชืน้ ของมวลอากาศอุ่นทีถ่ ูกยกโดยแนวปะทะนัน้ มีมากน้อยเพียงใด แนวปะทะซึ่งทาให้
เกิดสภาพอากาศที่รุนแรงน่ าสนใจนั น้ เราให้ค วามสาคัญ ว่าเป็ นแนวปะทะอากาศกาลังแรง (Active front)
ในทางตรงข้ามถ้าแนวปะทะนัน้ มีผลเพียงเล็กน้อยเราเรียกว่า แนวปะทะอากาศทีไ่ ม่รุนแรง (Inactive front)
โดยทัวไปแล้
่
ว แนวปะทะอากาศที่มีความชันมากจะเป็ นแนวปะทะที่มคี วามรุนแรง และจะปกคลุม
พื้นที่เป็ นบริเวณแคบๆ ในขณะที่แนวปะทะที่มคี วามชันน้อยกว่าจะมีความรุนแรงเบากว่ า และปกคลุมพื้นที่
เป็ นบริเวณกว้างกว่า
ถ้า อากาศอุ่ น ที่ย กตัว ขึ้น ตามแนวปะทะทรงตัว ดี (Warm air stable) เมฆส่ ว นใหญ่ ท่ีเกิด จะเป็ น
เมฆแผ่น (Stratus type) แต่ถ้ามวลอากาศอุ่นนัน้ ทรงตัวไม่ดี (Warm air unstable) เมฆก่อตัวในทางตัง้ หรือ
เมฆก้อน (Cumuliform clouds) และเมฆพายุฟ้าคะนอง (Thunder storm) ทีม่ คี วามรุนแรงอาจจะก่อตัวขึน้ ได้
ในกรณีทอ่ี ากาศแห้งมากๆ (Extremly dry air) ก็เป็ นไปได้ทว่ี า่ เมื่อมีแนวปะทะเคลื่อนผ่านท้องฟ้ าอาจจะไม่มี
เมฆปกคลุมเลย
5. ความสัมพันธ์ระหว่างแนวปะทะ ความกดอากาศ และลม
แนวปะทะนอกจากจะเป็ น ย่ านที่อุ ณ หภู มิเปลี่ย นแปลงรวดเร็วแล้ว ความกดอากาศและลมก็ย ัง
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วด้วย พิจารณาจากรูป 5 จะเห็นว่าความกดของบรรยากาศ ซึ่งหมายความถึงน้ าหนัก
ของอากาศทีก่ ดลงมาในแนวดิง่ ในเมื่ออากาศเย็นมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศอุ่น น้ าหนักของอากาศทีก่ ด
ลงที่ C ในรูป 5(A) จึงมากกว่าที่ W น้ าหนักของลิ่มอากาศเย็นที่กดลงมาข้างล่างใต้ผวิ แนวปะทะซึ่งมีอยู่
มากกว่าจึงทาให้เส้นความกดอากาศเท่าหักเห ดังรูป 5(B)
จากที่กล่าวข้างต้นสามารถตัง้ เป็ นกฎได้ดงั นี้ "ถ้าผู้ตรวจยืนอยู่ทางด้านอากาศอุ่น และความกด
อากาศต่าอยู่ทางซ้ายมือ การหักเหของความกดอากาศเท่าด้านอากาศเย็นจะหักเหไปทางซ้ายมือ"

รูป 5 การหักเหของเส้นความกดอากาศเท่าทีแ่ นวปะทะ
โดยทัวไปแล้
่
วลมจะพัดไปตามเส้นความกดอากาศเท่า ซึ่งจะสังเกตได้ว่าการเปลี่ยนทิศทางของลม
มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน และถ้ากาหนดให้ลูกศรแสดงการเคลื่อนที่ข องแนวปะทะ จะได้เป็ นกฎดังนี้ "ถ้าผูต้ รวจ
ยืนหันหลังให้ลมของแนวปะทะที่กาลังเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้า ลมจะเบนไปทางซ้ายมือ เมื่อแนวปะทะเคลื่อนที่
ผ่านไป" ความเร็วลมก็จะเปลีย่ นแปลงไปด้วยเมื่อแนวปะทะเคลื่อนผ่าน แต่ความเร็วลมจะเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
นัน้ ขึน้ อยู่กบั ช่วงความถี่-ห่าง ของเส้นความกดอากาศเท่า
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6. การจาแนกประเภทของแนวปะทะ (Classification of fronts)
6.1 จาแนกตามแบบภูมศิ าสตร์ (Geographical classification)
แนวปะทะทีถ่ ูกจาแนกโดยการนาหลักการของมวลอากาศเข้ามาเกีย่ วข้องทีส่ าคัญทีส่ ุดแบ่งได้ดงั นี้ :6.1.1 แนวปะทะย่ านอาร์ค ติก (Arctic front) ซึ่งแยกเป็ นมวลอากาศแบบอาร์ค ติก (Arctic
airmass) และมวลอากาศแบบขัว้ โลก (Polar airmass)
6.1.2 แนวปะทะขัว้ โลก (Polar front) แยกออกเป็ นมวลอากาศแบบขัวโลก
้
(Polar airmass) และมวลอากาศเขตร้อน (Tropical airmass)
สาหรับแนวสอบของลมในเขตร้อน (ITCZ-Intertropical convergence zone) ซึ่งเกิดขึน้ ระหว่างลมค้า
(Trade wind) ของสองซีกโลกนัน้ ไม่ถอื ว่าเป็ นแนวปะทะอย่างแท้จริง ตามคาจากัดความของแนวปะทะ ทัง้ นี้
เนื่ อ งจากว่า มวลอากาศทัง้ สองด้า นนั น้ มีคุ ณ สมบัติใกล้เคีย งกัน มากในเรื่อ งของอุ ณ หภู มิแ ละความชื้น
นอกจากนัน้ ย่านของสภาพอากาศทีเ่ กิดจากแนวปะทะนัน้ พิจารณาจากแนวปะทะทีแ่ สดงบนแผ่นแผนทีอ่ ากาศ
มากกว่า
เนื่องจากว่าตามหลักการมวลอากาศในเขตร้อนมีสภาวะที่ไม่ทรงตัวอยู่ตลอดเวลา รูปแบบของเมฆ
และสภาพอากาศทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับแนวปะทะเขตอบอุ่ น (Temperate zone) ดังนัน้ บางครัง้
จึงเรียกแนวปะทะในเขตนี้วา่ แนวปะทะเขตร้อน (Intertropical front - ITF)
6.2 จาแนกตามย่านแนวปะทะอากาศใหญ่ๆทีส่ าคัญ
ถึงแม้วา่ แนวปะทะเกิดขึน้ แล้วจะเคลื่อนที่ไป แต่กม็ ใี นบางพื้นทีซ่ ่งึ พบว่า มีแนวปะทะเกิดขึน้ บ่อยครัง้
มาก ในบริเวณเหล่านัน้ เป็ นย่านทีเ่ ปลีย่ นแปลงซึ่งอยูร่ ะหว่างแหล่งกาเนิดของมวลอากาศใหญ่ๆ ทีถ่ อื เป็ นหลัก
ว่าเป็ นบริเวณทีเ่ กิดเป็ นแนวปะทะทีเ่ ด่นชัด และเกิดมากทีส่ ุดของซีกโลกเหนือในฤดูหนาว
ดังแสดงไว้ในรูป 6

รูป 6 ย่านแนวปะทะใหญ่ๆในฤดูหนาว
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ย่านแนวปะทะใหญ่ๆ ในมหาสมุทรแอตแลนติกแนวแรกคือ แนวปะทะขัว้ โลกแอตแลนติก (Atlantic
polar front) อุณหภูมทิ ่แี ตกต่างกันนัน้ ได้มาจากคุณสมบัตทิ ่แี ตกต่างกันของแหล่งกาเนิ ดเดิมระหว่างขัว้ โลกที่
เป็ นทวีปกับเขตร้อนทีเ่ ป็ นน่านน้ า และแนวปะทะนี้มแี นวโน้ มทีเ่ ป็ นแนวขวางกับกระแสลม ดังในรูป 6
แนวปะทะขัว้ โลกแอตแลนติกจะแผ่ไปทางทิศตะวันออกจนถึงทวีปยุโรปอยู่บ่อยๆ ซึ่งจะเคลื่อนไปมา
อยู่ในขอบเขตที่จากัด กล่าวคือทางใต้ซ่งึ เริม่ จากหมู่เกาะอินดีสตะวันตกไปจนถึงประเทศโปรตุเกส ส่วนทาง
เหนือนัน้ เริม่ ตัง้ แต่ Great lake ไปจนถึงเกาะ Ice land แต่แนวปะทะนี้ก็มีโอกาสที่จะมีกาลังแรงขึน้ อีกตาม
ย่านทีม่ อี ยู่ ดังในรูป 6 ได้
ลักษณะของ Disturbances หรือพายุหมุนซึ่งเกิดในแนวปะทะนี้มีมากเช่นกัน และมีน้ าฟ้ าเกิดเป็ น
บริเวณกว้างนับตัง้ แต่ด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเรื่อยไปจนถึงด้าน
ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปตรงรอยต่อระหว่างแหล่งกาเนิดอาร์ค ติกกับแหล่งกาเนิดที่อุ่นกว่าของ
บริเวณอากาศขัว้ โลกแห่งน่านน้ า
โดยทัวไปแล้
่
วพายุหมุนในฤดูหนาวที่ก่อตัวในแนวปะทะจะเคลื่อนจากเกาะ Ice land ผ่านประเทศ
นอร์เวย์ตอนเหนือ จนถึงทะเล แบเรนต์ส (Berents sea) บางครัง้ อาจผ่านไปทางทิศตะวันออกได้ไกลๆ จนถึง
ชายฝั ง่ ทีอ่ ยู่ตอนเหนือของไซบีเรีย
แนวปะทะที่สาคัญแนวที่สองคือ แนวปะทะเมดิเตอร์เรเนียน (Mediteranean front) ซึ่งเริม่ ก่อตัวขึน้ ที่
รอยต่อระหว่างอากาศเย็นของทวีปยุโรปกับอากาศอุ่นของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทวีปแอฟริกาเหนือไป
จนถึงประเทศรัสเซียตอนใต้ พายุหมุนที่เกิดในแนวปะทะที่เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกจะทาให้มฝี นตก ซึ่ง
เป็ นที่ตอ้ งการมากในภาคตะวันออกใกล้ซ่งึ แห้งแล้ง ได้แก่ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย ซีเรีย เลบานอน อิสราเอล
ฯลฯ โดยไปได้ไกลๆจนถึงปากีสถาน และทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย
ส่วนทางด้านทวีปอเมริกาเหนือด้านมหาสมุทรแปซิฟิก แนวปะทะแปซิฟิกอาร์ค ติก (Pacific arctic
front) เกิดระหว่างอากาศขัว้ โลกแห่งน่านน้ า และอากาศแถบอาร์คติกทีป่ กคลุมไซบีเรีย อะลัสกา และแคนาดา
แนวปะทะนี้มกั จะแผ่ไปถึงบริเวณทีเ่ ป็ นทะเลสาบ Great lake และพายุหมุนฤดูหนาวหลายลูกทีเ่ กิดในระหว่าง
เทือ กเขาร๊ อ กกี้ (Rocky mountain) กับ ทะเลสาบ Great lake ก็จ ะอยู่ ใ นแนวปะทะนี้ ทางด้ า นหลัง ของ
พายุหมุนที่เคลื่อนที่ไปนี้อากาศจากอาร์คติกจะถูกพัดพามาได้ไกลๆ จนถึงตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส และถึง
ตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกได้
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ จะมีบริเวณความกดอากาศสูงอยู่ 2 แห่ง และทาให้เกิดเป็ นแนวปะทะ
ขัว้ โลกแปซิฟิก อยู่ 2 แนวด้วย โดยปกติจะอยู่ใกล้ชายฝั ง่ ทวีปเอเซียแนวหนึ่ง ซึ่งมีค วามรุนแรงมากกว่ าอีก
แนวหนึ่ง ดังแสดงไว้ในรูป 6 พายุหมุนขนาดใหญ่ๆ จะก่อตัวตามแนวปะทะนี้แล้วเคลื่อนไปจนถึงอ่าวอะลัสกา
แต่ก็มีมากเหมือ นกันที่ลงไปทางใต้ได้ไกลๆ จนถึงชายฝั ง่ แคริฟ อร์เนี ยตอนใต้ในสหรัฐอเมริกา และทาง
ตะวัน ตกเฉีย งเหนื อบางส่วนของประเทศเม็กซิโก พายุเหล่ านี้ท าให้มีฝนตกในฤดู หนาวตามชายฝั ง่ ของ
มหาสมุทรแปซิฟิกเข้าไปถึงทวีปอเมริกาเหนือ พายุในฤดูหนาวจะอ่อนกาลังลงเมื่อเคลื่อนผ่านเทือกเขาร็อกกี้
บริเวณทีพ่ ายุหมุนมักจะมีกาลังแรงขึน้ อีกมีอยู่ทร่ี ฐั แอลเบอร์มาในแคนาดา และตรงรอยต่อของมลรัฐโคโรลาโด
กับโอคลาโฮมา ในสหรัฐอเมริกา แนวปะทะจะพาดผ่านตามบริเวณนี้บ่อยๆ
ในระหว่างฤดูร้อนความแตกต่างระหว่างมวลอากาศนัน้ มีน้อย การหมุนเวียนจึ งมีเพียงการคงรูปอยู่
เท่านัน้ ไม่ขยายออกไป กล่าวคือย่านแนวปะทะจะมีอยู่รอบๆ บริเวณอาร์คติกเท่านัน้ ดังในรูป 6 แต่มีบาง
โอกาสที่อากาศเย็น และแนวปะทะเคลื่อนจากบริเวณทางเหนือๆ ลงไปถึงทางใต้ได้ไกลๆ ซึ่งจะเกิดบริเวณ
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มหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณความกดอากาศสูงใกล้เขตร้อน (Sub-Tropical high) ทีอ่ ยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่
มีกาลังแรงมากในฤดูรอ้ น ดังนัน้ แนวปะทะอากาศทีจ่ ะเคลื่อนผ่านไปจนถึงมลรัฐแคลิฟอร์เนียจึงไม่ค่อยมี

รูป 7 ย่านแนวปะทะใหญ่ๆในฤดูรอ้ น
7. ชนิ ดของแนวปะทะ (Type of fronts)
7.1 แนวปะทะอากาศอุ่น (Warm front) คือ การที่มวลอากาศอุ่นเคลื่อนที่ไปซ้อนทับมวลอากาศเย็น
(Warm air replace cold air) ดังแสดงไว้ในรูป 8

รูป 8 แนวปะทะอากาศอุ่น
7.1.1 คุณสมบัติ
ก. ความชันและความเร็ว
ความชันของแนวปะทะอากาศอุ่น ค่ อนข้างจะน้ อ ย คือ มีค่ าความชัน ประมาณ 1 ต่อ 150
โดยทัวไปแล้
่
วจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 25 กม.ต่อ ชม. หรือ 60-80 % ของลม จีโอสโตฟิ ก ถ้าการ
เคลื่อนทีข่ องอากาศอุ่นมีทศิ ทางตัง้ ฉากกับแนวปะทะจะทาให้แนวปะทะอากาศอุ่นมีความเร็วในการเคลื่อนที่
มากขึน้
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ข. ความกดและลม
โดยปกติแล้วความกดจะลดลงตามช่วงเวลาก่อนทีแ่ นวปะทะจะเคลื่อนผ่าน และเมื่อแนวปะทะ
เคลื่อนทีผ่ า่ นไปแล้วความกดก็ยงั คงลดลงอีกเล็กน้อย
ข้างหน้าแนวปะทะอากาศอุ่นนัน้ ลมจะพัดในทิศทวนเข็มนาฬิกา ค่อนข้างพัดขนานกับพืน้ ผิว
แนวปะทะ และจากนัน้ ความเร็วลมจะค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้เพราะค่าความแตกต่างระหว่างความกด (Pressure
gradient) เพิม่ ขึน้ หลังจากทีแ่ นวปะทะเคลื่อนผ่านไปลมจะพัดในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และความเร็วลมจะลดลง
ค. เมฆและสภาพอากาศ
เมื่ออากาศอุ่นเคลื่อนขึ้นไปตามพื้นผิวแนวปะทะ มันก็จะค่อยๆ เย็นลงตาม Dry adiabatic
ถ้าการเย็นลงของมวลอากาศนัน้ ยาวนานพอ อากาศอาจจะเริม่ อิม่ ตัวเป็ นผลให้เกิดเมฆขึน้ ได้ สภาพอากาศที่
เกิดจากแนวปะทะอากาศอุ่นนัน้ มีมากมายหลายชนิ ดด้วยกัน ส่วนใหญ่จะขึน้ อยู่กบั "การทรงตัว และปริมาณ
ความชืน้ " ของอากาศอุ่นทีเ่ คลื่อนผ่านไป เมื่ออากาศอุ่นทรงตัวดีเมฆทีเ่ กิดจะเป็ นพวกเมฆแผ่น ถ้าอากาศอุ่น
ทรงตัวไม่ดจี ะทาให้เกิดเป็ นเมฆก่อตัวในทางตัง้ และน้ าฟ้ าทีต่ กลงมาจะมีลกั ษณะต่อเนื่อง (Continuous type)

รูป 8-1 แนวปะทะอากาศอุ่นทีม่ คี วามชืน้ และทรงตัวดี
ในขณะทีแ่ นวปะทะเคลื่อนเข้ามาใกล้เราสามารถตรวจพบชนิดของเมฆดังต่อไปนี้คอื จะเห็นแนวเมฆ
เป็ นทางยาว มีเมฆเซอร์รสั บางๆ และเริม่ หนาขึน้ ๆ (มองเห็นในทิศทางเดียวกับทีเ่ ริม่ เกิด) นอกจากนี้กจ็ ะพบ
เมฆเซอร์โรสเตรตัส (Cs) เป็ นม่านบางๆ ซึ่งจะเป็ นสิง่ บอกว่ากาลังจะเข้าใกล้แนวปะทะอากาศอุ่น
เมฆเซอร์ โ รสเตรตัส จะหนาขึ้น ในขณะที่ เ ข้ า ใกล้ แ นวปะทะ จากนั ้น เมฆจะค่ อ ยเปลี่ ย นเป็ น
อัลโตสเตรตัส (As) แล้วน้ าฟ้ าก็จะเริม่ ตกลงมา อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วน้ าฟ้ าที่ตกลงมานัน้ ส่วนใหญ่ จะ
ระเหยไปก่อนที่จะตกลงถึงพื้น สาหรับเมฆที่ทาให้ฝนตกอย่ างต่อเนื่อง คือ นิมโบสเตรตัส (Ns) ซึ่งสามารถ
ปกคลุมพืน้ ที่ได้ถงึ 300 ไมล์ (Nautical mile) ข้างหน้าของพืน้ ผิวแนวปะทะ และเพดานเมฆจะลดลงต่าอย่าง
รวดเร็ว เพราะว่าระดับของเมฆสเตรตัส (St) และสเตรโตคิวมูลสั (Sc) ซึ่งเกิดจากการระเหยของหยดน้ าทีต่ ก
ผ่านอากาศเย็น สาหรับเพดานเมฆที่ต่ าที่สุดอาจจะอยู่ใกล้กบั แนวปะทะที่ผวิ พื้น (Surface front) ซึ่งอาจจะ
เป็ นบริเวณที่เกิดหมอกในแนวปะทะได้เช่นเดียวกัน ทัศนวิสยั นัน้ ดีภายใต้การเกิดเมฆเซอร์โรสเตรตัส (Cs)
และอัลโตสเตรตัส (As) แต่ทศั นวิสยั จะลดลงอย่างรวดเร็วในพื้นที่ท่นี ้ าฟ้ าปกคลุมอยู่ และทัศนวิสยั จะลดลง
ต่าสุด ณ บริเวณใกล้ๆ กับพืน้ ผิวแนวปะทะ

104

เมฆ CS, As, Ns นัน้ ส่วนใหญ่ถูกจัดเป็ นเมฆในแนวระดับมากกว่าเป็ นเมฆที่มีมวลเดี่ยวๆ (Single
cloud mass) หรือเป็ นเมฆก้อน
ในบางครัง้ อากาศอุ่นอาจจะทรงตัวไม่ดี (Unstable) และเกิดการยกตัวขึน้ ทาให้เกิดเมฆก่อตัวในทาง
ตัง้ (Cu, Cb) และบางครัง้ จะเกิดพายุฟ้าคะนองที่รุนแรง ซึ่งแฝงตัวอยู่ในระบบของเมฆนิมโบสเตรตัส (Ns)
อัลโตสเตรตัส (As) อัลโตคิวมูลสั (Ac) และจะมีฝนตกหนักตลอดแนวของน้าฟ้ าอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงไว้ในรูป
8-2 ซึ่งเป็ นลักษณะของแนวปะทะอากาศอุ่นทีท่ รงตัวไม่ดี

รูป 8-2 แนวปะทะอากาศอุ่นทีท่ รงตัวไม่ดี (Warm front with moist, unstable-warm air)
เมื่ออากาศอุ่นเคลื่อนที่ไปนัน้ มีคุณสมบัตแิ ห้ง ลอยตัวสูงขึน้ และก่อนที่จะมีการกลันตั
่ วเกิดขึน้ จะไม่
ปรากฏเห็นเมฆก่อตัวในทางตัง้ เลย ปกติแล้วกรณีเช่นนี้จะตรวจพบเพียงเมฆชันกลาง
้
และเมฆชันสู
้ งเท่านัน้
เมฆและสภาวะการมองเห็นบริเวณหลังแนวปะทะนัน้ จะขึ้นอยู่กบั คุณสมบัตขิ องมวลอากาศอุ่น ถ้า
อากาศอุ่น นัน้ มีค วามชื้น น้ อ ยจานวนเมฆจะมีประมาณ 2-4 ใน 8 ส่ วน และทัศนวิสยั จะดี ถ้าอากาศอุ่น มี
ความชืน้ มากจะทาให้เกิดเมฆสเตรตัส (St) และมีฝนละออง (Drizzle) หรือ หมอก พร้อมกับมีเพดานเมฆต่ า
(Low ceiling) และทัศนวิสยั ไม่ดี
ง. สภาวะเกีย่ วกับการบิน
เนื่องจากระบบเมฆในแนวปะทะอากาศอุ่น ค่อนข้างจะแผ่ป กคลุมเป็ นบริเวณกว้าง การบิน
ผ่านหรือเข้าใกล้แนวปะทะสิง่ ที่ต้องคานึงถึงอย่างมากคือ จานวนเครื่องมือทีใ่ ช้ชว่ ยประกอบการบินว่ามีมาก
น้ อยเพียงใด ทันสมัยหรือไม่ สาหรับ ลักษณะอากาศที่เกิดนัน้ ได้แก่ กระแสอากาศปั น่ ป่ วนขัน้ เบา (Light
turbulence) แต่ถ้าอากาศอุ่นทรงตัวไม่ดี (Unstable) ก็จะทาให้เกิดเมฆพายุฟ้าคะนอง (Thundercloud) ซึ่ง
เกิดขึน้ และแฝงตัวอยู่ในเมฆชนิดอื่นได้ ซึ่งถ้าเกิดในกรณีเช่นนี้ อาจจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ดังนัน้
ผูป้ ฏิบตั งิ านในอากาศก็อาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์โดยปราศจากการแจ้งเตือนได้
ในฤดู ห นาวการก่ อ ตัว ของแนวปะทะอากาศอุ่ น อุ ณ หภู มิในมวลอากาศเย็น อาจจะต่ า กว่า 0 ºC
ในขณะที่อุณหภูมใิ นระดับความสูงประมาณ 2,000-3,000 ฟุต ของอากาศอุ่นมีค่ามากกว่า 0ºC จากผลอันนี้
ท าให้เกิด ฝนแข็ง (Freezing rain) ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ให้เกิด น้ าแข็ง เกาะเครื่อ งบิน ขัน้ รุน แรง (Severe icing)
สาหรับน้ าแข็งทีเ่ กิดในระบบของเมฆในแนวปะทะจะขึน้ อยู่กบั ชนิดของเมฆนัน้ ๆ การเกิดน้ าแข็งขันรุ
้ นแรงใน
เมฆนิ ม โบสเตรตัส (Ns) จะเกิด ในช่ว งระยะเวลาที่จากัด อัน หนึ่ ง ในช่ว งการเจริญ เติบ โตของแนวปะทะ
(Frontalgenesis) บริเวณที่อาจจะพบกับการเกิดน้ าแข็งเกาะเครื่องบินขัน้ รุนแรงนัน้ อยู่บริเวณใกล้กบั เส้น
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อุณหภูมิเท่า 0 องศาเซลเซียส (0ºC Isotherm) ซึ่งเป็ นระดับของการผสมคลุกเคล้าของอนุ ภ าคต่างๆ เป็ น
บริเวณแคบๆ
7.2 แนวปะทะอากาศเย็น (Cold front) คือแนวปะทะที่เกิดจากการที่อากาศเย็น เคลื่อนไปแทนที่
อากาศอุ่น (Cold air replace Warm air) ดังแสดงไว้ในรูป 8-3

รูป 8-3 แนวปะทะอากาศเย็น (Cold front)
ก. ความชันและความเร็ว
โดยทัวไปแล้
่
วจะมีความชันมากกว่าแนวปะทะอากาศอุ่น กล่าวคือ ค่าความชันจะอยู่ระหว่าง
1:50 ถึง 1:150 โดยประมาณ สาหรับ ในกิจการบินแล้วอาจแบ่งได้เป็ น 2 ชนิ ดคือ แนวปะทะอากาศเย็น
เคลื่อนที่ชา้ (Slowly moving cold front) กับแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนที่เร็ว (Rapidly moving cold front)
แนวปะทะอากาศเย็นทัง้ สองชนิดนี้มโี อกาสที่จะเปลีย่ นจากชนิดหนึ่งไปเป็ นอีกชนิดหนึ่งได้ การเคลื่ อนทีข่ อง
อากาศเย็นในระดับต่าๆ ซึ่งมีความเสียดทานนัน้ แนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนทีเ่ ร็วจะมีความชันมากกว่าแนว
ปะทะอากาศเย็นเคลื่อนทีช่ า้
ความเร็วในการเคลื่อนทีข่ องแนวปะทะอากาศเย็นนัน้ ประมาณ 35 กม./ชม. หรือ 80%-100%
ของความเร็วลมจีโอสโตฟิ ก
ข. ความกดและลม
โดยปกติแล้วก่อนที่แนวปะทะอากาศเย็นจะเคลื่อนเข้ามาถึงสามารถทราบได้โดยสังเกตได้
จากการลดลงของความกดอากาศ และลมจะพัดทวนเข็มนาฬิกาจนเกือบขนานกับแนวปะทะ เมื่อแนวปะทะ
เคลื่อนเข้ามาถึงและผ่านไปแล้ว ความเร็วลมจะเพิม่ ขึ้นจนถึงขันลมแรง
้
(Strongest) และลมกระโชกที่รุนแรง
(Very gusty) อาจเกิดขึน้ ในแนวปะทะได้ ขณะที่แนวปะทะอยู่ทส่ี ถานีลมจะพัดในทิศตามเข็มนาฬิกา แต่เมื่อ
แนวปะทะเคลื่อนผ่านไปแล้วลมจะค่อยๆ เปลีย่ นในทิศทวนเข็มนาฬิกา เนื่องจากว่าแนวปะทะอากาศเย็นจะ
ปรากฏในร่องความกดอากาศต่ าที่รุนแรง (Sharp trough) ดังนัน้ ลมอาจจะเปลี่ยนทิศทางในฉับพลันได้ และ
เมื่อแนวปะทะเคลื่อ นผ่าน ลมอาจจะลดกาลังลงอย่างรวดเร็ว หรือแรงอย่ างต่อเนื่อง และเกิด ลมกระโชก
(Gusty wind) ได้
ค. เมฆและสภาพอากาศ
สภาพอากาศที่เกิดในแนวปะทะอากาศเย็นมีโอกาสเกิดขึน้ ได้ตงั ้ แต่ลมพัดขัน้ ไม่รุนแรงไป
จนกระทังเป็
่ นพายุฟ้าคะนองทีร่ ุนแรงพร้อมทัง้ มีเพดานเมฆต่า ทัศนวิสยั ลดลง และลมกระโชกกาลังแรง สรุป
แล้วก็คอื สภาพอากาศที่เกิดขึน้ ในแนวปะทะอากาศชนิดนี้ พิจารณาได้จากคุณสมบัติของมวลอากาศอุ่นใน
แนวปะทะ ประกอบกับการพิจารณาค่าของการยกตัวของมวลอากาศอุ่นเป็ นสาคัญ หรืออาจจ ะพิจารณา
ค่าเฉพาะอื่นๆ เช่นปริมาณความชืน้ ของมวลอากาศอุ่น และค่าความทรงตัวของมวลอากาศอุ่น ความเร็วใน
การเคลื่อนทีข่ องแนวปะทะอากาศเย็น และความลาดชันของพืน้ ผิวแนวปะทะ
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แนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนที่ช้านัน้ อากาศอุ่นจะเคลื่อนไปตามลาดของพื้นผิวแนวปะทะ
ลักษณะของเมฆประกอบด้วย เมฆพายุฟ้าคะนอง (CB) และฝนซู่ (Shower) ซึ่งเกิดด้านหน้าของแนวปะทะ
ส่วนด้านหลังของแนวปะทะเมฆทีเ่ กิดได้แก่ อัลโตสเตรตัส (As), เซอร์โรสเตรตัส (Cs) และฝนธรรมดา สาหรับ
เมฆ Ns จะครอบคลุมทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังของแนวปะทะ ดังแสดงไว้ในรูป 8-4

รูป 8-4 แนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนทีช่ า้ (Slowly moving cold front)
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนที่ของอากาศไปตามความลาดชันของแนวปะทะอย่างรวดเร็วอาจ
เป็ นสาเหตุทาให้อากาศทรงตัวไม่ดแี ละมีฝนซู่หนักเกิดขึน้ ซึ่งอาจจะปกคลุมเป็ นบริเวณร้อยๆ ไมล์ตลอดแนว
ปะทะอากาศนัน้ ลักษณะเช่นนี้ เรียกว่าแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนทีเ่ ร็ว
เพดานเมฆจะเริม่ ต่ าลงในขณะที่แนวปะทะเคลื่อนผ่าน และการยกตัวของอากาศจะค่อยๆ
มีขน้ึ หลังจากที่แนวปะทะเคลื่อนผ่านไปแล้วเท่านัน้ เมื่อเข้าไปใกล้กบั แนวปะทะทัศนวิสยั จะลดลง เนื่องจาก
น้ าฟ้ าในบริเวณนัน้ อากาศเย็นที่เริม่ ก่อตัวขึน้ จะมีผลกระทบต่อทัศนวิสยั บ้างเล็กน้อย เนื่องจากน้ าฟ้ าที่ตกลง
มาอย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศจะคงอยู่เช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกระทังสิ
่ น้ สุดการตกลงมาของน้ าฟ้ า
การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของแนวปะทะอากาศเย็น ทาให้มวลอากาศอุ่นถูกยกตัวขึ้นไปตาม
ลาดของแนวปะทะทีช่ นั มาก หลังจากแนวปะทะเคลื่อนผ่านไปแล้วอากาศจะแจ่มใสอย่างรวดเร็ว
ดังแสดงไว้ในรูป 8-5
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รูป 8-5 แนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนทีเ่ ร็ว (Rapidly Moving Cold Front)
ถ้าอากาศอุ่นนัน้ มีความชืน้ และทรงตัวไม่ดี ลักษณะอากาศทีเ่ กิดได้แก่ ฝนหนักตามแนวปะทะ
(Heavy shower) ซึ่งเกิดจากเมฆคิวมูลสั (Cu), คิวมูโลนิมบัส (CB) และถึงแม้ว่าอากาศอุ่นนัน้ จะทรงตัวดี
แต่มกี ารยกตัวของอากาศอย่างรุนแรงตามแนวปะทะจึงทาให้อากาศทรงตัวไม่ดเี กิดเป็ น เมฆคิวมูลสั ได้ แต่ถ้า
อากาศอุ่นทีย่ กตัวตามลาดชันมีคุณสมบัตแิ ห้ง ก็จะเป็ นผลทาให้แนวปะทะอากาศเย็นทีเ่ คลื่อนผ่านไปไม่มนี ้ า
ฟ้ าตกลงมาเลย หรือในบางครัง้ อาจจะไม่มแี ม้กระทังเมฆเกิ
่
ดขึน้ เลย
ง. สภาวะเกีย่ วกับการบิน
เทียบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในแนวปะทะอากาศเย็นที่รุนแรง สภาพอากาศที่
เกิดขึน้ ในสภาวะการบินผ่านแนวปะทะประกอบด้วย กระแสอากาศปั น่ ป่ วน, น้ าแข็งเกาะเครื่องบิน, ความสูง
ของยอดเมฆ ชนิดและความรุนแรงของน้ าฟ้ า ซึ่งจะแปรเปลีย่ นไปตามกรณีทก่ี ล่าวไว้ขา้ งต้น ดังนัน้ แนวปะทะ
อากาศเย็นแต่ละชนิดจึงต้องศึกษาเป็ นกรณีไปเพื่อทีจ่ ะได้พจิ ารณาถึงผลกระทบซึ่งจะมีต่อสภาวะการบิน
7.3 แนวปะทะอากาศปิ ด (Occlusions)
เนื่องจากแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนทีเ่ ร็วกว่าแนวปะทะอากาศอุ่น และเมื่ออากาศเย็นหลังแนวปะทะ
อากาศเย็นเคลื่อนที่ไปทันอากาศเย็นด้านหน้าแนวปะทะอากาศอุ่น ส่วนที่เป็ นอากาศอุ่นจะถูกปิ ดกัน้ จนเกิด
แนวปะทะขึน้ แนวนี้เรียกว่า แนวปิ ด (Occlusion) แนวปะทะที่เกิดในลักษณะนี้เรียกว่า แนวปะทะอากาศปิ ด
ซึ่งแบ่งได้เป็ น 2 ชนิดคือ :ก. แนวปะทะอากาศปิ ดชนิดอุ่น (Warm front type occlusion)
เกิดเนื่องจากอากาศอุ่นระหว่างแนวปะทะอากาศอุ่น และแนวปะทะอากาศเย็น ถูกยกขึ้น
เหนือพื้นผิว ถ้าอากาศเย็นที่อยู่ด้านหน้าแนวปะทะอากาศอุ่ นนัน้ เย็นกว่า อากาศที่ไหลในแนวปะทะอากาศ
เย็นที่ตามมาด้านหลังแล้วจะทาให้แนวปะทะอากาศเย็นซึ่งไหลไปซ้อนทับแนวปะทะอากาศอุ่น ที่อยู่ขา้ งหน้า
นัน้ เคลื่อ นไปอยู่ข้างบนของอากาศที่เย็น กว่า ลัก ษณะเช่น นี้เราเรียกว่า Upper cold front และแนวปะทะ
อากาศปิ ดชนิดนี้เราเรียกว่า แนวปะทะอากาศปิ ดชนิดอุ่น (ดังรูป 9-1) มวลอากาศทีก่ ่อให้เกิดแนวปะทะชนิดนี้
ได้แก่มวลอากาศขัว้ โลกฝ่ ายทวีป (CP-Polar continental) เช่น บริเวณด้านตะวันตกของเทือกเขาร็อกกี้
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รูป 9 แนวปะทะอากาศปิ ดชนิดอุ่น และชนิดเย็น

รูป 9-1 สภาพอากาศในแนวปะทะอากาศปิ ดชนิดอุ่น
ข. แนวปะทะอากาศปิ ดชนิดเย็น (Cold front type occlusion)
ถ้าอากาศเย็นด้านหลังแนวปะทะอากาศเย็นนัน้ เป็ นอากาศที่เย็นที่สุดตามไปทันอากาศเย็น
ที่เย็นน้ อยกว่าที่อยู่ด้านหน้ าให้ลอยขึ้นไป ในกรณีน้ีพบว่าแนวปะทะอากาศอุ่นจะอยู่ข้างบน (Warm front
aloft) แนวปะทะอากาศชนิดนี้เรียกว่า แนวปะทะอากาศปิ ดชนิดเย็น (ดังในรูป 9-2)

รูป 9-2 สภาพอากาศในแนวปะทะอากาศปิ ดชนิดเย็น
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7.3.1 สภาพอากาศในแนวปะทะอากาศปิ ด เกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ตัวการทีท่ า
ให้เกิดสภาพอากาศได้แก่ :1) ปริมาณความชืน้ และการทรงตัวของมวลอากาศ
2) ระยะเวลาทีเ่ กิดแนวปะทะ (The age of the occlusoin)
โดยปกติสภาพอากาศทีเ่ กิดในแนวปะทะอากาศปิ ด จะเป็ นลักษณะผสมกันระหว่างแนวปะทะ
ทัง้ สอง คือ มีทงั ้ ฝนซู่ (Shower) ปนไปกับน้ าฟ้ าที่ตกอย่างต่อเนื่องในแนวปะทะอากาศอุ่น เมฆที่เกิดจะเป็ น
แบบผสมเช่นกันระหว่าง เมฆก่อตัวในทางตัง้ (Cumuliform) และเมฆแผ่น (Stratiform) สภาพอากาศนัน้ จะ
รุนแรง ในช่วงแรกของขัน้ การเกิดแนวปะทะ (Initial stage of develope) ตลอดช่วงระยะของกรรมวิธกี ารเกิด
แนวปะทะอากาศปิ ด คือ เริม่ ตัง้ แต่อากาศอุ่นถูกยกขึน้ ไปในระดับสูงๆ จนถึงขันการสิ
้
น้ สุดการยกตัว ลักษณะ
ของเมฆมีหลายชนิดและหลายระดับ
การบินตรงเข้าไปยังแนวปะทะอากาศปิ ดนัน้ สังเกตได้ว่าจะมีเมฆชนิดทีค่ ล้ายคลึงกันกับเมฆ
ที่เกิดในแนวปะทะอากาศอุ่น และเมื่อบินเข้าใกล้แนวปะทะอากาศปิ ดทางด้านหลังจะพบกับลั กษณะที่เป็ น
แบบแนวปะทะอากาศเย็น ในบางครัง้ อาจจะมีเมฆระดับต่างๆ รวมกันเป็ นชัน้ หนา (Cloud layer) เป็ นชัน้ ๆ
ซึ่งอยู่ในร่องของอากาศอุ่น (Trough of warm air)
7.4 แนวปะทะอากาศคงที่ (Stationary front)
คือ แนวปะทะอากาศทีม่ กี ารเคลื่อนที่ในทางระดับน้อยมาก หรือไม่เคลื่อนที่เลย จากการตรวจพบว่า
การเคลื่อนทีข่ องอากาศขึน้ ไปตามลาดของแนวปะทะส่วนใหญ่มวลอากาศทีก่ ล่าวถึงนัน้ จะเป็ นมวลอากาศอุ่น
และเนื่องจากว่า อากาศเย็นนัน้ จะไม่เคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้า หรือมาข้างหลังแนวปะทะ อีกทัง้ ยังไม่มกี ารเคลื่อนที่
ในแนวดิง่ อีกด้วย กล่าวคือ ถ้าอากาศเย็นมีการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่นนั ้ จะมีทศิ ทางขนานไปกับแนวปะทะ
ในทางตรงข้ามอากาศอุ่นก็อาจจะเคลื่อนทีต่ รงไปยังแนวปะทะได้เช่นกัน เมื่ออากาศอุ่นถูกยกขึน้ ไปตามพืน้ ผิว
แนวปะทะ และถ้าแนวปะทะมีการเคลื่อนที่ แนวปะทะนัน้ อาจจะเป็ นแนวปะทะอากาศเย็น หรือแนวปะทะ
อากาศอุ่นก็ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั การเคลื่อนเข้ามาแทนทีข่ องมวลอากาศนัน้ (ดังแสดงไว้ในรูป 10)

(รูป 10)
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