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กระแสอากาศปัน่ ป่ วน
(Turbulence)
กล่าวนา (Introduction)
การไหลของกระแสอากาศมักจะมีการเปลีย่ นแปลงทิศทางหรือความเร็วอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ที่ระดับต่ าและ
ระดับสูงในทุกฤดูกาล ขณะที่กระแสอากาศเกิดจากการกระเพื่อมหรือหมุนวนในบรรยากาศทัง้ แนวระดับหรือ
ั ่ ว่ น (Turbulence)
แนวตัง้ เราเรียกว่า กระแสอากาศปนป
ั ่ ่วน จะช่วยให้ผเู้ กี่ยวข้องมีความเข้าใจและ
การศึกษาสาเหตุและสถานทีซ่ ่งึ ก่อให้เกิดกระแสอากาศปนป
ั ่ ว่ น ทีม่ ตี ่ออากาศยานและผูโ้ ดยสาร
สามารถลดความรุนแรงของกระแสอากาศปนป
1. ประเภทของกระแสอากาศปัน่ ป่ วน (Types of Turbulence) สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
ั ่ ว่ นทีเ่ กิดจากการเคลื่อนทีข่ องอากาศในทางดิง่ (Convective turbulence)
1.1 กระแสอากาศปนป
ั ่ ว่ นทีเ่ กิดในระดับต่า เกิดจากกระแสอากาศลอยตัวและจมตัว เนื่องจากกระแส
จัดเป็นกระแสอากาศปนป
อากาศจมตัวมักเกิดเป็ นบริเวณกว้าง ทาให้มคี วามเร็ วในทางดิง่ น้ อยกว่ากระแสอากาศลอยตัว กระแสอากาศ
ั ่ ว่ นชนิดนี้มคี วามรุนแรงมากในช่วงเวลาบ่ายของฤดูร้อน และมีลมพัดอ่อน หากลมแรงจะขัดขวางการเกิด
ปนป
ั ่ ่วนชนิดนี้ และทาให้ความรุนแรงลดลง อากาศที่ได้รบั ความร้อนบริเวณผิวพื้นจะทาให้เกิด
กระแสอากาศปนป
อากาศไม่ทรงตัวในระดับต่าๆ และอากาศร้อนนัน้ จะลอยตัวสูงขึน้ ถ้าอากาศที่ผวิ พื้นได้รบั ความร้อนมากขึน้ จะ
ยิง่ ทาให้การลอยตัวของอากาศได้สูงและรุนแรงขึน้ บริเวณพืน้ ทรายหรือทีถ่ ูกปกคลุมด้วยก้อนหินและทุ่งนา เมื่อ
ได้รบั ความร้อน มักร้อนกว่าพื้นน้ าหรือพื้นที่ท่มี พี ืชปกคลุมอยู่ ความรุนแรงของกระแสอากาศที่ลอยขึน้ เหนือ
บริเวณดังกล่าวมีไม่เท่ากัน เมื่อเครื่องบินบินผ่านบริเวณดังกล่าวหรือขณะร่อนลงสู่สนามบิน จะพบกับกระแส
ั ่ ว่ นชนิดนี้
อากาศปนป
เมื่อกระแสอากาศลอยตัวสูงขึน้ จะเย็นตัวลงเนื่องจากการขยายตัว และการลอยตัวจะเกิดต่อเนื่องจนถึง
ระดับทีอ่ ุณหภูมขิ องกระแสอากาศใกล้เคียงกับสภาวะแวดล้อม ถ้าอากาศอิม่ ตัวจะเกิดเมฆ ดังนัน้ บางครัง้ กระแส
ั ่ ว่ นชนิดนี้จงึ ปรากฎเมฆคิวมูลสั (Cumulus) หรือคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ให้เห็น และกระแส
อากาศปนป
ั ่ ว่ นขันรุ
อากาศปนป
้ นแรงมักพบบริเวณใต้ฐานเมฆหรือภายในก้อนเมฆ แต่ไม่พบบริเวณเหนือเมฆ หากอากาศ
ั ่ ว่ นบริเวณดังกล่าว
แห้งมากจะไม่ปรากฎเมฆให้เห็น จึงควรระมัดระวังเนื่องจากมองไม่เห็นกระแสอากาศปนป
ั ่ ว่ น จะมีการตอบสนองแตกต่างกัน ขึน้ กับปจั จัยต่อไปนี้
เมื่อเครื่องบินเผชิญกับกระแสอากาศปนป
- ความรุนแรงของกระแสอากาศ
- คุณลักษณะของเครื่องบิน เช่น ความเร็ว น้ าหนัก รูปร่าง ลักษณะของปีก
- เทคนิคการบิน
ั ่ ่วนแม้ว่าจะใช้ความเร็วสูง อาจเกิดการสันอย่
ในขณะทีบ่ นิ ผ่านกระแสอากาศปนป
่ างรุนแรงได้ เนื่องจาก
เครื่องบินเปลีย่ นแปลงการเคลื่อนที่ในทางดิง่ เร็วมากยิง่ ขึน้ นันเอง
่
ดังนัน้ เพื่อลดความรุนแรงของกระแสอากาศ
ั ่ ว่ นประเภทนี้ จึงควรยึดตรึงทีน่ งให้
ั ่ ว่ น
ปนป
ั ่ แน่น และปฏิบตั ติ ามคู่มอื การบินเมื่อบินผ่านกระแสอากาศปนป
ั ่ ว่ นจากลักษณะของผิวพืน้ (Mechanical turbulence)
1.2 กระแสอากาศปนป
ั ่ ว่ นทีเ่ กิดจากกระแสลมทีร่ ะดับใกล้พ้นื ดิน พัดผ่านพื้นที่ขรุขระ หรือสิง่ ที่ขดั ขวาง
เป็นกระแสอากาศปนป
กระแสลม เช่น ต้นไม้ สิง่ ปลูกสร้าง และเทือกเขา ซึ่งกระแสลมจะม้วนขดตัวเป็นวงขนาดต่างๆ และกระแสลมวน
จะเคลื่อนไปตามการไหลของกระแสลม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบินมากน้อยขึน้ อยู่กบั คุณลักษณะของเครื่องบิน
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ั ่ ว่ นชนิดนี้เกิดขึน้ ได้ดเี พียงใดขึน้ อยู่กบั
กระแสอากาศปนป
- ความขรุขระของพืน้ ผิว หรือรูปร่างของสิง่ ทีข่ ดั ขวางกระแสลม
- ความเร็วกระแสลม
- การทรงตัวของมวลอากาศ
ั ่ ่วน
เมื่อกระแสลมมีความเร็วสูง และ/หรือ พืน้ ผิวมีความขรุขระมาก ความรุนแรงของกระแสอากาศปนป
จะเพิม่ ขึ้นด้วย และถ้าอากาศไม่ทรงตัว (Unstable) กระแสลมวนที่เกิดขึน้ จะมีขนาดใหญ่ กว่าในกรณีอากาศ
ทรงตัว (Stable) แต่จะสลายตัวได้รวดเร็วกว่าอากาศทรงตัว
การเปลีย่ นแปลงของกระแสลมใกล้พ้นื ดิน มีความสาคัญมากต่ออากาศยานขณะบินขึน้ -ลง โดยเฉพาะ
อากาศยานขนาดเล็ก กรณีบริเวณสนามบินซึ่งมีสงิ่ ปลูกสร้างขนาดใหญ่ใกล้ๆ ทางวิง่ เช่น โรงเก็บเครื่องบินอาจ
ั ่ ว่ นขึน้ ได้ ถ้ากระแสลมอ่อน อากาศมวลวน (Eddy) ทีเ่ กิดขึน้ จะปกคลุมบริเวณพืน้ ดิน
ทาให้เกิดกระแสอากาศปนป
ใกล้สงิ่ ปลูกสร้าง แต่ถา้ ความเร็วลมมากกว่า 20 นอต อากาศมวลวนจะไหลออกไปได้เป็นระยะทางไกลๆ ซึ่งเป็ น
อันตรายต่ออากาศยานขณะลงจอด
ั ่ ่วน และจะมีความรุนแรงมากเมื่อ
กรณีเมื่อลมพัดผ่านเนินเขาหรือภูเขามักก่อให้เกิดกระแสอากาศปนป
ลมมีความเร็วสูง โดยทีก่ ระแสอากาศไหลลงด้านหลังลมจะเป็นอันตรายต่ออากาศยานได้ ดังนัน้ ควรระลึกไว้เสมอ
ว่าเมื่อทาการบินเข้าสู่ดา้ นหลังลมของยอดเขาในขณะทีล่ มพัดแรง ควรบังคับให้อากาศยานไต่ขน้ึ สู่ระดับความสูง
เหนือยอดของสิง่ กีดขวางนัน้ หลายพันฟุต การบินระดับต่ านอกจากจะเผชิญกับกระแสอากาศไหลลงแล้ว ยังมี
ั ่ ว่ น และลมขวาง (Cross wind) ทีไ่ หลขนานกับหุบเขา ดังรูปที่ 1-1
โอกาสเผชิญกับกระแสอากาศปนป

รูปที่ 1-1 Wind flow over mountain ranges produces turbulence
เมื่อลมพัดผ่านหุบเขา กระแสอากาศไหลลงจะเกิดขึน้ ด้านหลังลม ขณะทีก่ ระแสอากาศไหลขึน้ จะเกิดขึน้
ด้านรับลม ดังนัน้ หากจาเป็นต้องบินผ่านบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยควรบินใกล้ทางด้านกระแสอากาศ
ไหลขึน้ เพื่อช่วยเพิม่ แรงยกตัวของเครื่องบิน
เมื่อลมพัดผ่านแนวร่องเขาแคบๆ กระแสอากาศส่วนหนึ่งจะไหลลงไปยังร่องเขา จะเกิดกระแสอากาศ
ั ่ ว่ นบริเวณกลางของร่องเขาและด้านปลายลม ดังรูปที่ 1-2 ดังนัน้ ควรหลีกเลีย่ งการบินผ่านบริเวณกระแสลม
ปนป
ทีไ่ หลผ่านร่องเขาเนื่องจากเครื่องบินอาจเสียระยะสูงและชนร่องเขาได้
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รูปที่ 1-2
ควรหลีกเลีย่ งการบินผ่านบริเวณภูเขาและหุบเขาขณะทีล่ มพัดแรง หากมีกระแสลมที่ระดับยอดเขา ควร
บินให้สูงหรือบินอ้อมบริเวณหุบเขาทีอ่ ยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นทางเลือกทีด่ กี ว่า
2. กระแสอากาศปัน่ ป่ วนที่ระดับสูง (High altitude turbulence)
2.1 บริเวณโทรโพพอส (Tropopause)
ั ่ ่วนได้ดี เพราะมีการเปลี่ยนแปลงในทางดิ่งซึ่งปรากฎ
บริเวณโทรโพพอสมัก เกิดกระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนในระดับของโทรโพพอสมักไม่ปรากฎ
ภายในหรือบริเวณใกล้กบั โทรโพพอส บริเวณที่พบกระแสอากาศปนป
ั ่ ว่ นในอากาศแจ่มใส (Clear air turbulence)
เมฆให้เห็น ดังนัน้ จึงถูกจัดเป็นกระแสอากาศปนป
เราทราบดีวา่ โทรโพพอสบริเวณศูนย์สูตรมีความสูงมากกว่าโทรโพพอสบริเวณขัวโลก
้
และมีรอยแตกอยู่
2 แห่ง คือ ระหว่างเขตอาร์คติกกับเขตขัว้ โลก และเขตขัว้ โลกกับเขตร้อน ซึ่งบริเวณรอยแตกดังกล่าวจะพบ
กระแสลมกรด (Jet stream)
2.2 กระแสลมกรด (Jet stream)
จากรูปที่ 1-3 กระแสลมกรดเป็นกระแสลมฝา่ ยตะวันตกที่มคี วามเร็วตัง้ แต่ 50 นอต ขึน้ ไป พัดเป็ นแนว
แคบทัง้ ทางระดับและทางดิง่ ไหลวนไปรอบๆ โลก คล้ายกับคลื่นซึ่งพบได้ทงั ้ ในซีกโลกเหนือและใต้
กระแสลมกรดบางครัง้ อาจมีความเร็วถึง 300 นอต แต่ปกติพบระหว่าง 100 ถึง 150 นอต กระแสลมกรด
ทีป่ รากฎขึน้ จะไม่พบต่อเนื่องขณะไหลไปรอบๆ โลก บ่อยครัง้ ที่พบว่ามีความยาว 1,000 - 3,000 ไมล์ มีความ
กว้าง 100 - 400 ไมล์ และมีความหนา 3,000 - 7,000 ฟุต
1,000 – 3,000 ไมล์
3,000 – 7,000 ฟุต
100 – 400 ไมล์
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รูปที่ 1-3
กระแสลมกรดทีเ่ กิดบริเวณขัว้ โลก มีวงรอบชีวติ ต่อเนื่องตัง้ แต่ขนการเกิ
ั้
ด ทวีความรุนแรง เคลื่อนที่ และ
สลายตัวไปพร้อมๆ กับการเปลีย่ นแปลงของแนวปะทะอากาศทีข่ วโลก
ั้
ซึ่งมีความแรงในช่วงฤดูหนาวมากกว่าใน
ฤดูรอ้ น จะเคลื่อนตัวต่าลงมาทางใต้ในฤดูหนาวและขยับสูงขึน้ ไปในฤดูรอ้ น สอดคล้องกับการเคลื่อนตัวของแนว
ปะทะอากาศบริเวณขัว้ โลก ขณะทีก่ ระแสลมกรดเคลื่อนต่ าลงมา ใต้แกนของกระแสลมกรดจะยกตัวไปสู่ระดับที่
สูงขึน้ และมักจะมีความเร็วเพิม่ ขึน้ แกนของกระแสลมกรด (Maximum jet core) อยู่ระหว่าง 25,000 ถึง 40,000 ฟุต
ขึน้ อยู่กบั ละติจูดและฤดูกาล
จากรูปที่ 1-4 พบว่าความเร็วลมสูงสุดของกระแสลมกรดในแนวปะทะอากาศขัว้ โลก (Polar front jet
stream) พบที่ 5,000 ฟุต ใต้โทรโพพอสเขตร้อนและปลายของโทรโพพอสเขตขัว้ โลก พบว่าอัตราการลดลงของ
ความเร็วของกระแสลมทางเขตขัว้ โลกมีค่ามากกว่าเขตศูนย์สูตร ดังนัน้ ความรุนแรงของ Wind shear แถบขัว้
โลกจึงมากกว่าแถบศูนย์สูตร แนวปะทะอากาศขัว้ โลก (Polar front) มักจะเกิดและเคลื่อนตามกันไปตาม
ช่วงเวลา และบางครัง้ อาจจะเกิดได้หลายแห่งในช่วงเวลาเดียวกัน กระแสลมกรดในแนวปะทะอากาศขัว้ โลกก็มี
การเปลีย่ นแปลงเช่นเดียวกับแนวปะทะอากาศขัวโลก
้

รูปที่ 1-4 Areas of Probable turbulence in Jet stream
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การทาแผนการบินทุกครัง้ ควรให้ความสนใจรายละเอียดของกระแสลมกรด เนื่องจากมีผลกระทบหลาย
อย่างต่อการบินในเทีย่ วนัน้ เช่นการสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง หรืออาจต้องมีการวางแผนเปลี่ยนเส้นทางบิน โดยการ
ั ่ ว่ น จาเป็นต้องเปลีย่ นระยะสูงด้วย
เผชิญกับ Wind shear ซึ่งทาให้เกิดกระแสอากาศปนป
ั ่ ว่ นในอากาศแจ่มใส (Clear Air Turbulence : CAT)
2.3 กระแสอากาศปนป
ั ่ ว่ นในอากาศแจ่มใส เป็ นคาใช้เรียกกระแสอากาศที่ทาให้เครื่องบินขณะทาการ
คาว่ากระแสอากาศปนป
บิน เกิดอาการกระแทกหรือกระเพื่อมไปมาในอากาศที่ปราศจากเมฆ แต่บางครัง้ อาจเกิดพร้อมกับมีเมฆชัน้ สูง
ประเภท Cirrus cloud และ มีชนั ้ หมอกแดดปกคลุมอยู่ จากการศึกษาพบว่าประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ ของกระแส
ั ่ ว่ นชนิดนี้ไม่มเี มฆปรากฎให้เห็น
อากาศปนป
ั ่ ่วนในอากาศแจ่มใส แตกต่างจากกระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ
กระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนภายในเมฆพายุฟ้าคะนองและกระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนจากลักษณะของ
อากาศในทางดิง่ กระแสอากาศปนป
ั ่ ว่ นในอากาศแจ่มใสนี้มกั จะพบเหนือระดับ
ผิวพืน้ ซึ่งสามารถบอกตาแหน่งการเกิดได้ชดั เจน กระแสอากาศปนป
15,000 ฟุต นอกกลุ่มเมฆก้อน พร้อมกับการเปลี่ยนความเร็วของลมแนวดิง่ (Vertical wind shear) และ/หรือ
ั ่ ว่ นในอากาศแจ่มใสบริเวณตาแหน่ งที่พบ
แนวระดับ (Horizontal wind shear) นอกจากจะพบกระแสอากาศปนป
กระแสลมกรดแล้ว และสามารถพบ Strong wind shear ได้อกี ด้วย
ั ่ ว่ นชนิดนี้ บริเวณกระแสลมกรดในตาแหน่งลมส่งท้ายหรือลมต้าน ควรเปลีย่ น
หากพบกระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนที่พบบริเวณนี้ม กั ขยายตัวไปตาม
ระดับบินหรือเปลี่ยนต าแหน่ งของเครื่องบิน เพราะกระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนชนิดนี้ม ีค วามหนา 2,000 ฟุ ต กว้า ง
กระแสลม แต่ม ีค วามตื้นและแคบบ่อ ยครัง้ ที่พบกระแสอากาศปนป
20 ไมล์ และยาว 50 ไมล์
ั ่ ่วนชนิดนี้ บริเวณกระแสลมกรดในลักษณะลมขวางทิศ มักไม่จาเป็ นต้อง
หากพบกระแสอากาศปนป
ั ่ ่วน
เปลีย่ นตาแหน่งของเครื่องบินหรือระดับบิน แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการบินให้พน้ บริเวณกระแสอากาศปนป
ชนิดนี้โดยเร็ว ควรเพิม่ หรือลดระดับบินภายหลังจากการอ่านค่าอุณหภูมภิ ายนอกเป็นเวลา 1 หรือ 2 นาที
“ ถ้าอุณหภูมภิ ายนอกเพิม่ ควรเพิม่ ระดับบิน “
“ ถ้าอุณหภูมภิ ายนอกลด ควรลดระดับบิน “
วิธีการดังกล่าวจะป้องกันการเผชิญกับแนวลาดชันของโทรโพพอส หรือบริเวณพื้นผิวของแนวปะทะ
ั ่ ว่ น ถ้าค่าอุณหภูมภิ ายนอกไม่เปลีย่ นแปลงสามารถเพิม่ หรือลดระดับบิน
อากาศและบริเวณทีม่ กี ระแสอากาศปนป
ก็ได้
ั ่ ว่ นในอากาศแจ่มใสสามารถแผ่ขยายขึน้ ไปถึงระดับสูงๆ และยังเกิดร่วมกับการไหล
กระแสอากาศปนป
ของกระแสลมทีก่ ่อให้เกิด Shear ได้อกี ด้วย ในกรณีของร่องความกดอากาศต่าในระดับความสูงที่มคี วามลึกและ
ั ่ ่วนชนิดนี้บริเวณใกล้เคียง หรือในร่อง
คมชัด เคลื่อนทีด่ ว้ ยความเร็วมากกว่า 20 นอต จะพบกระแสอากาศปนป
ความกดอากาศต่า แม้วา่ ความเร็วของลมค่อนข้างต่ าเมื่อ เปรียบเทียบกับความเร็วของลมใกล้ ๆ กระแสลมกรด
นอกจากนี้ทศิ ทางของลมทัง้ สองด้านทีอ่ ยู่ตรงข้ามกับร่องความกดอากาศต่า มีค่าต่างกัน 90 องศา หรือมากกว่า
ดังรูปที่ 1-5A
ั ่ ่วนในอากาศแจ่ม ใส สามารถพบได้ในบริเ วณรอบๆ หย่อมความกดอากาศต่ า ที่
กระแสอากาศปนป
ปรากฎในระดับสูง (Low aloft) โดยเฉพาะบริเวณทีม่กี ระแสอากาศไหลแยกและไหลสอบ ซึ่งปรากฎทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของ Cut of Low ดังรูปที่ 1-5B,1-5C
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รูปที่ 1-5 Wind patterns associated with high-level CAT
อย่างไรก็ตามควรปฏิบตั ติ ามคู่มอื การบินของเครื่องบินชนิดนัน้ โดยใช้ความเร็วในการบินผ่านกระแส
ั ่ ่วนเมื่อเผชิญกับกระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนในอากาศแจ่ม ใส ซึ่งจะช่วยลดอิทธิพลจากกระแสอากาศ
อากาศปนป
ั ่ ว่ นได้ แต่ถา้ กระแสอากาศปนป
ั ่ ว่ นมีความรุนแรงถึงขัน้ ทีจ่ ะต้องทาการแก้ไขโดยการเปลีย่ นระดับบิน ควรใช้
ปนป
ข้อมูลสภาพอากาศที่ได้รบั จากเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศก่อนทาการบิน หรือขอข้อมูลเพิม่ เติมผ่านระบบการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักบินกับเจ้าหน้ าที่ข่าวอากาศ ซึ่งจะช่ วยให้การแก้ไขเป็ นไปอย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยง
ั ่ ่วนทุก ๆ
ความรุนแรงที่มตี ่อเครื่องบินได้ และสิง่ สาคัญคือ ควรรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับกระแสอากาศปนป
ชนิดทีพ่ บขณะทาการบินทุกครัง้
3. กระแสอากาศปัน่ ป่ วนที่เกิ ดจากแนวปะทะอากาศ (Frontal turbulence)
ั ่ ว่ นชนิดนี้ เกิดจากการยกตัวของอากาศที่อุ่นกว่าตรงส่วนหน้าของแนวปะทะอากาศ
กระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนขึน้
เนื่องจากการปะปน หรือความแตกต่างของทิศทางลมในมวลอากาศอุ่นและเย็น จึงเกิดกระแสอากาศปนป
ั ่ ่วน
การไหลขึ้นของอากาศจะมีมากเมื่อ อากาศอุ่นนัน้ มีการทรงตัวไม่ดี และมีความชืน้ มาก กระแสอากาศปนป
ชนิดนี้จะรุนแรงทีส่ ุด โดยสังเกตได้จากเมื่อแนวปะทะอากาศเย็นทีเ่ คลื่อนทีเ่ ร็ว
4. กระแสอากาศปัน่ ป่ วนที่เกิ ดจากลมพัดในทิ ศทางตัดกัน (Wind shear turbulence)
การเปลีย่ นแปลงความเร็วลมหรือลมที่พดั ในทิศทางตัดกันตามทางดิง่ หรือทางระดับ (Wind shear) จะ
ั ่ ่วนขึน้ ถ้าความเร็วและทิศทางลมมีการเปลี่ยนแปลงมาก ก็จะเกิดกระแส
เป็ นผลทาให้เกิดกระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนอย่างรุนแรงตามมา กระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนชนิดนี้มกั จะเกิดในบริเวณกระแสลมกรด ซึ่งมีก าร
อากาศปนป
เปลีย่ นแปลงความเร็วลมมากทัง้ ในทางดิง่ และทางระดับ ลักษณะเช่นนี้มกั จะเกิดในบริเวณที่มอี ากาศแจ่มใส จึง
ั ่ ว่ นในอากาศแจ่มใส (Clear air turbulence) มีรายละเอียดตามหัวข้อ 3.3
เรียกว่ากระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนบางครัง้ อาจเกิดขึน้ ขณะที่เครื่องบินไต่ขน้ึ หรือร่อนลงสู่สนามบิน ในขณะที่มกี าร
กระแสอากาศปนป
เพิม่ อุณหภูมติ ามระยะสูง ตัวอย่างเช่น ในบริเวณทีม่ ลี มสงบ อากาศเย็นมักจะเกิดขึน้ ตามหุบเขา อันเนื่องมาจาก
ความเย็นในตอนกลางคืน ขณะเดียวกันถ้ามีอากาศอุ่นกว่าเคลื่อนเข้ามาซ้อนทับ ความแตกต่างของความเร็วลม
ั ่ ว่ นในบริเวณแคบๆ
ในอากาศทัง้ สองนัน้ จะทาให้เกิดการปะทะกันขึน้ จึงเกิดกระแสอากาศปนป
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5. กระแสอากาศปัน่ ป่ วนเนื่ องจากพายุฟ้าคะนอง (Thunderstorm turbulence)
เมฆคิวมูโลนิมบัสซึ่งเติบโตขึ้นมาจากการที่อากาศเย็นไหลผ่านไปบนพื้นผิวมหาสมุท ร อาจแผ่ขยาย
ความสูงของยอดเมฆขึน้ ไปได้ถงึ 5-7 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามยอดเมฆคิวมูโลนิมบัสที่มีความรุนแรงมากใน
บางครัง้ อาจขยายสูงขึน้ ไปได้ถงึ 9-13 กิโลเมตร และสามารถสูงกว่านี้ได้ในเขตร้อน การเคลื่อนที่ของอากาศใน
แนวดิง่ จะมีอยู่ทวทั
ั ่ ง้ ก้อน ทาให้เกิดผลกระทบต่อได้ในทุกระดับทัง้ ทีอ่ ยู่ในหรือใต้เมฆคิวมูโลนิมบัส
กระแสอากาศไหลขึ้นบริเวณระดับกลางภายในเมฆคิวมูโลนิมบัส จะมีค วามรุนแรงมากกว่าบริ เวณ
ส่วนล่างของเมฆ, บริเวณรอบฐานเมฆและบริเวณยอดเมฆหรือใกล้เคียง
ั ่ ว่ นขัน้ รุนแรงหรือขัน้ รุนแรงมากอาจเกิดขึน้ ได้ภายนอกก้อนเมฆ เนื่องจากฝนหนักที่ตกออกมา
การปนป
จากบางส่วนของเพดานเมฆ ฝนหนักซึ่งเป็ นตัวการสาคัญที่ก่อให้เกิดกระแสอากาศมีการไหลลงอย่างรุนแรง
ั ่ ว่ นของอากาศซึ่งมีอยู่ภายนอกก้อนเมฆ
ติดตามมา พร้อมกับการปนป
ั ่ ว่ นจะมีความรุนแรงทีแ่ ตกต่างกันออกไปในแต่ละขันตอนการเกิ
กระแสอากาศปนป
้
ดพายุฟ้าคะนอง โดย
ปกติแล้วความรุนแรงสูงสุดมักเกิดอยู่ในระยะเริม่ ต้นของขันเจริ
้ ญเติบโตเต็มที่ แม้ว่าจะเกิดกระแสอากาศไหลลง
อยู่เป็นบางส่วน โดยการตกของฝนและลูกเห็บก็ตาม แต่กระแสอากาศไหลขึน้ ส่วนอื่นที่ไหลอยู่ภายในก้อนเมฆ
จะยังคงไหลขึน้ อย่างต่อเนื่อง จนกระทังมี
่ ความรุนแรงสูงสุดในบริเวณส่วนบนของก้อนเมฆ โดยปกติแล้วกระแส
อากาศไหลลงดังกล่าว มักมีความรุนแรงทีไ่ ม่มากนักและเกิดอยู่เฉพาะตรงส่วนล่างของเมฆพายุฟ้าคะนองเท่านัน้
กระแสอากาศทีก่ าลังไหลลงดังกล่าวจะแผ่กระจายออกไปบริเวณใกล้พน้ื ผิวโลก ก่อให้เกิดลมแรงทีม่ คี วามรุนแรง
มาก (Severe squall)
ั ่ ่วนเนื่องจากพายุฟ้าคะนอง ควรอาศัยพื้นฐานมาจากการสังเกตของ
การหลีกเลี่ยงกระแสอากาศปนป
นักบินเอง ประกอบกับระยะสูงของเพดานบินในเที่ยวบินนัน้ กล่าวโดยทัวไป
่ การบินในระดับฐานหรือใต้เมฆ
ั ่ ว่ นขันรุ
พายุฟ้าคะนอง จะมีโอกาสพบกับกระแสอากาศปนป
้ นแรงมาก ได้น้อยกว่าการบินบริเวณระดับกลางของ
เมฆพายุฟ้าคะนองนัน้
ในการบิน ที่ร ะดับ สู ง ควรบิน เหนื อ ยอดเมฆพายุ ฟ้า คะนอง หากจ าเป็ น ต้อ งบิน ผ่า นเข้า ไปในเมฆ
ั ่ ว่ นมากทีส่ ุด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เรดาร์ตรวจ
พายุฟ้าคะนอง ควรหลีกเลีย่ งบริเวณทีม่ นี ้ าฟ้า และการปนป
อากาศประจาเครื่องบินและเรดาร์ตรวจอากาศภาคพืน้ ดินให้เป็นประโยชน์มากทีส่ ุด
6. กระแสอากาศปัน่ ป่ วนเนื่ องจากเครื่องบิ น (Wake turbulence)
ั ่ ่ ว น ซึ่ง มีล ัก ษณะเป็ น แบบมวลวน
การบิน ของอากาศยานทุ ก แบบจะก่ อ ให้เ กิด กระแสอากาศป นป
(Vortex wake turbulence) โดยมีจุดเริม่ ต้นจากปลายปี กทัง้ สองข้าง รูปที่ 1-6 ซึ่งความรุนแรงจะขึ้นอยู่กบั
น้ าหนักและความเร็วของอากาศยาน รวมทัง้ รูปร่างของปี กที่ก่อให้เกิดกระแสมวลวน ความรุนแรงจะมีค่ามาก
ทีส่ ุดเมื่ออากาศยานมีน้ าหนักมาก ผิวเรียบ และบินด้วยความเร็วต่ า (Heavy, Clean, Slow) เคยมีการบันทึกว่า
ความเร็วในการหมุน (Vortex tangential velocities) มีค่าสูงถึง 130 นอต

รูปที่ 1-6 Counter-Rotating Vortices
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การหมุนของกระแสอากาศอย่างรุนแรงในลักษณะเป็ นรูปกรวย สามารถเป็ นอันตรายต่ออากาศยานได้
โดยอันตรายในเบื้องต้นได้แก่ การสูญเสียการควบคุมอันมีสาเหตุจากการหมุนควงของอากาศยาน รูปที่ 1-7
ซึ่งการแก้ไขจะมีข้อจากัดขึ้นอยู่กบั ความกว้างของปี ก และการตอบสนองของเครื่องต่อการบังคับแก้ไขนัน้
ถ้าอากาศยานมีขนาดค่อนข้างใหญ่และส่วนของปี กและครีบปรับก้มเงย (Ailerons) มีความยาวเลยออกมานอก
กระแสมวลวน การบังคับแก้ไขจะทาได้ผล และการหมุนควงจะไม่รุนแรง
กระแสมวลวนทีเ่ กิดจากส่วนท้ายของอากาศยานมีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งผูท้ าการในอากาศควรรู้เมื่อมี
การเกิด และตาแหน่งทีเ่ กิดของกระแสมวลวนนัน้ เพื่อทีจ่ ะหลีกเลีย่ งอันตรายทีอ่ าจมีตามมา
- กระแสมวลวนเริม่ ต้นการเกิดและการหมุนตัวเมื่อล้ออากาศยานพ้นพื้นขณะบิ นขึ้น และจะ
สิน้ สุดเมื่อล้อแตะพืน้ ขณะลงจอด

รูปที่ 1-7 Induced Roll
- ทิศทางการไหลของกระแสอากาศมวลวน จะเริม่ จากหมุนออกข้างนอกแล้วขึน้ ข้างบน และ
จากนัน้ หมุนวนรอบปลายปีก แกนของการหมุนมีขนาดตัง้ แต่ 25-50 ฟุต และจะเกิดอยู่คู่กนั จนกระทังสลายตั
่
วไป
รูปที่ 1-8

รูปที่ 1-8 Vortex Circulation
- กระแสมวลวนจะมีอตั ราการจมตัว 400-500 ฟุตต่อนาที และจะสลายตัวเมื่อจมตัวได้ประมาณ
800-900 ฟุต จึงควรบินทีร่ ะดับเดียวกัน หรือเหนือกว่าอากาศยานทีน่ าหน้า
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- เมื่อกระแสมวลวนจมตัวลงถึงพื้นด้านล่าง จะเคลื่อนที่ไปด้านข้า งด้วยความเร็ว 5 นอต
รูปที่ 1-9

5 kts

5 kts
รูปที่ 1-9 Vortex Movement In Ground Effect (No Wind)

ผูท้ าการในอากาศควรระมัดระวังความรุนแรงของกระแสลม ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่มลี มขวางสนามใน
เวลานัน้ รูปที่ 1-10

10 kts

5 kts

รูปที่ 1-10 Vortex Movement In Ground Effect (Cross Wind)
อย่างไรก็ตามในกรณีทบ่ี นิ ตามลม (Tail wind) กระแสอากาศมวลวนอาจถูกพัดเข้าไปสู่บริเวณทีเ่ ครื่องจะ
ร่อนลงได้
- กระแสมวลวนจะคงอยู่ได้นานกว่าปกติในขณะเกิดการเพิม่ อุณหภูมติ ามระยะสูง (Inversion)
ดังนัน้ เมื่ออยู่ในสภาวะดังกล่าว ควรจะเพิม่ ระยะห่างระหว่างเครื่องบินให้มากกว่าปกติ
ั ่ ่วนอาจจะอยู่ได้นาน 5 นาทีหรือมากกว่า หากมีลม
- ถ้าอากาศทรงตัวดีและลมสงบ ความปนป
ั ่ ่วนจะเพิม่ มากขึน้ ด้วยตามทิศทางที่ลม
แรงขึน้ กระแสมวลวนจะอยู่นานขึน้ และระยะทางของกระแสอากาศปนป
พัดไป และถ้าอากาศทรงตัวไม่ดี กระแสมวลวนจะสลายตัวได้เร็ว
ใบพัดหลักของเฮลิคอปเตอร์สามารถทาให้เกิดกระแสมวลวนลงสู่ด้านล่างได้ ซึ่งเมื่อบินไปข้างหน้ า
กระแสมวลวนจะมีลกั ษณะการเกิดคล้ายกับที่เกิดบริเวณปลายปี กของอากาศยานปี กตรึง รูปที่ 1-11 ยิ่ง
เฮลิคอปเตอร์มขี นาดใหญ่ อันตรายจะมีมากขึน้ ตามไปด้วย

รูปที่ 1-11 Helicopter Vortices
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ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขของการควบคุมการจราจรทางอากาศ จะกาหนดให้เว้นระยะห่างเมื่อบิน
ตามหลังอากาศยานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดขี น้ึ อยู่กบั การตัดสินใจ และเป็นความรับผิดชอบของผูท้ าการในอากาศ
เพื่อทีจ่ ะหลีกเลีย่ งความเสีย่ งต่อการประสบกับกระแสอากาศมวลวน และข้อปฏิบตั ทิ ค่ี วรทราบได้แก่
1. เมื่ออยู่ในเส้นทางบิน ให้บนิ ระดับเดียวกันหรือเหนือขึน้ ไป เมื่อบินตามอากาศยานขนาดใหญ่
2. เมื่อร่อนลงจอดตามหลังอากาศยานขนาดใหญ่ ให้ลงแตะพืน้ ในตาแหน่ งที่เลยไปจากจุดที่อากาศยาน
ขนาดใหญ่ลงแตะพืน้
3. เมื่อลงแตะพืน้ หรือขึน้ จากพืน้ หลังการบินขึน้ ของอากาศยานขนาดใหญ่ ให้ลงแตะพืน้ หรือขึน้ จากพืน้ ที่
ตาแหน่งก่อนทีถ่ งึ จุดทีอ่ ากาศยานขนาดใหญ่บนิ ขึน้ จากพืน้
ขัน้ ความรุนแรงของกระแสอากาศปัน่ ป่ วน
ั ่ ว่ นขัน้ เบา (Light turbulence) ในขัน้ นี้มกั จะเกิดในเมฆคิวมูลสั ก้อนเล็ก ๆ และพบ
1. กระแสอากาศปนป
ในระดับต่าๆ เหนือพืน้ ทีข่ รุขระซึ่งมีความเร็วลมน้อยกว่า 25 นอต บางครัง้ จะพบในระดับต่าๆ เหนือพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั
ความร้อนไม่สม่าเสมอกัน
ั ่ ว่ นขัน้ ปานกลาง (Moderate turbulence) มักจะเกิดจากปรากฏการณ์ต่อไปนี้
2. กระแสอากาศปนป
2.1 เกิดขึน้ ในบริเวณคลื่นภูเขา (Mountain wave) เมื่อมีความเร็วลมประมาณ 20-50 นอต หรือ
สูงกว่า และพัดในทิศทางตัง้ ฉากกับเทือกเขา อาจเกิดขึน้ ได้ตงั ้ แต่ผวิ พืน้ จนถึง 10,000 ฟุต เหนือโทรโพพอส และ
แผ่ออกไปเป็นระยะทางถึง 300 ไมล์ ทางด้านหลังลม หรือภายในบริเวณเมฆเซอร์รสั (Cirrus) ทีเ่ กิดร่วมกับคลื่น
ภูเขานัน้
2.2 เกิดขึ้นเมื่อคลื่นภู เขามีค วามเร็วประมาณ 25-50 นอต พัดในทิศทางเกือบตัง้ ฉากกับ
เทือกเขา โดยจะเกิดขึน้ ระหว่างผิวพื้นกับโทรโพพอส และแผ่ออกไปเป็ นระยะทาง 150 ไมล์ ทางด้านหลังลม
หรือภายในบริเวณเมฆเซอร์รสั ของคลื่นภูเขานัน้
2.3 เกิดอยู่ภายในและรอบๆ พายุฟ้าคะนอง รวมทัง้ ส่วนบนของพายุฟ้าคะนองขัน้ สลายตัว หรือ
ภายในยอดเมฆ
2.4 ในกระแสลมกรด มักจะพบในระดับความสูงของแกนกลางของกระแสลมกรด (Jet core)
และต่าลงมา 5,000 ฟุต และจากแกนกลางของกระแสลมกรดเป็ นระยะทางยาวถึง 250 ไมล์ ไปทางด้านอากาศ
เย็นของแกนกลาง หรือภายในเมฆเซอร์รสั อันเกิดจากกระแสลมกรด
2.5 ในเมฆก้อน (Cumuliform) จะพบในเมฆคิวมูลสั ทีห่ นาหรือมีขนาดใหญ่ (Towering cumulus)
2.6 เมื่อลมผิวพืน้ มีความเร็วเกิน 25 นอต ขึน้ ไป มักจะเกิดขึน้ ใกล้ๆ กับพืน้ ดิน
2.7 ในร่องความกดอากาศต่ าชัน้ บน ความกดอากาศต่ าที่มีศูนย์กลางเย็น หรือแนวปะทะ
อากาศเบือ้ งบน (Upper trough, Cold low or Front aloft) มักจะพบในบริเวณทีม่ ลี มพัดตัดกันในทางดิง่ มากกว่า
6 นอต ต่อ 1,000 ฟุต หรือในทางระดับมากกว่า 40 นอต ต่อ 150 ไมล์
2.8 บรรยากาศที่มกี ารทรงตัวไม่ดี มักจะเกิดที่ระดับต่ า ๆ โดยที่ความชืน้ ในอากาศนัน้ ไม่เพียง
พอทีจ่ ะทาให้เกิดเมฆคิวมูลสั หรือคิวมูโลนิมบัสขึน้ ได้
ั ่ ว่ นขัน้ รุนแรง (Severe turbulence) มักจะเกิดขึน้ ได้ดงั นี้
3. กระแสอากาศปนป
3.1 ในคลื่นภูเขา เมื่อความเร็วลมตัง้ แต่ 50 นอตขึน้ ไป พัดในทิศทางเกือบตัง้ ฉากกับเทือกเขา
ั ่ ่วนขัน้ นี้เกิดขึ้นตัง้ แต่ผวิ พื้นจนถึงโทรโพพอส และแผ่ออกไปเป็ นระยะทาง 150 ไมล์ ทาง
กระแสอากาศปนป
ด้านหลังลม
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3.2 ในคลื่นภูเขา เมื่อความเร็วลม 20-50 นอต พัดในทิศทางเกือบตัง้ ฉากกับเทือกเขา กระแส
ั ่ ว่ นขันนี
อากาศปนป
้ ้จะเกิดขึน้ ทางด้านหลังลม แผ่ออกไปเป็นระยะทางยาวถึง 50 ไมล์
3.3 ภายในและรอบๆ พายุฟ้าคะนองขันเจริ
้ ญเติบโตเต็มที่
3.4 ในกระแสลมกรด ซึ่งพบไม่บ่อยนักในระดับระหว่างแกนกลางของกระแสลมกรด และต่ าลง
มา 5,000 ฟุต และประมาณ 50-150 ไมล์ ไปทางด้านอากาศเย็นของแกนกลางของกระแสลมกรด
3.5 จะพบในเมฆก้อน โดยเฉพาะในเมฆคิวมูลสั ขนาดใหญ่
ั ่ ว่ นขัน้ รุนแรงมาก (Extreme turbulence) มีหลักพอจะสังเกตได้ดงั ต่อไปนี้
4. กระแสอากาศปนป
4.1 ในคลื่นภูเขา เมื่อมีความเร็วลมตัง้ แต่ 50 นอตขึน้ ไป พัดในทิศทางเกือบตัง้ ฉากกับเทือกเขา
ั ่ ว่ นขัน้ นี้จะเกิดในระดับต่าๆ ทางด้านหลังลม หรือใกล้ๆ กับเมฆม้วน (Rotor cloud)
กระแสอากาศปนป
4.2 ในคลื่นภูเขา เมื่อความเร็วลม 20-50 นอต และพัดในทิศทางเกือบตัง้ ฉากกับเทือกเขา
ั ่ ว่ นขัน้ นี้ จะพบในระดับต่าด้านหลังลมไม่บ่อยครัง้ นัก (Infrequently)
กระแสอากาศปนป
4.3 ในพายุฟ้าคะนอง จะพบในขณะที่เมฆกาลังเจริญเติบโต (สังเกตได้จากว่ามีลูกเห็บ ฝนตก
หนัก เห็นภาพของเมฆไม่ชดั เจนจากจอเรดาร์ตรวจอากาศ หรือเกิดฟ้าแลบติดต่อกันเกือบตลอด)
4.4 มีกระแสอากาศเนื่องจากความร้อน ลมตัดกัน หรือคลื่นอากาศที่ไม่เคลื่อนที่ (Convection,
Wind shear or Standing wave) อย่างรุนแรง
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คลื่นภูเขา
(Mountain Wave)
1. กล่าวโดยทัวไป
่
คลื่นภู เขาเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากกระแสลมแรงพัดผ่านแนวเทือกเขา ก่อให้เกิด
ั ่ ว่ น (Turbulence) ในชัน้ บรรยากาศจากระดับต่ าถึงระดับสูง (Vertical) และแผ่ออกไปในทาง
กระแสอากาศปนป
ระดับ (Horizontal) จากด้านหลังลม (Leeward side) ของแนวเทือกเขาเมื่ออากาศยานผ่าน หรือเข้าใกล้บริเวณ
ดังกล่าวมักเกิดอาการกระแทก (Bumping) คล้ายกับตกหลุมอากาศหรือสูญเสียระยะสูง (Altitude) อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้คลื่นภูเขามักก่อให้เกิดเมฆชัน้ ต่าปกคลุมบริเวณสันเขาทาให้ทศั นวิสยั ขณะทาการบินลดลง เมื่อนักบิน
ไม่สามารถมองเห็นพืน้ ดินหรือเทือกเขา จึงทาให้อากาศยานเกิดอุบตั เิ หตุได้ สาหรับประเทศไทยได้รบั อิทธิพล
จากลมมรสุ ม ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ในฤดู ห นาว ย่ อ มมี โ อกาสเกิ ด คลื่ น ภู เ ขาในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนัน้ นักอุตุนิยมวิทยาและผูท้ างานในอากาศ จาเป็นต้องศึกษารายละเอียดของคลื่นภูเขา
ตามทีจ่ ะได้กล่าวต่อไป
2. สภาวะที่เหมาะสมแก่การเกิ ดคลื่นภูเขา
เมื่อกระแสลมพัดเข้าสู่ด้านรับลม (Windward side) ของแนวเทือกเขาด้วยความเร็ว 25 นอต หรือ
มากกว่า โดยทิศทางของกระแสลมทามุมตัง้ ฉากกับแนวสันเขา หรือเบี่ยงเบนจากมุมตัง้ ฉากไม่ เกิน 50 องศา
ถ้ากระแสลมนี้พดั ต่อเนื่องจนถึงระดับโทรโพพอส (Tropopause) สภาวะดังกล่า วก่อให้เกิดคลื่นภู เขาด้า น
หลังลมได้ดขี น้ึ ตามรูปที่ 1-12
Mother-of-Pearl (Nacreous Clouds)
เขตขัวโลก
้ สูง 80,000 ฟุต

รูปที่ 1-12 สภาวะการเกิดคลืน่ ภูเขา (Mountain wave)
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คลื่นภูเขาทีเ่ กิดขึน้ ด้านหลังลมของแนวเทือกเขาจะมีความรุนแรงและแผ่ออกไปในทางระดับ หรือสูงขึน้
ไปในบรรยากาศมากน้อยเพียงใด ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไป 4 ข้อ คือ
2.1 ทิศทางของกระแสลมทีพ่ ดั เข้าสู่ดา้ นรับลมของแนวเทือกเขา
ถ้ามีทศิ ทางตัง้ ฉากกับระดับแนวสันเขา คลื่นภูเขาจะมีความรุนแรงแผ่ออกไปได้ดี และมีความรุนแรง
ลดลง เมื่อทิศทางเบีย่ งเบนไปจากแนวตัง้ ฉาก
2.2 ความเร็วของกระแสลมทีพ่ ดั เข้าสู่ดา้ นรับลมของแนวเทือกเขา
ถ้ากระแสลมมีความเร็วสูงต่อเนื่องจากระดับแนวสันเขาถึงระดับโทรโพพอส และความเร็วลมเพิม่ ขึน้ ตาม
ระยะสูง คลื่นภูเขาจะมีความรุนแรงแผ่ออกไปได้ดี และมีความรุนแรงลดลงเมื่อความเร็วของกระแสลมลดลง
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2.3 ลักษณะของแนวเทือกเขา
ถ้าแนวเทือกเขาด้านรับลมมีความลาดชันน้ อย (Gentle windward slope) และด้านหลังลมมีค วาม
ลาดชันมาก (Steep leeward slope) จะมีโอกาสเกิดคลื่นภูเขาที่มคี วามรุนแรงได้มากที่สุด และถ้าเทือกเขานี้
มีค วามสูงมาก มีการวางตัวเป็ นแนวยาวต่อเนื่อง ทามุมตัง้ ฉากกับทิศทางลม คลื่นภู เขาจะมีความรุนแรงแผ่
ออกไปได้ดี
2.4 การทรงตัวของบรรยากาศทีป่ กคลุมด้านรับลมและด้านหลังลมของแนวเทือกเขา
ถ้าบรรยากาศมีการทรงตัวดี (Stable atmosphere) คลื่นภูเขาจะมีความรุนแรงแผ่ออกไปได้ดี และความ
รุนแรงลดลงเมื่อบรรยากาศไม่ทรงตัว (Unstable atmosphere) ถ้าบรรยากาศบริเวณสันเขามีการทรงตัว และ
บรรยากาศเหนือระดับสันเขาขึน้ ไปมีการทรงตัวน้อยลง จะมีโอกาสเกิดคลื่นภูเขารุนแรงได้
3. สภาพอากาศที่เกิ ดจากคลื่นภูเขา
ในขณะเกิดคลื่นภูเขา เมื่อบรรยากาศมีความชืน้ พอสมควร อาจปรากฎเมฆชนิดต่างๆ ต่อไปนี้
3.1 เมฆคลุมสันเขา (Cap clouds หรือ Foehnwall)
เป็นเมฆชัน้ ต่าทีเ่ กิดปกคลุมด้านรับลม และแผ่ขยายไปถึงด้านปลายลมของแนวเทือ กเขา เกิดจากการ
กลันตั
่ วของไอน้ าเมื่อกระแสอากาศไหลขึน้ ด้านรับลมของแนวเทือกเขา ในกรณีท่อี ากาศทรงตัวดี เมฆที่เกิดขึน้
จะเป็ นแผ่นยาวปกคลุมแนวเทือกเขา แต่ถ้าอากาศไม่ทรงตัว เมฆดังกล่าวจะเจริญเติบโตเป็ นเมฆพายุฝ นฟ้ า
คะนอง เมื่ออากาศยานเข้าใกล้เมฆคลุมสันเขา จะสังเกตเห็นกลุ่มเมฆบางส่วนย้อยลงมาด้านปลายลมมีขอบ
ชัดเจน แสดงถึงบริเวณทีม่ กี ระแสอากาศไหลลง (Downdraft) ซึ่งมีรายงานความเร็วสูงถึง 5,000 ฟุตต่อนาที จึง
ควรหลีกเลีย่ งบริเวณดังกล่าว ตามรูปที่ 1-13

Cap Clouds หรือ Foehnwall

รูปที่ 1-13 เมฆคลุมสันเขา (Cap clouds or Foehnwall)
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Cap clouds or Foehnwall

Standing lenticular or Lens-shaped clouds

"Rotor" or wave clouds near Wet Mountains in Colorado
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3.2 เมฆม้วน (Roll หรือ Rotor clouds)
เมฆชนิดนี้รูปร่างคล้ายเมฆคิวมูลสั (Cumulus) วางตัวขนานกับแนวสันเขาเป็ นแนวยาวและกระจาย
ออกไปด้านหลังลม บางครัง้ ยอดของเมฆม้วนอาจสูงถึงระดับ ของเมฆรูปเลนซ์ซ่ึงอยู่ถดั ขึ้นไป เป็ นผลมาจาก
ั ่ ว่ นทีร่ ุนแรงบริเวณใต้ฐานเมฆ จึงเป็นอันตรายต่อการบินมาก ตามรูปที่ 1-13
กระแสอากาศปนป
ั ่ ว่ นที่รุนแรงมาก พบว่ากระแสอากาศไหลขึน้ และ
บริเวณทีป่ รากฎเมฆม้วนบ่งบอกถึงกระแสอากาศปนป
ไหลลงภายในก้อนเมฆมีความเร็วประมาณ 5,000 ฟุตต่อนาที ส่วนใหญ่เมฆม้วนมักไม่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนตัว
ช้ามาก แต่บางครัง้ ถ้ามีความชืน้ ไม่เพียงพออาจไม่ปรากฎเมฆม้วนให้เห็น
3.3 เมฆรูปเลนซ์ (Standing lenticular หรือ Lens-shaped clouds)
มัก พบเมฆรูป เลนซ์ ห รือ เมฆจานบิน เสมอขณะเกิด คลื่นภู เ ขา เป็ น เมฆชัน้ กลางพวกอัล โตคิว มู ล ัส
(Altocumulus) มีขอบชัดเจนตัดกับท้องฟ้ารูปร่างคล้ายๆ กับเลนซ์ วางตัวเป็ นแนวยาวเหนือแนวสันเขา และ
กระจายออกไปด้านหลังลม ส่วนใหญ่เกิดเหนือระดับ 20,000 ฟุต แต่บางครัง้ สูงถึง 40,000 ฟุต ถ้าขอบเมฆไม่
ั ่ ว่ นขันรุ
คมชัดมีการฉีกขาดเป็นริว้ ซึ่งแสดงถึงกระแสอากาศปนป
้ นแรง ตามรูปที่ 1-13
ในเขตขัว้ โลก (Polar regions) เมฆรูปเลนซ์ อาจปรากฎให้เห็นในบรรยากาศชัน้ สเตรโตรเฟี ยร์
(Stratosphere) ซึ่งมีช่อื เรียกว่า Mother-of-Pearl (Nacreous clouds) มีความสูงถึง 80,000 ฟุต ส่วนใหญ่เมฆ
รูปเลนซ์มกั ไม่เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนตัวช้ามากเช่นเดียวกับเมฆม้วน
4. ข้อควรระวังขณะทาการบิ นผ่านคลื่นภูเขา
4.1 กระแสอากาศทีไ่ หลลงจากแนวสันเขา
เป็นผลมาจากคลื่นโน้มถ่วง (Gravity wave) พาลงมายังระดับต่า ถ้าบริเวณหลังลมอากาศมีการทรงตัวดี
กระแสอากาศจะไหลกลับไปที่ระดับความสูงเดิม พร้อมกับนาความชืน้ ขึน้ ไปสู่ระดับสูง ทาให้เกิดคลื่นหลังเขา
(Lee wave) ขยายตัวออกไปในทางระดับและสูงขึน้ ไปในอากาศ ดังนัน้ อากาศยานทีเ่ ข้าใกล้บริเวณเมฆม้วน หรือ
เมฆรูปเลนซ์ จึงเสมือนเผชิญกับคลื่นหลังเขานันเอง
่
4.2 เมื่อจาเป็ นต้องทาการบินผ่านบริเวณที่เกิดเมฆม้วน หรือเมฆรูปเลนซ์ ควรเพิม่ ความเร็วและเข้าสู่
บริเวณกระแสอากาศไหลขึน้ (Updraft) เพื่อเพิม่ ค่า Altitude ของอากาศยาน
4.3 ควรระลึกเสมอว่าค่า Altimeter ของอากาศยานสามารถอ่านค่าผิดพลาดได้เมื่อเผชิญกับคลื่นภูเขา
เคยปรากฎว่าค่า Altimeter มีค่าผิดพลาดสูงถึง 1,000 ฟุต ขณะอากาศยานบินเข้าสู่คลื่นภูเขาทีม่ คี วามรุนแรง
4.4 การปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุด คือหลีกเลีย่ งการทาการบินผ่านบริเวณทีเ่ กิดคลื่นภูเขา แต่ถ้าจาเป็ นต้องบินผ่าน
ควรใช้ความสูงมากกว่าความสูงของแนวสันเขา อย่างน้อย 50 เปอร์เซนต์
ตัวอย่างเช่น แนวสันเขามีความสูง 1,000 ฟุต อากาศยานต้องบินผ่านด้วยความสูงอย่างน้อย 500 ฟุต
จากแนวสันเขา เป็นต้น
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Microburst
กว่าทศวรรษมาแล้วที่เชื่อกันว่าอุบตั ิเหตุเครื่องบินตก มีเหตุมาจากเครื่องบินปะทะกับกระแสอากาศ
ั ่ ว่ นของ Gust front
ปนป
Gust front เป็ นกระแสอากาศเย็นไหลลงจากพายุฟ้าคะนอง มีความเย็นและหนาแน่ นแผ่ออกโดยรอบ
เป็นบริเวณกว้างที่ผวิ พื้น ก่อให้เกิดลมกระโชกรุนแรง อุณหภูมลิ ดลงทันที และความกดอากาศเพิม่ ขึน้ รวดเร็ว
เป็นบริเวณกว้าง บางครัง้ กระแสอากาศนี้แผ่ไปได้ไกล 60 กิโลเมตร ทางด้านหน้าทิศทางการเคลื่อนที่ของเซล
พายุฟ้าคะนอง ทีข่ อบหน้าของ Gust front กระแสอากาศเย็นและมีทศิ ไหลลงปะทะกับกระแสอากาศอุ่นซึ่งมีทศิ
ไหลขึน้ เข้าไปในพายุฟ้าคะนอง กระแสอากาศไหลขึน้ และไหลลงเกิดขึน้ ในระยะใกล้กนั ก่อให้เกิดลมพัดตัดกัน
ั ่ ว่ นโดยรอบ ซึ่งสามารถก่ออันตรายต่อเครื่องบินทีเ่ ข้าไปประสบเหตุการณ์น้ี อย่างไรก็ตาม
รุนแรงและอากาศปนป
จากการตรวจสอบสาเหตุของเครื่องบิน ซึ่งประสบอุ บตั เิ หตุในอเมริกาปรากฏหลักฐานว่าส่วนใหญ่สาเหตุของ
เครื่องบินตกเกิดจากเครื่องบินประสบกับกระแสอากาศไหลลงรุนแรง ซึ่งเกิดขึน้ ทันทีทนั ใดในบริเวณพายุฝนฟ้า
คะนองมากกว่าทีจ่ ะเกิดขึน้ เนื่องจาก Gust front ซึ่งเกิดนาทางด้านหน้าของ พายุฝนฟ้าคะนอง ตามรูปที่ 1-14

ในปี ค.ศ.1976 Fujita ได้ทาการค้นหาสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุของเครื่องบินที่สนามบินเคเนดี้ รัฐ
นิวยอร์ค ซึ่งเป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้ลงความเห็นว่าเป็นผลมาจากลักษณะอากาศชนิดหนึ่งเรียกว่า Downburst ต่อมาได้
กลายเป็นสาเหตุทท่ี าให้เกิดอากาศยานอุบตั เิ หตุหลายครัง้ และมีส่วนเกี่ย วข้องกับการเกิดสภาพอากาศรุนแรง
Downburst เป็นกระแสอากาศทีไ่ หลทะลักลงมาอย่างรุนแรง
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รูปที่ 1-15 Microburst
Microburst คือ Downburst ที่เกิดขึน้ อย่างรุนแรงในพื้นที่ขนาดระหว่าง 0.2 - 2.4 NM (รูปที่ 1-15 )
สามารถทาความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่อยู่เหนือพื้นดินได้ เช่นเดียวกันกับความเสียหายที่เกิดจากทอร์นาโด
เพราะ Microburst มีความรุนแรงเท่ากับ F3 ของ Fujita scale หรือเท่ากับทอร์นาโดทีม่ คี วามเร็วลม 150 ไมล์ต่อ
ชัวโมง
่
Microburst มักจะเกิดเมื่อมีความเร็วลมเปลี่ยนแปลง 50 นอต หรือมากกว่า และเกิดร่วมกับการเกิด
Downburst ความเสียหายเกิดจากกระแสลมทะลักลงมาและให้เกิด Wind shear คล้ายกับการหมุนของทอร์นาโด
เกิดบริเวณรอบขอบทีส่ าคัญคือการสอบตัวบริเวณแนวหน้าของ Microburst และ Downburst ขณะที่อากาศยาน
บินขึน้ สู่ท้องฟ้าหรือกาลังร่อนลงสู่สนามบิน กระแสลมที่เกิดจาก Microburst ทาให้ค่า Headwind component
และแรงยกตัวของอากาศยานลดลง เป็นเหตุให้เครื่องยนต์เกิดอาการ Stall และนาไปสู่การเกิดอุบตั เิ หตุในที่สุด
Wilson ได้นาเสนอการใช้ Doppler radar เพื่อตรวจวัด โดยได้เสนอแบบจาลอง และได้แนะนาให้สนามบินต่างๆ
ติดตัง้ Doppler radar เพื่อ ที่จะได้ตรวจหา Microburst และประกาศเตือนภัยแก่ นักบิน อย่า งไรก็ดีเมื่อ
เปรียบเทียบพายุฟ้าคะนองทีเ่ กิดในเขตร้อนกับทีเ่ กิดในสหรัฐพบว่าพายุฟ้าคะนองที่เกิดในเขตร้อนมีโอกาสที่จะ
ทาให้เกิด Severe microburst น้อยกว่า
ในปจั จุบนั เรดาร์ตรวจอากาศชนิด Doppler สามารถบอกถึงการเกิดพร้อมทัง้ ตาแหน่ งของ Microburst
และ Downburst ได้ ดังนัน้ เรดาร์ชนิดนี้จงึ ช่วยให้เครื่องบินสามารถบินได้อย่างปลอดภัยมากขึน้
รูปแบบซึ่งอธิบายโครงสร้างของ Microburst กาหนดจากกระแสอากาศไหลลงอย่างต่อเนื่องปะทะกับพื้น
ราบ ซึ่งอาจมีความฝื ดหรือไม่มคี วามฝื ด กระแสอากาศไหลลงเมื่อปะทะกับผิวพื้น จะทาให้ความเร็วในแนวตัง้
ของกระแสอากาศนัน้ ลดลง และเพิม่ ความเร็วตามแนวนอนเกิดกระแสอากาศไหลออก (Outward flow) โดยรอบ
ศูนย์กลางของบริเวณทีก่ ระแสอากาศนัน้ ปะทะผิวพืน้
บริเวณทีก่ ระแสอากาศไหลลงจะมีความกดอากาศสูงกว่ารอบๆ ในกรณีทก่ี ระแสอากาศไหลลงมีความเร็ว
ประมาณ 40 นอต คาดว่าจะทาให้ความกดอากาศสูงกว่าปกติประมาณ 2 hPa ในบริเวณรัศมี 1 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตามรูปแบบโครงสร้างนี้ไม่สามารถอธิบายถึงสิง่ ที่ตรวจพบในขณะเกิด Microburst กล่าวคือ ตรวจพบ
บริเวณทีม่ คี วามกดอากาศสูงกว่าที่คาดการณ์ เช่นตรวจพบบริเวณที่ มคี วามกดอากาศสูงกว่ารอบข้างมีค่า 2.4
hPa คงอยู่นาน 3 นาที ในปี 1975 ตรวจพบบริเวณความกดอากาศสูงกว่ารอบข้าง 5 hPa ในปี 1984 ข้อมูลที่
ได้แสดงว่าบริเวณดังกล่าวมักมีพน้ื ทีไ่ ม่เกิน 8 ตารางกิโลเมตร เกิดในขณะพายุฝนฟ้าคะนองเจริญเติบโตเต็มที่
ในช่วงที่เริ่มปรากฏฝนตกและคงอยู่ไม่ก่นี าที และได้เรียกบริเวณดังกล่าวว่า Pressure nose ในขณะเกิด
Microburst pressure nose มีค่ าความกดอากาศสูง กว่าปกติมาก นอกจากนี้จ ากการน าเครื่อ งมือ ซึ่ง มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ มาทาการตรวจวัด Microburst ยังปรากฏบริเวณที่มคี วามกดอากาศลดลงต่ ากว่าปกติ
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ซึ่งรูปแบบโครงสร้างทีก่ าหนดขึน้ ครัง้ แรกไม่สามารถอธิบายถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ ในปี 1983 Fujita ได้เสนอรูปแบบ
โครงสร้างของ Microburst ขึน้ ใหม่ กล่าวคือ Microburst จะประกอบด้วยบริเวณของ Pressure nose ซึ่งมีความกด
อากาศสูงล้อมรอบด้วยวงแหวนของบริเวณทีม่ คี วามกดอากาศต่า นอกจากนี้รูปแบบโครงสร้างซึ่งอธิบายถึงการ
เกิดวงแหวนของความกดอากาศต่าในบริเวณขอบของกระแสอากาศไหลลง โดยยังคงสามารถแสดงถึงคุณสมบัติ
ทางฟิ สกิ ส์ของกระแสอากาศไหลลงได้ น่าจะมีลกั ษณะเป็น Vortex ring ล้อมรอบกระแสอากาศไหลลงนัน้

รูปที่ 1-16 Microburst With A Vortex Ring

รูปที่ 1-16 แสดงลักษณะของ Microburst ซึ่งมี Vortex ring ล้อมรอบ กระแสอากาศซึ่งหมุนเวียนใน
Vortex ring จะปรากฏเป็นกระแสอากาศไหลลงทีศ่ นู ย์กลางของ Vortex ring และเป็ นกระแสอากาศไหลขึน้ รอบ
ขอบเส้นรอบวงบริเวณกระแสอากาศไหลลงจากพายุฝนฟ้าคะนอง
ข้อมูลจากการตรวจอากาศและภาพถ่ายจานวนมากของผงฝุ่น และกลุ่มฝนที่ม้วนตัวขึ้นรอบขอบของ
กระแสอากาศไหลลงในขณะเกิด Microburst เป็นหลักฐานยืนยันถึงความถูกต้องของรูปแบบโครงสร้างนี้ได้เป็ น
อย่างดี ขนาดและความรุนแรงของ Microburst สัม พันธ์กบั ขนาดและชนิดของหยาดน้ าฟ้ าในช่วงที่พายุฝน
ฟ้าคะนองนัน้ เจริญเติบโตเต็มที่ นอกจากนัน้ โอกาสในการเกิด Microburst ยังสัมพันธ์กบั สิง่ ต่อไปนี้
ก. การปรากฏกลุ่มฝนหรือ Virga ซึ่งมีความหนาแน่นมากในบริเวณ 1 กิโลเมตร กระแสอากาศ
ไหลลงรุนแรงและปรากฏขอบเขตทีช่ ดั เจนมาก
ข. อัตราการเปลี่ยนพลังงานของกระแสอากาศตามแนวนอน ก่อให้เกิดการบิดตัวของอากาศ
รอบบริเวณกระแสอากาศไหลลง
ค. ในบริเวณที่มกี ระแสอากาศไหลลงกระทบผิวพื้น ผิวพื้นและความฝื ดของผิวพื้นนัน้ ทาให้
อากาศทีบ่ ดิ ตัวก่อตัวเป็นวงแหวน
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ง. เกิดการสวิงขึน้ ของอากาศเนื่องจากการขยายตัวของกระแสอากาศไหลออก ตามแนวนอนที่
ฐานของกระแสอากาศไหลลงนัน้
Microburst แบ่งออกเป็ น 3 ชนิ ด ได้แก่
1. Wet microburst พบบริเวณที่มคี วามชืน้ สูง เมื่ออากาศมีการยกตัว
ในทางตัง้ จากชัน้ ของอากาศชืน้ ที่ระดับผิวพื้น และก่อตัวผ่านระดับของ
อากาศแห้ง ที่อ ยู่เ บื้อ งบน กระแสลมที่ค วามสูง ระดับ กลาง (Mid-level
winds) พัดพาน้ าฝนและความชืน้ เข้าสู่อากาศทาให้เกิดการอิม่ ตัวของ
อากาศ ผลจาก Evaporational cooling ทาให้พ้นื ที่ Negatively buoyant
นาไปสู่การเกิด Microburst น้ าฟ้าทีถ่ ูกกดลงมาเป็ นตัวเร่งทาให้เกิดการ
จมตัวของอากาศมากขึน้
Microburst ซึ่งเกิดจากพายุฝนฟ้ าคะนองซึ่งมีฐานเมฆสูงและมีฝนตก
หนัก สามารถก่ออันตรายได้เป็นอย่างมากและรุนแรง เนื่องจากเซลพายุ
ประกอบด้วยมวลอากาศปริมาณมากผสมอยู่ และมีความชืน้ สูงหลายระดับ โดยมีค่าอัตราการเปลีย่ นอุณหภูมติ ่อ
ความสูงมาก และฝนทีต่ กหนักก่อให้เกิดน้ าปริมาณมาก ซึ่งกลายเป็นแหล่งพลังงานของกระแสอากาศไหลลงให้มี
ความรุนแรงมากยิง่ ขึน้
2. Dry microburst พบในบริเวณที่อากาศแห้ง เมฆจะมีการก่อตัวที่
ระดับสูงเหนือชันอากาศแห้
้
งทีผ่ วิ พืน้ น้ าฟ้าทีเ่ กิดจากเมฆซึ่งมีฐานสูงตก
ผ่านลงมาสู่ชนของอากาศแห้
ั้
งและเกิดการระเหย การระเหยจาเป็ นต้อง
ใช้ค วามร้ อ นแฝงท าให้ อ ากาศชื้น ที่ จ มตัว ลงมาเกิ ด Evaporational
cooling อากาศที่เย็นกว่าเคลื่อนที่แบบ Nagatively buoyant และเป็ น
ตัว เร่ ง ให้ เ กิ ด การจมตัว ตราบใดที่ม ี น้ าฟ้ าและเกิ ด Evaporational
cooling การจมตัวลงจะเป็นแบบ Saturated adiabat เมื่อน้ าฟ้าระเหยตัว
หมดแล้ว อากาศจะจมตัวต่อ ไปแบบ Dry adiabat เนื่องจากผลของ
Momentum จนกระทังอากาศมี
่
อุณหภูมไิ ม่น้อยกว่าบริเวณใกล้เคียง
3. Hybrid microburst พบในสภาวะของบริเวณที่มีการ
เปลีย่ นแปลงจากอากาศแห้งเป็นอากาศชืน้ หรืออากาศชืน้ เป็น
อากาศแห้ ง ในสภาวะที่บ รรยากาศส าหรับ การเกิด Wet
microburst เปลี่ยนเป็ น Dry microburst ความหนาของชัน้
อากาศ (ที่มอี ตั ราอุณหภูมแิ บบ Dry adiabat lapse rate) อยู่
ถัด ลงมาจากฐานเมฆหนาเพิ่มมากขึ้น หรือ ฐานเมฆยกตัว
สูง ขึ้น และระดับ ของอากาศชัน้ ที่อ ยู่ ระดับ กลาง (Mid-level
moist layer) ได้สลายไป ผลจากการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้ทาให้
การระเหยตัว ที่เ กิดบริเวณใต้ฐ านเมฆลดน้ อยลง และเมื่อสภาวะอากาศส าหรับ การเกิด Dry microburst
เปลี่ยนเป็ น Wet microburst จะทาให้มฝี นตกถึงพื้นดินมากขึน้ ลักษณะอากาศบริเวณที่เกิด Hybrid อาจจะมี
หิมะผสมลูกเห็บ หรือลูกเห็บเกิดร่วมกับลมแรง
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อันตรายจาก Microburst ที่มีผลต่ออากาศยาน
Microburst มีอนั ตรายต่ออากาศยานอย่างมากในขณะที่อยู่ใกล้พ้นื ดิน โดยเฉพาะขณะทาการวิง่ ขึ้น
หรือร่อนลง เนื่องจากในช่วงเวลานัน้ ถ้ามีแรงภายนอกมากระทาต่ออากาศยานจะเพิม่ ค่า Stall speed และ
Stall angle ทาให้สูญเสียการควบคุมและตกกระแทกพืน้ ดินได้
ต่อไปนี้จะมาพิจารณาอากาศยานขณะทาการร่อนลง จากรูปที่ 1-17 ตาแหน่ ง A ก่อนเผชิญกับกระแส
อากาศไหลลง (Downdraft) ค่า Air speed และ Ground speed มีความสมดุลกัน ตาแหน่ ง B อากาศยานเผชิญ
กับ Headwind ความเร็วสูง ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสอากาศไหลลงจากพายุฝนฟ้าคะนอง มีผลทาให้ Air speed
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว อากาศยานมีระยะสูงเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ นักบินจึงต้องลดความเร็ว ค่า Ground speed เริม่ ลดลง
ตาแหน่ง C Headwind เริม่ เปลีย่ นเป็น Tailwind อย่างรวดเร็วและรุนแรง เนื่องจากถูกกระแสอากาศไหลลงกด
ลง ตาแหน่ง D อากาศยานสูญเสียระยะสูงอย่างรวดเร็ว Air speed ลดลง ถ้านักบินแก้ไขไม่ทนั เวลา หรือแก้ไข
ได้ทนั เวลา แต่เครื่อ งยนต์ไม่สามารถตอบสนองได้อย่ างรวดเร็ว มีผลทาให้สูญเสียระยะสูง อากาศยานตก
กระแทกพืน้ ดินในทีส่ ุด
เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ จากตาแหน่ ง A ถึง D รวดเร็วมาก และอยู่ในช่วงระยะทางสัน้ ๆ (4-5 กิโลเมตร)
กระแสอากาศไหลลงทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีเช่นนี้จงึ ถูกเรียกว่า Microburst

(A)

(B)
(C)
(D)
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ลมพัดตัดกันในระดับตา่
(Low Level Wind Shear)
1. กล่าวทั ่วไป
ลมพัดตัดกัน (Wind shear) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเร็ว และ/หรือ ทิศทางอย่างทันทีทนั ใดใน
ช่วงเวลาสัน้ ๆ ซึ่งสามารถเกิดขึน้ ได้ทงั ้ ทางแนวตัง้ และทางระดับ
แม้วา่ ลมพัดตัดกันจะสามารถเกิดขึน้ ได้ทุกระดับความสูง แต่จะมีอนั ตรายอย่างยิง่ เมื่อเกิดในระดับความ
สูงไม่เกิน 2,000 ฟุต เหนือพืน้ ดินในระหว่างการวิง่ ขึน้ และร่อนลง เนื่องจากอากาศยานทาการบินด้วยความเร็ว
เหนืออัตราร่วงหล่นเล็ก น้อย และการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของทิศทางและความเร็วลมมีผลทาให้อากาศ
ยานสูญเสียแรงยกได้ ถ้าการสูญเสียแรงยกดังกล่าวมีมากจนกระทังก
่ าลังเครื่องยนต์ไม่เพียงพอ อากาศยานจะ
สูญเสียระยะสูงและตกลงสู่พน้ื ดิน ซึ่งในระยะสูงดังกล่าวนัน้ นักบินจะต้องทาการแก้ไขอย่างถูกต้ องและรวดเร็ว
เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุซ่งึ จะเกิดขึน้ จากสาเหตุดงั กล่าว
ลมพัดตัดกันในระดับต่ าจะมีความสาคัญและมีผลต่อการปฏิบตั ิการทางอากาศนัน้ จะต้องขึ้นอยู่กบั
ลักษณะการเกิดและช่วงเวลาของการเกิดว่าเป็ นอย่างไร ดังตัวอย่าง เมื่ออากาศยานทาการบินพบกับกระแส
ลมต้าน (Headwind) มีความเร็วลม 30 นอต เมื่อใช้เวลาทาการบินประมาณ 1 ชัวโมง
่ จะพบกับการเปลีย่ นแปลง
ของระบบลมเป็นลมส่งท้าย (Tailwind) ความเร็ว 30 นอต ลักษณะดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ซึ่งจะไม่มี
ความสาคัญมากนักต่างจากการเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างทันทีทนั ใด ซึ่งนักบินจะต้องทาการแก้ไขอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว เพื่อควบคุมอากาศยานให้ทาการบินได้อย่างปลอดภัย
2. Performance decreasing shear
เมื่ออากาศยานทาการบินไปยังบริเวณที่ความเร็วของกระแสลมต้านลดลงในช่วงเวลาสัน้ ๆ ความเร็ว
สัม พัท ธ์ข องอากาศเหนื อ บริเ วณปี ก ของอากาศยานจะลดลง และความเร็ว ขณะบิน ที่อ่ า นได้จ ากหน้ า ป ดั
(Indicated airspeed) จะลดลงเป็ นผลทาให้แรงยกลดลงเช่นกัน มุมเงยของอากาศยานมีแนวโน้มลดต่ าลง เมื่อ
สถานการณ์ทก่ี ระแสลมต้านลดลงนี้เกิดขึน้ จะเรียกว่า Performance decreasing
สถานการณ์ Performance decreasing shear นัน้ จะเป็นอันตรายขณะที่อากาศยานวิง่ ขึน้ และร่อนลงสู่
สนามบินซึ่งอยู่ในช่วงทีส่ ูญเสียแรงยก อากาศยานจะทาการบินด้วยความเร็วต่ าและอยู่ในระดับความสูงไม่มาก
นัก ในขณะทีม่ แี รงฉุดเพิม่ ขึน้ จะเป็นผลทาให้ความเร็วของอากาศยานลดลง และเกิดอุบตั เิ หตุได้ ดังรูปที่ 2-1
เมื่อ ประสบกับ ลมพัด ตั ด กัน อากาศยานจะมีค วามเร็ ว ลดลงและสู ญ เสีย ระยะสู ง นั ก บิน จะต้ อ ง
เตรียมพร้อมทีจ่ ะเพิม่ กาลังเครื่องยนต์ เมื่อสังเกตเห็นหน้าปดั แสดงความเร็วของเครื่องเริม่ จะลดลง เมื่อความเร็ว
และแนวร่อนกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว การลดแรงผลัก (Thrust) อย่างเหมาะสมก็มคี วามจาเป็ นในการทาการบิน
ในสถานการณ์ดงั กล่าว หากไม่ลดกาลังเครื่องยนต์ลงจะเป็ นผลทาให้อากาศยานลงสู่สนามบินด้วยความเร็วสูง
และใช้ทางวิง่ ยาวขึน้ ดังรูปที่ 2-2
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รูปที่ 2-1

รูปที่ 2-2

รูปที่ 2-3
3. Performance increasing shear
เมื่ออากาศยานทาการบินจากบริเวณทีม่ กี ระแสลมส่งท้าย ไปยังบริเวณที่มกี ระแสลมต้านในช่วงเวลาสัน้ ๆ
ความเร็วสัมพัทธ์ของอากาศเหนือบริเวณปี กจะเพิ่มขึ้น , ความเร็วขณะบินที่อ่านได้จากหน้ าปดั จะเพิ่ม ขึ้น ,
แรงยกเพิ่ม ขึ้น มุ ม เงยของอากาศยานมีแ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น ลมพัด ตัด กัน ที่เ กิ ด ในลัก ษ ณะเช่ น นี้ เ รี ย กว่ า
Performance increasing อันตรายที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าวจะทาให้อากาศยานใช้ทางวิง่ ยาวกว่าปกติ
ดังรูปที่ 2-3
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ประกอบกับเมื่อขณะท าการร่ อนลง จะประสบกับ ความเร็วของอากาศยานเพิ่มขึ้นอย่างทัน ทีทนั ใด
ซึ่งนักบินจะต้องทาการแก้ไขโดยลดกาลังของเครื่องยนต์และมุมเงยของอากาศยานลง เพื่อรักษาแนวร่อนให้อยู่
ในสภาพปกติ แรงผลักทีล่ ดลงเป็นผลมาจากการลดกาลังของเครื่องยนต์ และความเร็วของกระแสลมต้าน ซึ่งผล
ทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวถ้านักบินแก้ไขสถานการณ์ไม่ถูกต้องและทันเวลา ก็จะทาให้อากาศยานนัน้ ประสบอุบตั เิ หตุไ ด้
ดังรูปที่ 2-4

รูปที่ 2-4
4. สภาพอากาศที่เป็ นสาเหตุทาให้เกิ ดลมพัดตัดกันในระดับตา่
มีปรากฎการณ์ของสภาพอากาศหลายชนิดทีส่ ามารถทาให้เกิดลมพัดตัดกันในระดับต่ าได้ เช่น พายุฟ้า
คะนอง, Microburst, แนวปะทะอากาศ, กระแสลมเจ็ตในระดับต่ าซึ่งเกิดเหนือชัน้ อุณหภูมกิ ลับอันเนื่องมาจาก
การแผ่รงั สี (Low level jets at the top of radiation inversion), ลมช่องเขา (Funneling wind) และ คลื่นภูเขา
4.1 พายุฟ้าคะนอง (Thunderstorm) ลมบริเวณภายในและรอบๆ พายุฟ้าคะนองนัน้ มีทศิ ทางแตกต่างกัน
ดังรูปที่ 2-5 โดยมีกระแสลมเย็นไหลลงพัดออกมาจากฐานของเมฆพายุฟ้าคะนอง โดยแผ่ไปทุกทิศทางก่อนทีเ่ ข้า
มาใกล้พน้ื ผิวโลก และมีบริเวณของลมกระโชกอยู่ใกล้ๆ กับพายุฟ้าคะนอง แนวทีแ่ บ่งระหว่างอากาศเย็นจากพายุ
ฟ้าคะนองกับอากาศอุ่นเดิมทีผ่ วิ พืน้ เรียกว่า Gust front

รูปที่ 2-5
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Gust front มักพบได้บ่อยๆ ทีส่ ามารถแผ่ออกไปได้ไกลถึง 10-20 ไมล์ จากบริเวณที่เกิดพายุฟ้าคะนอง
เคยตรวจพบลมพัดตัดกันวัดได้ในทันทีท่ี Gust front เคลื่อนตัวผ่าน มีค่า 10 นอตต่อระยะสูง 100 ฟุต ในทางตัง้
ในขณะทีล่ มพัดตัดกันในทางระดับมีค่า 40 นอตต่อระยะทาง 1 ไมล์ ในกรณีท่เี กิดลมพัดตัดกันที่มคี วามรุนแรง
มาก ส่วนใหญ่ จะเกิดร่วมกันกับพายุฟ้าคะนองขัน้ รุนแรง ซึ่งจะเกิดลมพัดตัดกันของทิศทางลม (Directional
shears) จะมีค่าตัง้ แต่ 90-180 องศา โดยกระแสอากาศไหลลง (Downdraft) ของพายุฟ้าคะนองจะก่อให้เกิด
ลมพัดตัดกันที่มอี นั ตรายมาก ซึ่งจะเกิดร่วมกันกับกระแสอากาศไหลออกของพายุฟ้าคะนอง ดังตัวอย่าง ดัง
รูปที่ 2-6 ขณะที่อากาศยานกาลังบินเข้าสู่บริเวณที่มี Gust front และกระแสอากาศไหลลงนัน้ จะพบทัง้ การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของลมในแนวนอน รวมถึงการเคลื่อนที่ลงในทางตัง้ อีกด้วย ซึ่งสามารถทาให้อากาศยาน
เสียระยะสูง ในขณะร่อนลงหรือ ไต่ระดับได้ป ระมาณ 2,000 ฟุ ตต่อนาทีหรือ มากกว่า ดัง รูปที่ 2-7 ขณะที่
อากาศยานกาลังจะวิง่ ขึน้ จะประสบกับทัง้ กระแสอากาศไหลลงและลมส่งท้าย จะทาให้เกิดการสู ญเสียแรงยก
หากอากาศยานอยู่ใกล้ๆ กับพืน้ ดิน จะมีโอกาสประสบอุบตั เิ หตุได้
ลมพัดตัดกันทีเ่ กิดร่วมกับพายุฟ้าคะนองนัน้ เป็นสภาพอากาศทีม่ อี นั ตรายมาก เนื่องจากมีความซับซ้อน
และหลากหลายของทิศทางและความเร็วลม ซึ่งในระดับความสูงต่ า ๆ ลักษณะของลมโดยทัวไปจะพั
่
ดขึน้ เหนือ
บริเวณทีเ่ ป็น Gust front เข้าไปยังบริเวณทีเ่ ป็ นพายุฟ้าคะนอง Gust front เกิดได้มากกว่า 1 ครัง้ ซึ่งเป็ นผลมา
จากกระแสอากาศไหลลงหลายระลอก กระแสอากาศที่ไหลลงจากบริเวณศูนย์กลางของเมฆพายุฟ้าคะนองจะมี
ความรุนแรงมากทีส่ ุด เมื่ออากาศยานจะทาการบินไปยังบริเวณที่มลี กั ษณะอากาศดังกล่าว จะต้องพิจารณาหา
หนทางเพื่อหลบหลีกสภาพอากาศรุนแรงและเป็นอันตรายต่อการบินด้วยทุกครัง้

รูปที่ 2-6

รูปที่ 2-7

4.2 Microbursts
หมายถึง กระแสอากาศไหลลงอย่ า งรุ น แรงที่เ กิด เป็ น บริเ วณแคบๆ มีเ ส้น ผ่า ศูน ย์ก ลางประมาณ
1/4 - 2½ ไมล์ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ประมาณ 2-5 นาที และก่อให้เกิดลมพัดตัดกันในระดับต่ า โดยมีความเร็ว
มากกว่า 3,000 ฟุตต่อนาที ซึ่งเป็ นอันตรายอย่างรุนแรงที่สุดต่อการบิน อันเนื่องมาจากขนาดเล็กและมีการ
เปลีย่ นแปลงกระสวนของลมอย่างรวดเร็ว เป็นผลทาให้เกิดลมพัดตัดกันอย่างรุนแรงทีส่ ุด ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว
นี้จะทาให้กระแสอากาศไหลลงของ Microburst เคลื่อนลงไปยังพื้นดิน และแผ่เป็ นรัศมีในทางระดับก่อให้เกิด
กระแสลมต้าน-ลมส่งท้าย มีความเร็วแตกต่างกันมากกว่า 50 นอต โดยอากาศยานส่วนใหญ่จะตกอยู่ภายใต้
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อิทธิพลของ Microburst ระหว่างวิง่ ขึ้นและร่อนลง ซึ่งขณะนัน้ อากาศยานมีขดี จากัดในการเร่งความเร็วของ
เครื่องยนต์
เมื่ออากาศยานบินผ่านเข้าไปในบริเวณทีม่ ี Microburst จะประสบกับกระแสลมต้าน และตามด้วยกระแส
อากาศไหลลงอย่างรุนแรงในทันทีท ันใด หลังจากนัน้ จะเป็ นลมส่งท้ายเป็ นผลให้เกิดการสูญเสียพลังงาน และ
ระยะสูงลดลง อากาศยานอุบตั เิ หตุหลายๆ ครัง้ ทีส่ าคัญๆ มีผลสืบเนื่องมาจากลมพัดตัดกันทีเ่ กิดจาก Microburst
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อลมพัดตัดกันมีความรุนแรงมากและเกิดในระดับต่า นักบินขาดการระมัดระวังในการติดต่อ
กับภาคพืน้ ดิน หรือแก้ไขปญั หาไม่ถูกต้อง
การรายงานข่าวอากาศจากนักบิน (PIREPS) ที่ประสบกับ Microburst ไปยังหอบังคับการบิน หรือ
หน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศจึงมีความจาเป็นมาก เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทนั ใด
ของ Microburst ไม่สามารถอธิบายความรุนแรงได้ถูกต้องนัก หากไม่ประสบกับ Microburst ด้วยตัวเองจริงๆ
เท่านัน้ (รายละเอียดตามหัวข้อ Microburst)
4.3 แนวปะทะอากาศ (Fronts)
ลมพัดตัดกันที่รุนแรงเป็ นผลมาจากแนวปะทะอากาศเคลื่อนที่เร็ว (30 นอต หรือมากกว่า ) และ/หรือมี
อุณหภูมแิ ตกต่างกันอย่างน้อย 5 องศาเซลเซียส (10 องศาฟาเรนไฮท์)
ลมพัดตัดกันในระดับต่ าที่เกิดร่วมกับแนวปะทะอากาศเย็น เมื่อแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนตัวผ่าน
บริเวณใดๆ มักมีชว่ งเวลาการเกิดน้อยกว่า 2 ชัวโมง
่ เนื่องจากแนวปะทะอากาศเย็นจะมีความชันมากกว่า และ
เคลื่อนตัวเร็วกว่าแนวปะทะอากาศอุ่น
สาหรับลมพัดตัดกันที่เกิดร่วมกับแนวปะทะอากาศอุ่นนัน้ จะมีอนั ตรายมากต่อการบิน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ขณะร่อนลง แนวปะทะอากาศอุ่นทีม่ ลี มแรงในชันบนสามารถท
้
าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วลม
อย่างทันทีทนั ใด ดังรู ปที่ 2-8 ลมพัดตัดกันที่เกิดขึน้ อาจจะคงอยู่ 6 ชัวโมง
่
หรือมากกว่าบริเวณด้านหน้าของ
แนวปะทะอากาศ ทัง้ นี้เป็ นเพราะว่าแนวปะทะอากาศอุ่นมีค วามชันน้อย และเคลื่อนตัวช้า ซึ่งสภาพอากาศที่
เกิดขึน้ ได้แก่ เพดานเมฆและทัศนวิสยั ต่า โดยจะเป็นสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดปญั หาต่อผูป้ ฏิบตั กิ ารในอากาศได้เสมอๆ

รูปที่ 2-8
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4.4 กระแสลมกรดในระดับต่าซึ่งเกิดเหนือชันอุ
้ ณหภูมกิ ลับอันเนื่องมาจากการแผ่รงั สี (Low level jet at
top of radiation inversion)
กระแสลมกรดในระดับต่ ามักจะเกิดเหนือชัน้ อุณหภูมกิ ลับอันเนื่องจากการแผ่รงั สี ซึ่ งจะเริ่มตัง้ แต่ดวง
อาทิตย์ตก และมีความรุนแรงสูงสุดก่อนดวงอาทิตย์ขน้ึ และจะหายไปประมาณ 10.00 น. เนื่องจากโลกได้รบั
รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ ลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึน้ ได้ทวทุ
ั ่ กภูมภิ าคของโลกตลอดทัง้ ปี
การทีโ่ ลกเย็นตัวลงจะทาให้ลมสงบ อากาศเย็น และทรงตัวดีนนั ้ จะสูงขึน้ ไปจากพื้นดินประมาณ 300 1,000 ฟุต ซึ่งเป็ นชัน้ ของการเกิดชัน้ อุณหภูมกิ ลับ กระแสลมกรดในระดับต่ าจะเกิดขึน้ เหนือชัน้ อุณหภูมกิ ลับ
โดยปกติความเร็วลมประมาณ 30 นอต แต่บางครัง้ เคยตรวจพบได้มากกว่า 65 นอต ซึ่งทุกครัง้ ทีเ่ กิดชันอุ
้ ณหภูมิ
กลับอันเนื่องจากการแผ่รงั สีเกิดขึน้ มีโอกาสเกิดลมพัดตัดกันในระดับต่าได้เช่นเดียวกัน ดังรูปที่ 2-9

รูปที่ 2-9
4.5 ลมช่องเขาและคลื่นภูเขา (Funneling wind and mountain wave)
สนามบินบางแห่งจะมีลมที่ทาให้เกิดอันตรายต่อการบินเกิดขึน้ โดยมีสาเหตุมาจากลมช่องเขา ซึ่งเกิด
จากภูมปิ ระเทศรอบๆ สนามบินเป็นภูเขาและมีหุบเขาเป็นช่องการไหลของอากาศ ทาให้เกิดลมพัดแรงขึน้ และมี
ทิศทางไปยังเส้นทางบินของอากาศยาน โดยกระแสลมนัน้ บางครัง้ มีความเร็วถึง 80 นอต ดังนัน้ เมื่อทาการบิน
ในบริเวณใกล้ภูเขาหรือช่องเขา ให้ระมัดระวังอันตรายจากลมแรงดังกล่าวด้วย เช่น สนามบินโคกกะเทียม ดังรูป
ที่ 2-10

รูปที่ 2-10
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ส่ว นคลื่น ภู เ ขานัน้ มัก จะก่ อ ให้เ กิด ลมพัด ตัด กัน บริเ วณสนามบิน ซึ่ง ตัง้ อยู่ ด้า นใต้ล มของคลื่น ภู เ ขา
ขณะเดียวกันอาจจะมีเมฆม้วน, เมฆรูปเลนซ์ (ACSL) เกิดขึน้ ซึ่งแสดงถึงการเกิดคลื่นภูเขาและนันก็
่ คอื จะมีลม
พัดตัดกันอีกด้วยเช่นกัน (รายละเอียดตามหัวข้อคลื่นภูเขา)
4.6 สาเหตุอ่นื ๆ ทีท่ าให้เกิดลมพัดตัดกันในระดับต่า
สาเหตุทท่ี าให้เกิดลมพัดตัดกันในระดับต่า 2 ประการ คือ
4.6.1 ลมกระโชกหรือลมแรงทีผ่ วิ พืน้ ลมทีม่ คี วามเร็วเปลี่ยนแปลงตัง้ แต่ 10 นอต หรือมากกว่า
จากค่าความเร็วลมเฉลีย่ หรือกรณีทล่ี มแรงพัดผ่านอาคาร สิง่ ก่อสร้างต่างๆ ทีอ่ ยู่ใกล้ทางวิง่ จะเป็ นสาเหตุให้เกิด
ลมพัด ตัด กัน ในบริเ วณดัง กล่ า วซึ่ง จะเป็ น อัน ตรายต่ ออากาศยานขนาดเล็ก ได้ การตรวจสอบสภาพพื้น ที่
ภูมปิ ระเทศและการรายงานสภาพอากาศของนักบินบริเวณใกล้ๆ ทางวิง่ จะเป็นหนทางทีด่ ที ่สี ุดในการคาดการณ์
ล่วงหน้า ต่อการเกิดลมพัดตัดกันจากสาเหตุดงั กล่าว
4.6.2 ลมบกลมทะเล โดยทัวไปจะเกิ
่
ดบริเวณใกล้ ๆ ทะเลสาปขนาดใหญ่ อ่าว หรือมหาสมุทร
การทีล่ มจะพัดจากพืน้ ดินไปยังพืน้ น้ าหรือพืน้ น้ าไปสู่พน้ื ดิน สาเหตุเกิดจากความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมริ ะหว่างพื้นดินและพื้นน้ า ซึ่งลมทะเลนัน้ จะเกิดเป็ นบริเวณไม่กว้างมากนัก (Small scale) ของความ
แตกต่างของมวลอากาศสองมวล กระแสลมที่พดั บริเวณดังกล่าวมีความเร็วประมาณ 15-20 นอต และจะพัดลึก
เข้าไปในแผ่นดินประมาณ 10-20 ไมล์ ซึ่งจะมีค วามรุนแรงที่สุดในตอนบ่ายโดยกระแสลมที่พดั มีความสูงถึง
ประมาณ 2,000 ฟุต
ส่วนลมบกนัน้ จะเกิดขึน้ ในเวลากลางคืน เนื่องจากพื้นดินมีอุณหภูมติ ่ ากว่าพื้นน้ า แต่จะมีความ
รุนแรงน้อยว่าลมทะเล
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น้าแข็งเกาะเครื่องบิน
(Aircraft Icing)
1. กล่าวโดยทัวไป
่
การเกิดน้ าแข็งเกาะเครื่องบินเป็นอุปสรรคทีส่ าคัญมากในการบิน และยากมากในการทาลาย โดยทัวไป
่
แล้วเกิดจากเม็ดละอองน้ าที่เย็นจัดต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง (Supercooled water droplet) หรือการรวมตัวของ
ละอองไอน้ าที่มอี ยู่ในบรรยากาศในสภาพของก๊าซที่เปลี่ยนเป็ นผลึกน้ าแข็ง (Ice crystal) โดยไม่ผ่านการเป็ น
ของเหลว
การเกิดน้ าแข็งจะเกิดได้ทงั ้ ภายในและภายนอกเครื่องยนต์ โดยปกติจะเกิดตามบริเวณส่วนหน้าของปี ก
และใบพัด เมื่อเครื่องบินบินผ่านเม็ดละอองน้ าที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็งภายในกลุ่มเมฆหรือน้ าฟ้าที่แข็งตัวแล้ว
(Freezing precipitation) หรือแม้กระทังบิ
่ นในสภาวะอากาศแจ่มใส น้ าแข็งเกาะเครื่องบินยังสามารถเกิดได้
ขณะอยู่ทล่ี านจอดเมื่อมีสภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
การเกิดน้ าแข็งภายนอกเครื่องบินทาให้เครื่องบินมีน้ าหนักมากขึน้ ลดประสิทธิภาพในการบิน หรืออาจ
เปลีย่ นคุณสมบัตดิ า้ นพลศาสตร์ขณะบินในอากาศ ในกรณีท่รี ุนแรงมากเครื่องบินจะไม่สามารถบินอยู่ในอากาศ
ได้หากเกิดน้ าแข็งที่เครื่องยนต์ทาให้กาลังของเครื่องยนต์ลดลงและในที่สุดก็หมดกาลัง การเกิดน้ าแข็งเกาะ
เครื่องบินนัน้ มีอทิ ธิพลต่อเครื่องบินดังนี้
1.1 ลดประสิทธิภาพในการบิน
1.2 กาลังของเครื่องยนต์ลดลง
1.3 ลดประสิทธิภาพในการควบคุมเครื่องบิน
1.4 ทัศนะวิสยั ภายนอกลดลง
1.5 ทาให้เครื่องวัดต่างๆ แสดงค่าผิดพลาด
1.6 ทาให้การสื่อสารขัดข้องหรือถูกรบกวน
จากการทดลองพบว่าน้ าแข็งทีเ่ กาะอยู่ตามส่วนหน้าของแพนอากาศ (Airfoil) มีความหนา 1/2 นิ้ว ทาให้
เสียแรงยก (Lift) ไปถึง 50 เปอร์เซนต์ และเพิม่ แรงต้านทาน (Drag) ขึน้ ถึง 50 เปอร์เซนต์ พร้อมกัน เคยมี
รายงานว่าน้ าแข็งสามารถเกิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็วโดยหนา 2-3 นิ้ว ภายในเวลาไม่กน่ี าที
น้ าแข็งเกาะเครื่องบินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือน้ าแข็งเกาะลาตัวเครื่องบิน และน้ าแข็งเกาะ
เครื่องยนต์ (Structural Icing & Induction Icing)
2. น้าแข็งเกาะลาตัวเครื่องบิ น (Structural Icing)
ต้องมีเงื่อนไข 2 ประการเกิดขึน้ พร้อมกัน จึงจะทาให้มนี ้ าแข็งจับเกาะลาตัวเครื่องบิน
2.1 อุณหภูมขิ องอากาศและอุณหภูมขิ องลาตัวเครื่องบิน (Free air temperature and aircraft surface
temperature) ต้องเท่ากับหรือต่ากว่า 0 องศาเซลเซียส
จากการทดลองในอุโมงค์ลมปรากฎว่าเมื่ออากาศที่อมิ่ ตัวไหลผ่านพื้นผิววัตถุใดๆ สามารถเกิดน้ าแข็ง
เกาะวัตถุนัน้ ได้จนอุณหภูมสิ ูงถึง 4 องศาเซลเซียส อุณหภู มขิ องวัตถุน้ีเย็นลงจากการระเหย และความกดที่
เปลี่ยนไปเนื่องจากการไหลของกระแสอากาศ ในทางกลับกันวัตถุจะร้อนขึ้นจากการเสียดสีและตกกระทบ
ของละอองน้ า หากเครื่องบินมีความเร็วน้อยว่า 400 นอต ความร้อนและความเย็นดังกล่าวนี้จะลบล้างกันไปได้
ดังนัน้ พอจะสรุปได้วา่ น้ าแข็งจะเกาะจับตัวเครื่องบินได้เมื่ออากาศมีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส หรือต่ากว่า และ
มีโอกาสเกิดได้น้อยเมื่ออุณหภูมติ ่ากว่า -40 องศาเซลเซียส
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2.2 มีเม็ดละอองน้ าเย็นจัดที่มองเห็นได้และความชืน้ สูง (Supercooled visible liquid water and high
humidity) เช่น เมฆและหมอก
โดยทัวไปละอองน
่
้ าในอากาศจะไม่แข็งตัวที่ 0 องศาเซลเซียส ต่างกับน้ าในภาชนะ แต่จะไปแข็งตัวที่
ประมาณ -10 ถึง -40 องศาเซลเซียส ละอองน้ ายิง่ มีขนาดเล็กเท่าไรก็จะยิง่ มีจุดเยือกแข็งต่ า เท่านัน้ น้ าค้างแข็ง
(Frost) อาจเกิดขึ้นได้ในอากาศแจ่มใสที่มีค วามชื้นสู ง โดยที่อ ากาศและลาตัว เครื่องบิน มีอุณ หภู มิต่ ากว่า
จุดเยือกแข็ง
ฝนแข็งและฝนละอองแข็ง (Freezing rain and freezing drizzle) เป็ นสภาวะที่อนั ตรายที่สุดในการเกิด
น้ าแข็งเกาะลาตัวเครื่องบิน เนื่องจากเกิดสะสมได้มากในเวลาอันรวดเร็ว และยังกาจัดได้ยากมากอีกด้วย
3. ชนิ ดของน้าแข็งเกาะตัวเครื่องบิ น (Type of Structural Icing)
โดยทัวไปมี
่
3 ชนิดใหญ่ๆ คือ น้ าแข็งใส (Clear ice) , น้ าแข็งขุน่ (Rime ice) และน้ าค้างแข็ง (Frost)
3.1 น้ าแข็งใส (Clear ice หรือ Glaze) เป็นปรากฏการณ์ทร่ี า้ ยแรงทีส่ ุด เพราะว่าน้ าแข็งเกาะแน่ นอยู่กบั
พืน้ ผิวเลยทีเดียว เกิดจากเม็ดละอองน้ า ที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็งขนาดใหญ่ ๆ มากระทบกับพื้นผิวของเครื่องบิน
แล้ว กระจายออกไปเกิดการแข็ง ตัว ณ ที่อุ ณหภู มิต่ ากว่า 0 องศาเซลเซียส เมื่อเม็ดละอองน้ ากระทบกับ
ผิวเครื่องบิน แล้วแผ่ตวั ออกเคลือบผิวเครื่องบินและเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ ทาให้มฟี องอากาศปะปนอยู่ ในน้ าแข็ง
น้อยมากจึงมองเห็นเป็นน้ าแข็งใส ซึ่งยากแก่การทาลายเป็นอย่างยิง่ น้ าแข็งใสนี้มกั จะเกิดในบริเวณที่มอี ุณหภูมิ
ระหว่าง 0 ถึง -10 องศาเซลเซียส แต่สาหรับในเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) นัน้ สามารถเกิดได้จน
อุณหภูมเิ ย็นลงถึง -25 องศาเซลเซียส ก็มี ถ้าเม็ดละอองน้ าที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็งมีขนาดใหญ่มาก ก็ทาให้เกิด
การสะสมน้ าแข็งใสมากขึน้ สภาวะทีท่ าให้เกิดน้ าแข็งใสมักจะเกิดจากเมฆก้อน (Cumuliform cloud) และมักเกิด
อย่างรวดเร็วขณะทีบ่ นิ ผ่านฝนแข็ง (Freezing rain) หรือฝนละออง (Drizzle)
3.2 น้ าแข็งขุ่น (Rime ice) เกิดจากการเย็นลงอย่างทันทีทนั ใดของเม็ดละอองน้ าขนาดเล็กที่เย็นกว่า
จุดเยือกแข็ง เมื่อมากระทบกับพื้นผิวของเครื่องบิน โดยทัวไปแล้
่
วจะเกิดได้ตงั ้ แต่อุณหภูมิ 0 ถึง -40 องศา
เซลเซียส แต่มโี อกาสเกิดได้มากทีส่ ุดในย่านอุณหภูมิ -10 ถึง -20 องศาเซลเซียส เม็ดละอองน้ า เล็กๆ เหล่านี้จะ
แข็งตัวในลักษณะทีย่ งั เป็นหยดอยู่ ดังนัน้ จึงมีทว่ี า่ งหรือฟองอากาศในระหว่างหยดต่อหยด จึงมองเห็นเป็ นสีขาว
ขุน่ และทึบแสง ซึ่งทาลายได้ง่ายกว่าน้ าแข็งใส น้ าแข็งขุน่ นี้ไม่แผ่กระจายออกไปเหมือนน้ าแข็งใส ส่วนใหญ่แล้ว
น้ าแข็งขุน่ จะเกิดเมื่อบินผ่านเมฆแผ่น (Stratiform cloud) แต่กส็ ามารถเกิดได้เมื่อบินผ่านเมฆก้อน ซึ่งในสภาวะ
พายุฝนฟ้าคะนองนัน้ พบว่าสามารถเกิดได้แม้อุณหภูมจิ ะลดลงถึง -40 องศาเซลเซียส
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Clear ice or Glaze

Rime ice
3.3 น้ าค้างแข็ง (Frost) มีลกั ษณะคล้ายที่ปรากฎบนใบไม้ในเวลาเช้าตรู่ของวันที่มคี วามชืน้ มาก และ
อุณหภูมขิ องพืน้ ผิวต่ากว่า 0 องศาเซลเซียส น้ าค้างแข็งเป็นผลึกสีขาวบางๆ คล้ายหิมะมาก
เมื่อเครื่องบินบินจากบริเวณที่มอี ุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศาเซลเซีย ส ไปยังบริเวณที่มีอุณหภู มิสูงกว่า
และมีความชืน้ มากกว่าอย่างรวดเร็ว ความชืน้ ในอากาศอุ่น จะเกิดการระเหิดกลับ (Deposition) ในทันทีท่สี มั ผัส
พืน้ ผิวเย็นจัดของเครื่องบิน น้ าค้างแข็งเกิดทีผ่ วิ ของเครื่องบินมีลกั ษณะบางๆ ขจัดได้ง่าย โดยการบินผ่านอากาศ
อุ่นต่อไปอีกเล็กน้อยก็จะหายไปเอง น้ าค้างแข็งมักเกิดขึน้ ใต้ปีกของเครื่องบินไอพ่นในระหว่างร่อนหรือเมื่อลง
สนามบินเรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่บี นิ มาเป็ นระยะทางไกลๆ ในขณะที่ร่อนลงผ่านอากาศอุ่นที่มคี วามชืน้ สูงก็จะ
เกิดน้ าแข็งที่กระจกหน้ า ซึ่งทาให้ทศั นะวิสยั ของห้องนักบินเสียไป เครื่ องบินที่จอดอยู่นอกโรงเก็บตลอดคืน
อาจจะเกิดน้ าค้างแข็งตามพืน้ ผิวส่วนนอกของเครื่องบินได้ อันเนื่องมาจากการแผ่รงั สีความร้อนออก (Radiation
cooling) ของพืน้ ผิวในเวลากลางคืน จึงต้องขจัดไปก่อนทาการบิน
อย่างไรก็ดีมปี จั จัยอีกหลายอย่างที่มผี ลต่อการเกิดน้ าแข็งชนิดต่ างๆ ได้แก่การแข็งตัวของละอองน้ า
เย็นจัด อุณหภูมิ ความร้อนทีเ่ กิดจากการเคลื่อนที่ ปริมาณและขนาดของเม็ดละอองน้ าในอากาศ ความเร็วของ
เครื่องบิน ฯลฯ
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4. ความรุนแรงของน้าแข็งเกาะตัวเครื่องบิ น (Intensity of Structural Icing)
ความรุนแรงของน้ าแข็งที่เครื่องบินจะสะสมไว้ได้มากเท่าใด ขึน้ อยู่กบั ลักษณะเฉพาะของเครื่องบินนัน้
บริเวณแพนอากาศยิง่ บางมาก โอกาสทีท่ าให้น้ าแข็งเกาะก็มมี ากตามไปด้วย เมื่ออากาศมีความชืน้ มากน้ าแข็ง
เกาะเครื่องบินก็มมี ากด้วยเช่นกัน
เมื่อเครื่องบินบินไป โอกาสทีเ่ ม็ดละอองน้ าเม็ดใหญ่ ๆ จะมากระทบกับพืน้ ผิวของเครื่องบินได้มมี ากกว่า
เม็ดเล็กๆ เนื่องมากจากมีแรงเฉื่อย (Inertia) มากกว่า บางครัง้ เมื่อเม็ดละอองน้ านัน้ มีขนาดเล็ก อาจพัดไปโดยไม่
กระทบกับพืน้ ผิวของเครื่องบินเลยก็ได้
เครื่องบินทีม่ คี วามเร็วสูงจะปะทะเม็ดละอองน้ าได้มาก จึงมีการสะสมปริมาณน้ าแข็งได้ มากกว่าเครือ่ งบิน
ทีม่ คี วามเร็วต่า
เกณฑ์พจิ ารณาความรุนแรงของน้ าแข็งเกาะเครื่องบิน แบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้
4.1 ขัน้ เล็กน้อย (Trace) มีน้ าแข็งปรากฎให้เห็นบ้างแล้ว อัตราการสะสมของน้ าแข็งมีมากกว่า
อัตราการสลายตัวอันเนื่องจากการระเหิดเล็กน้อย แต่ยงั ไม่มผี ลกระทบต่อการบิน ยกเว้นจะอยู่ในสภาวะนี้นาน
เกิน 1 ชัวโมง
่
4.2 ขัน้ เบา (Light) อัตราการสะสมของน้ าแข็งทีอ่ าจสร้างปญั หาในการบิน หากอยู่ในย่านน้ าแข็ง
นานนับชัวโมง
่ บางครัง้ ต้องใช้อุปกรณ์กาจัดน้ าแข็ง
4.3 ขัน้ ปานกลาง (Moderate) อัตราการสะสมของน้ าแข็งทีท่ าให้เกิดอันตราย แม้จะเกิดขึน้ เพียง
เวลาสัน้ ๆ จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์กาจัดน้ าแข็ง หรือเปลีย่ นเส้นทางบิน
4.4 ขัน้ รุนแรง (Severe) อัตราการสะสมของน้ าแข็งที่แม้แต่อุปกรณ์กาจัดน้ าแข็งก็ไม่อาจลด
หรือควบคุมอันตรายได้
5. การก่อตัวของน้าแข็งเกาะเครื่องบิ นปี กตรึง (Ice formation on fixed wing aircraft)
หากเปรีย บเครื่อ งบิน แบบเก่ า ที่มีล าตัว หนากับ เครื่อ งบิน ไอพ่ น แบบใหม่ ท่ีล าตัว บางและเร็ว กว่ า
เครื่องบินแบบใหม่มแี นวโน้มทีจ่ ะเกิดการสะสมของน้ าแข็งได้มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามเครื่องบินแบบใหม่ท่บี นิ
ด้วยความเร็วสูง จะเกิดความร้อนตามหลักอากาศพลศาสตร์จงึ ทาให้เกิดอันตรายจากน้ าแข็งเกาะเครื่องบินได้
น้อยกว่า
5.1 ปี กและหาง (Wing and Tail) หากมีการสะสมของน้ าแข็งที่ปีกและหางจะทาให้พ้นื ผิวไม่ราบเรียบ
การไหลผ่านของอากาศเป็นไปอย่างไม่สะดวกจึงทาให้เครื่องบินลดแรงยก ลดแรงฉุ ด และเพิม่ แรงต้านระดับบิน
จะลดลง อันตรายทีแ่ ท้จริงมิได้เกิดจากน้ าหนักของน้ าแข็งทีส่ ะสม แต่เกิดจากการลดแรงยกและลดแรงขับ จึงทา
ให้ประสิทธิภาพของเครื่องบินลดลง
5.2 ใบพัด (Propellers) การสะสมของน้ าแข็งทีใ่ บพัดจะไปลดประสิทธิภาพของใบพัด เนื่องจากความไม่
สมดุลของน้ าแข็งบนใบพัด ซึ่งโดยปกติแล้วใบพัดมีความละเอียดอ่อนต่อความสมดุลเป็ นอย่างยิง่ แม้มนี ้ าแข็ง
เพียงเล็กน้อยก็ทาให้เสียสมดุลแล้ว ผลทีเ่ กิดจากความสันสะเทื
่
อนจะส่งผลไปยังตัวเครื่องยนต์ดว้ ย ใบพัดทีม่ รี อบ
การหมุนต่าจะถูกน้ าแข็งเกาะได้มากกว่าพวกทีม่ รี อบจัด เนื่องจากความร้อนทีแ่ ตกต่างกัน
5.3 ท่อวัดความเร็วและความกดอากาศ (Pitot tube and statics pressure ports) น้ าแข็งที่เกาะบริเวณ
ท่อวัดความเร็วกระแสอากาศ (Pitot) การอ่านความเร็วจะผิดพลาดไป หากเกาะที่ส่วนใช้วดั ความกดอากาศก็จะ
เป็ นผลให้เครื่องวัดระยะสูง (Altimeter) แสดงค่าคลาดเคลื่อน ซึ่งเป็ นอันตรายต่อการบินมาก พึงระลึกไว้ว่า
น้ าแข็งจะเกาะบริเวณนี้ได้เร็วพอๆ กับบริเวณอื่น
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5.4 สายอากาศวิทยุ (Antenna) น้ าแข็งที่เกาะสายอากาศวิทยุ บนเครื่องบิน ท าให้การติดต่ อสื่อ สาร
ขัดข้องขาดหายไปได้ หากจะติดต่อขอเปลีย่ นเส้นทาง หรือหลบหลีกบริเวณทีเ่ กิดน้ าแข็งก็จะเป็นอุปสรรคในการ
ติดต่อสื่อสาร
5.5 กาบังลม (Windshield) น้ าแข็งทีเ่ กาะกาบังลมมีอนั ตรายมากในระหว่างขึน้ หรือลงจอด เพราะเกล็ด
น้ าแข็ง (Frost particels) เล็กๆ บนกาบังลมจะทาตัวเหมือนกับเป็ นแกนกลางการระเหิด (Sublimation nuclei)
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสะสมน้ าแข็งได้ง่ายขึ้น ทัศนวิสยั จะเสียไปอาจต่าถึงศูนย์
5.6 เครื่องยนต์ (Engine) น้ าแข็งเกาะเครื่องยนต์มกั ปรากฎบริเวณ ช่องลม (Airscoops) ช่องอากาศเข้า
(Scoopes inlet) ไส้กรองอากาศ (Carburator inlet) ฯลฯ หากเกิดน้ าแข็งเกาะตอนหน้าของเครื่องยนต์ จะทาให้
อากาศเข้าที่ท่อนาอากาศไม่สะดวก เครื่องยนต์จะลดประสิทธิภาพ น้ าแข็งสามารถเกิดขึน้ ได้ทุก ๆ ส่วนของ
เครื่องยนต์ทม่ี พี น้ื ผิวสัมผัสกับเม็ดละอองน้ า
6. การก่อตัวของน้าแข็งบนเครื่องบิ นปี กหมุน (Ice formation on rotary wing aircraft)
การเกิดน้ าแข็งเกาะบนเครื่องบินประเภทนี้ มักจะมุ่งไปทีบ่ ริเวณโรเตอร์ ซึ่งจะต่างไปจากการเกิด น้ าแข็ง
ทีใ่ บพัดของเครื่องบินปี กตรึง เนื่องจากความเร็วในการหมุนรอบของเครื่องยนต์โรเตอร์ท่ชี า้ กว่าและขนาดของ
โรเตอร์กเ็ ล็กกว่าขนาดของปีกของเครื่องบินปีกตรึงนันเอง
่
6.1 ระบบโรเตอร์ (Rotor system) น้ าแข็งเกาะบริเวณระบบโรเตอร์หลัก (Main rotor) หรือระบบโรเตอร์
หาง (Antitorque rotor) จะทาให้เกิดการสันอย่
่ างรุนแรง หรือสูญเสียประสิทธิภาพหรือควบคุมการบินไม่ได้ และ
ยังลดรอบการหมุนของใบพัดอีกด้วย ซึ่งทาให้ลดระดับลงจอดกระทาได้ยาก
6.2 ครีบใบพัดโรเตอร์หลัก (Main rotor blade) มีหลายองค์ประกอบที่ทาให้การเกิดน้ าแข็งบริเวณนี้
ลดลงได้ เช่น แรงหนีศนู ย์กลาง, การแอ่นโค้งของใบพัด, การปรับมุมของใบพัดขณะหมุน, การหมุนช้ากว่าที่โคน
ใบพัดใกล้จุดศูนย์กลางหรือการหมุนเร็วกว่าทีป่ ลายใบพัด แต่ถงึ กระนัน้ พบว่าน้ าแข็งก็ยงั เกาะได้อย่างรวดเร็วที่
บริเวณกลางใบพัด ซึ่งเป็นผลให้เสียสมดุลจะเกิดการสันอย่
่ างรุนแรง
6.3 โรเตอร์หาง (Tail rotor) มีผลกระทบและการเกิดคล้ายโรเตอร์หลัก แรงหนีศูนย์กลางและมุมของ
ใบพัดขณะหมุนปะทะกับเมฆจะช่วยลดอัตราการเกิดของน้ าแข็ง
6.4 แผ่นกรองอากาศเข้า (Air intake screen) น้ าแข็งเกาะบริเวณนี้จะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าบริเวณโรเตอร์
น้ าแข็งทีผ่ า่ นทะลุแผ่นกรองนี้จะไปเคลือบสายเคเบิลควบคุมและอาจทาให้การเคลื่อนทีข่ องปีกผีเสือ้ ในเครือ่ งยนต์
ไม่สะดวก ก่อให้เกิดปญั หาเกีย่ วกับระบบการควบคุมเครื่องยนต์
7. น้าแข็งเกาะเครื่องยนต์ (Induction Icing)
นอกจากน้ าแข็งเกาะลาตัวเครื่องบินได้แล้ว ยังสามารถเกาะเครื่องยนต์ได้อกี ไม่ว่าจะเป็ นที่ระบบนา
อากาศเข้า หรือที่ตวั เชื้อเพลิง เอง ซึ่ง ล้ว นเป็ น ส่ว นประกอบสาคัญ ของการทางานของเครื่องยนต์ นัก บิน
จาเป็ นต้องพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ท่นี ้ าแข็งจะเกาะเครื่ องยนต์ในระหว่า งบินในอากาศด้วย น้ าแข็งเกาะ
เครื่องยนต์มสี ่วนทาให้กาลังของเครื่องยนต์ลดลง เนื่องจากน้ าแข็งเป็นตัวกีดขวางทางเดินของกระแสอากาศทีจ่ ะ
ไหลเข้าไปในเครื่องยนต์ มีผลกระทบต่อเครื่องวัด ปริมาณเชือ้ เพลิงและชิน้ ส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนไหวได้ อาจถูก
น้ าแข็งเกาะจนขยับไม่ได้
7.1 น้ าแข็งเกาะในคาร์บูเรเตอร์ (Carburator icing) การเกิดน้ าแข็งในคาร์บูเรเตอร์นนั ้ เป็ นกรณีพเิ ศษ
ในจาพวกการเกิดน้ าแข็งในขณะไม่มเี มฆ (Clear air icing) ซึ่งความจริงแล้วเป็ นเรื่องในเชิงวิชาการ ไม่ใช่เป็ น
เรื่องในทางอุตุนิยมวิทยาโดยตรง การเย็นลงเนื่องจากการกลายเป็นไอของเชือ้ เพลิง และความกดอากาศที่ลดลง

36
ขณะอากาศผ่านคาร์บูเรเตอร์เป็ นผลทาให้เกิดน้ าแข็งชนิดนี้ ถ้าหากความชืน้ ในอากาศสูงการเกิดน้ าแข็งใน
คาร์บูเรเตอร์อาจเกิดที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียสก็ได้ แต่ท่รี ุนแรงที่สุดมักจะเกิดระหว่าง 10 ถึง 15 องศา
เซลเซียส น้ าแข็งชนิดนี้บางทีเกิดขึน้ ขณะบินเข้าไปในเมฆ อันตรายจากการเกิดน้ าแข็งชนิดนี้นับว่ารุนแรงที่สุด
เพราะจะทาให้เครื่องยนต์ดบั ได้ เครื่องควบคุมความร้อนในคาร์บูเรเตอร์นัน้ นับว่าเป็ นเครื่องช่วยกาจัดและ
ป้องกันการเกิดน้ าแข็งชนิดนี้ได้ดที ส่ี ุด คือทาให้อากาศทีจ่ ะใช้อุ่นเสียก่อนทีจ่ ะเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์
7.2 การเกิดน้ าแข็งในเชื้อเพลิง (Fuel icing) สาหรับเครื่องบินไอพ่นแล้ว น้ าสามารถเข้าไปผสมใน
เชื้อเพลิงได้ง่าย เชื้อเพลิงสามารถดูดซึมน้ าที่มาจากความชื้นในอากาศได้บางส่วน น้ าดังกล่าวนี้มากเพียง
พอทีจ่ ะเกิดเป็ นน้ าแข็งในระบบเชือ้ เพลิงเมื่ออุณหภูมขิ องเชือ้ เพลิงเท่ากับหรือต่ ากว่าจุดเยือกแข็งของน้ า ฉะนัน้
ในการเติมเชือ้ เพลิงในเวลาฝนตกหรือมีความชืน้ มาก น้ าจะผสมเข้าไปกับเชือ้ เพลิง เมื่อเครื่องบินนัน้ ขึน้ ไปสูงๆ
อากาศก็ยงิ่ เย็นลง เชือ้ เพลิงสามารถดูดซึมน้ าได้น้อยลง จึงทาให้มนี ้ าแยกตัวมาเกาะอยู่ตามพื้นผิวของน้ ามัน
และเมื่อมีความเย็นมากพอน้ านี้กจ็ ะเป็ นน้ าแข็ง การป้องกันก็คอื ทาให้เชือ้ เพลิงอุ่นเสียก่อนที่จะผ่านเข้าไปใน
หม้อกรองเชือ้ เพลิง โดยการติดตัง้ เครื่องทาความร้อนที่เหนือหม้อกรองเชือ้ เพลิง ซึ่งความร้อนนี้อาจมาจาก
กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์กไ็ ด้
7.3 ระบบดูดอากาศ (Induction system) น้ าแข็งก่อตัวได้ในระบบดูดอากาศ ไม่ว่าจะเป็ นเวลาใด
เพียงแต่มเี งื่อนไขการเกิดทีเ่ หมาะสม (จุดเยือกแข็งและละอองน้ า) ยิง่ ไปกว่านัน้ น้ าแข็งเกาะเครื่องยนต์ยงั เกิดได้
ในอากาศแจ่มใส ขณะทีม่ คี วามชืน้ สัมพัทธ์สูงและอุณหภูมปิ ระมาณ 10 เซลเซียส หรือต่ากว่า
7.4 ช่องดูดอากาศเข้า (Air intake duct) น้ าแข็งเกาะช่องดูดอากาศเข้าได้เสมอ ที่บริเวณรอบๆ ช่องดูด
อากาศเข้า และตามทางผ่านทีเ่ ป็นส่วนโค้งจากช่องดูดอากาศเข้าจนถึงคาบูเรเตอร์ สาหรับเครื่องบินไอพ่นอาจ
เกิดน้ าแข็งเกาะได้แม้ในอากาศแจ่มใสทีม่ อี ุณหภูมสิ ูงกว่าจุดเยือกแข็ง หรือในขณะขับเคลื่อนอยู่บนทางวิง่ หรือ
ระหว่างไต่ระดับขึน้ ลง เนื่องจากความกดในช่องดูดอากาศเข้าจะลดลง เป็ นเหตุให้อุณหภูมติ ่ าลง จนกระทังเกิ
่ ด
การกลันตั
่ วหรือระเหิดกลับ เกิดเป็ นน้ าแข็ง ทาให้ขนาดของช่องดูดอากาศเข้าเล็กลง อุณหภูมจิ ุดกลันตั
่ วหรือ
ระเหิดกลับนี้แตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องยนต์ จากการศึกษาพบว่าอากาศภายนอกที่มอี ุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส หรือต่ากว่าและมีความชืน้ สูงก็จะเกิดน้ าแข็งในช่องดูดอากาศเข้าอย่างแน่ นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้า
อุณหภูมใิ กล้กบั จุดเยือกแข็ง
7.5 ครีบปรับมุมอากาศเข้า (Inlet guide vanes) น้ าแข็งเกิดขึน้ ได้เมื่อละอองน้ าที่เย็นจัดในอากาศ
กระทบกับตัวปรับมุมอากาศ ขณะที่น้ าแข็งเพิ่มมากขึ้นก็จะไปลดสภาพคล่องของการไหลของอากาศเข้า สู่
เครื่องยนต์ เป็นผลให้เครื่องยนต์ลดประสิทธิภาพลงจนกระทังดั
่ บไปในทีส่ ุด ยิง่ กว่านัน้ น้ าแข็งที่มขี นาดใหญ่อาจ
หลุดเข้าไปในเครื่องยนต์ ทาให้เครื่องยนต์เสียหายได้
8. สภาพอากาศที่เอื้ออานวยให้เกิ ดน้าแข็งเกาะเครื่องบิ น
บริเวณที่มโี อกาสเกิดน้ าแข็งเกาะเครื่องบิน ในบรรยากาศโลกแล้วส่วนใหญ่จะขึน้ อยู่กบั อุณหภูมิและ
ลักษณะของเมฆ ซึ่งแปรเปลีย่ นได้ตามระยะสูง, สถานที,่ สภาพอากาศ, ฤดูกาลและภูมปิ ระเทศ
8.1 อุณหภูมิ โดยทัวไปน
่ ้ าแข็งเกาะเครื่องบินจะถูกจากัดไว้ในชัน้ บรรยากาศระหว่าง 0 ถึง -40 องศา
เซลเซียส แต่ อย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่า เกิดน้ าแข็งในบริเวณที่ต่ ากว่า 0 องศาเซลเซีย สในส่วนบนของ
เมฆฝนฟ้าคะนอง ทีบ่ ริเวณอุณหภูมิ 0 ถึง -10 องศาเซลเซียสมักเกิดน้ าแข็งใส ที่บริเวณอุณหภูมิ -10 ถึง -15
องศาเซลเซียส จะเกิดทัง้ น้ าแข็งขุน่ และใสผสมกัน ทีบ่ ริเวณอุณหภูมิ -15 ถึง -20 องศาเซลเซียส หรือต่ ากว่า จะ
เกิดน้ าแข็งชนิดขุน่
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8.2 เมฆ
เมฆออลโตคิวมูลสั (Altocumulus) ประกอบด้วยเม็ดละอองน้ าอยู่เพียงเล็กน้ อย บางครัง้ อาจมีผลึก
น้ าแข็งรวมอยู่ดว้ ย น้ าแข็งอาจก่อตัวจับเกาะเครื่องบินในลักษณะทีเ่ ป็นแผ่นและชันบางๆ
้
ทีผ่ วิ ลาตัวหรือปี ก และ
จะรุนแรงกว่า หากผิวเครื่องบินมีสณ
ั ฐานทีโ่ ค้งมน
เมฆออลโตสเตรตัส (Altostratus) น้ าแข็งอาจเกาะเครื่องบินได้ในลักษณะที่ต่างกัน ขึน้ อยู่กบั ส่วนของ
เครื่องบินทีป่ ะทะกับกระแสอากาศ และตาแหน่งของเครื่องบินทีส่ มั พันธ์กบั ระดับเยือกแข็ง รวมทัง้ เม็ดละอองน้ า
(ไม่จาเป็นต้องเย็นจัด) เม็ดฝน ผลึกน้ าแข็ง ผลึกหิมะ ลักษณะน้ าแข็งทีก่ ่อตัวเช่นนี้จะค่อนข้างเบาบาง
เมฆสเตรโตคิวมูลสั (Stratrocumulus) ประกอบไปด้วยเม็ดละอองน้ าขนาดเล็กซึ่งมีปริมาณน้อย ความ
หนาของเมฆนี้มกั ไม่เกิน 1 กิโลเมตร ดังนัน้ จึงง่ายต่อการนาเครื่องบินไต่ขน้ึ ไปในระดับที่สูงกว่า สภาพน้ าแข็ง
เกาะเครื่องบินในเมฆนี้ไม่ค่อยรุนแรง หากไม่ได้บนิ อยู่ในเมฆเป็นเวลานาน
เมฆทีเ่ กิดจากการพาความร้อน (Convective cloud) น้ าแข็งอาจเกาะเครื่องบินอย่างรุนแรง หากอยู่ใน
เมฆคิวมูลสั (Cumulus) ทีม่ ขี นาดใหญ่หรือเมฆคิวมูโลนิมบัส การเพิม่ ระยะสูงอาจไม่ลดความรุนแรงของน้ าแข็งที่
เกิดอยู่ นอกจากในย่านทีม่ อี ุณหภูมขิ องอากาศระหว่าง -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส สภาพน้ าเข็งเกาะเครื่องบิน
จะลดความรุนแรงลง เนื่องจากในระดับนี้หยดน้ าอยู่ในสภาพของผลึกน้ าแข็ง แต่เคยมีบางครัง้ ที่น้ าแข็งจะก่อตัว
คงความรุนแรงต่อไปจนอุณหภูมลิ ดลงถึง -40 องศาเซลเซียส
เมฆเซอร์รสั (Cirrus) น้ าแข็งเกาะเครื่องบินจะเกิดขึน้ ได้ยากในเมฆเซอร์รสั แม้ว่าเมฆนี้บางครัง้ จะยังมี
ละอองน้ าประกอบอยู่บา้ ง ภายในเมฆเซอร์รสั หนาทึบบนยอดของเมฆคิวมูโลนิมบัสทีก่ ระแสอากาศไหลขึน้ พัดพา
เอาละอองน้ าขึน้ ไปถึง นัน้ อาจเกิดน้ าแข็งเกาะเครื่องบินได้บา้ งเล็กน้อย
8.3 การเกิดน้ าแข็งในแนวปะทะอากาศ (Frontal icing) การเกิดน้ าแข็งเกาะเครื่องบินส่วนใหญ่ท่ไี ด้รบั
รายงาน มักเกิดบริเวณใกล้กบั แนวปะทะอากาศ นักบินจึงควรระวังเมื่อบินผ่านแนวปะทะอากาศ
8.3.1 การเกิดน้ าแข็งในแนวปะทะอากาศเย็นและแนวพายุฟ้าคะนอง โดยทัวๆ
่ ไปแล้ว ย่านที่
เกิดน้ าแข็งจะเป็ นบริเวณแคบๆ ซึ่งส่วนมากเกิดร่วมกับเมฆก้อน ย่านการเกิดน้ าแข็งจะมีความหนาประมาณ
10,000 ฟุต ชนิดน้ าแข็งส่วนมากเป็นน้ าแข็งใส การเกิดน้ าแข็งรุนแรงมากเมื่ออากาศอุ่นนัน้ มีการทรงตัวไม่ดี
จากรูปที่ 3-1 จะเห็นว่าย่านทีเ่ ป็นน้ าแข็งจะแผ่กว้างออกไปประมาณ 100 ไมล์ และสูงจากผิวพื้น
ประมาณ 10,000 ฟุต
ชนิดของน้ าแข็งที่เกิดขึน้ มีลกั ษณะต่างๆ กันดังนี้ น้ าแข็งใสเกิดขึน้ ระหว่างอุณหภูมิ 0 ถึง -10 องศา
เซลเซียส น้ าแข็งใสผสมน้ าแข็งขุ่นจะอยู่ระหว่าง -10 ถึง -15 องศาเซลเซียส น้ าแข็งขุ่นจะอยู่ระหว่าง -10 ถึง
-20 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามการเกิดน้ าแข็งทุกชนิดอาจเกิดขึน้ เมื่ออุ ณหภูมเิ ย็นกว่าที่กล่าวมาแล้วได้ เช่น
เกิดน้ าแข็งใสที่ -25 องศาเซลเซียส และน้ าแข็งขุน่ ที่ -40 องศาเซลเซียส (รูปด้านล่าง)
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รูปที่ 3-1 ย่านทีเ่ กิดน้าแข็งในแนวปะทะอากาศเย็น (Cold front Icing zone)
8.3.2 การเกิดน้ าแข็งในแนวปะทะอากาศอุ่นและแนวปะทะอากาศคงที่ โดยทัวไปแล้
่
วแนวปะทะ
อากาศทัง้ สองชนิด มีเมฆแผ่นแผ่ตวั ออกไปเป็นบริเวณกว้าง ทาให้บริเวณทีเ่ กิดน้ าแข็งแผ่กว้างออกไปด้วย ย่าน
การเกิดน้ าแข็งจะมีความหนาประมาณ 10,000 ฟุต ชนิดของน้ าแข็งส่วนมากเป็ นน้ าแข็งขุ่น ถ้าอากาศอุ่นมีการ
ทรงตัวไม่ดจี ะเป็นพวกเมฆก้อนและการเกิดน้ าแข็งเกาะก็จะรุนแรงมากกว่าที่เกิดจากเมฆแผ่น รูปที่ 3-2 แสดง
บริเวณทีเ่ กิดน้ าแข็งแผ่กว้างออกไปถึง 500 ไมล์ และสูงประมาณ 17,000 ฟุต จากผิวพืน้

รูปที่ 3-2 ย่านทีเ่ กิดน้าแข็งในแนวปะทะอากาศอุ่น (Warm front Icing zone)
เมื่อ บิน อยู่ ในระดับ อุ ณหภู มิต่ า กว่า จุ ดเยือ กแข็ง จะมีบ ริเวณที่เกิด น้ า แข็งเกาะเครื่อ งบิน ในสภาวะ
น้ าฟ้ าแข็ง (Freezing precipitation) ซึ่งเกิดจากหยดน้ าตกผ่านชัน้ บรรยากาศที่อุ่นกว่าในระดับบน และมา
กระทบกับผิวเครื่องบินซึ่งเย็นจัด ในกรณีน้อี าจจะเกิดน้ าแข็งใสเกาะเครื่องบินได้ หลีกเลี่ยงได้โดยการบินไต่ขน้ึ
สู่ระดับทีม่ อี ุณหภูมสิ ูงกว่าจุดเยือกแข็ง
บริเ วณที่เ กิด น้ า แข็งในแนวปะทะอากาศอุ่ น พอจะสรุ ปได้ว่า บริเวณน้ าแข็ง ใสผสมน้ า แข็งขุ่นจะอยู่
ระหว่าง 0 ถึง -10 องศาเซลเซียส น้ าแข็งขุ่นจะอยู่ระหว่าง -10 ถึง -20 องศาเซลเซียส และบางครัง้ อาจเกิดที่
อุณหภูมติ ่ากว่า -20 องศาเซลเซียสก็ได้
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8.3.3 การเกิดน้ าแข็งในแนวปะทะอากาศปิ ด แนวปะทะอากาศชนิดนี้มกั ประกอบด้วยเมฆแผ่น
และเมฆก้อนปนกัน ทาให้บริเวณทีจ่ ะเกิดน้ าแข็งแผ่เป็นบริเวณกว้าง ย่านที่เกิดน้ าแข็งเกาะเครื่องบินมีความหนา
ประมาณ 20,000 ฟุต ชนิดของน้ าแข็งจะเป็นทัง้ น้ าแข็งใส, น้ าแข็งขุน่ และทัง้ สองชนิดปนกัน ถ้าอากาศมีการทรง
ตัวไม่ดี (Unstable) การเกิดน้ าแข็งจะรุนแรงมาก ในรูปที่แสดงไว้นนั ้ อากาศบริเวณที่เกิดน้ าฟ้าแข็ง (Freezing
precipitation area) จะครอบคลุมบริเวณกว้างมาก ดังนัน้ พึงระลึกเสมอว่าเมื่อหยดน้ าตกลงมาจากบริเวณ
เบื้องบนที่มอี ุณหภูมิสูงกว่า จะทาให้เกิดน้ าแข็งเกาะเครื่องบินที่เป็ นอันตรายมากที่สุด ชนิดของน้ าแข็งโดย
สัมพันธ์กบั อุณหภูมมิ ดี งั นี้
น้ าแข็งใส
0 ถึง -10 องศาเซลเซียส
น้ าแข็งใสผสมน้ าแข็งขุน่
-10 ถึง -15 องศาเซลเซียส
น้ าแข็งขุน่
-15 ถึง -20 องศาเซลเซียส หรือต่ากว่า

รูปที่ 3-3 ย่านทีเ่ กิดน้าแข็งในแนวปะทะอากาศปิด (Occluded front Icing zone)
ข้อสังเกต เครื่องบินไอพ่นจะไม่เกิดน้ าแข็งเกาะในขณะบินเพราะว่าระดับที่เครื่องบินไอพ่นบินนัน้ จะบิน
เหนือบริเวณที่เกิดน้ าแข็งหรือระหว่าง 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส การเกิดน้ าแข็งจะเกิดระหว่างการไต่ขน้ึ และ
ร่อนลงเท่านัน้
8.4 การเกิดน้ าแข็งในมวลอากาศ (Air-mass icing) มวลอากาศที่มีการทรงตัว ดี (Stable) มักจะมี
เมฆสเตรตัส (Stratus) ซึ่งจะช่วยขยายบริเวณเกิดน้ าแข็งให้กว้างออกไป เมฆชนิดนี้จะเป็ นเมฆที่ทาให้เกิด
น้ าแข็งได้อย่างรุนแรง ถ้าหากนักบินไม่เตรียมการป้องกันหรือเปลี่ยนระยะสูงหลีกเลี่ยงเสียก่อน เมฆแผ่น
โดยทัวไปนั
่ น้ มักหนาไม่เกิน 3,000 ฟุต แต่อาจเกิดซ้อนและติดต่อกันหลายระดับจนทาให้มองดูแล้วหนากว่านัน้
ในกรณีน้ยี ่านทีเ่ กิดน้ าแข็งมักจะมีความหนามากทีส่ ุดไม่เกิน 6,000 ฟุต ฉะนัน้ นักบินควรคาดว่าจะเกิดน้ าแข็งขุน่
ในเมฆแผ่นเมื่ออุณหภูมขิ องอากาศต่ากว่า 0 องศาเซลเซียส ไว้เสมอ
มวลอากาศที่มีก ารทรงตัว ไม่ ดีท าให้เกิดเมฆคิวมู ลสั หรือ คิว มูโ ลนิ ม บัส นักบิน พึง ระวัง ไว้ว่าจะเกิด
น้ าแข็งอย่างรุนแรงในระดับสูงๆ ขึ้นไปได้ การเกิดเม็ดละอองน้ าที่เย็นกว่าจุดเยือกแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัส
จะมีมากกว่าเมฆสเตรตัส ดังนัน้ ในเมฆคิวมูโลนิมบัสจึงเกิดน้ าแข็งได้มากกว่าและเร็วกว่า ในเมฆสเตรตัส
น้ าแข็งใสจะพบในเมฆคิวมูโลนิมบัสมากทีส่ ุด
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8.5 ฤดูกาล น้ าแข็งเกาะเครื่องบินเกิดขึน้ ได้ทุกฤดูกาล แต่ส่วนมากเกิดในฤดูหนาวโดยเฉพาะประเทศ
ในเขตอบอุ่น ซึ่งมีระดับเยือกแข็งในฤดูหนาวอยู่ต่ากว่าฤดูร้อน ประเทศที่อยู่ในเขตละติจูดสูงเช่น แคนาดาหรือ
อลาสก้า จะเกิดน้ าแข็งเกาะเครื่องบินได้รุนแรงมากทีส่ ุดในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ในฤดูหนาวบริเวณแถบ
ขัว้ โลกอากาศจะเย็นเกินไปจนมีความชืน้ ไม่มากพอที่จะทาให้เกิดสภาวะน้ าแข็งเกาะเครื่องบิน และระบบเมฆ
ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นเมฆแผ่นทีป่ ระกอบด้วยผลึกน้ าแข็งเสียส่วนมาก
8.6 ลักษณะภูมปิ ระเทศ (Terrain) บริเวณที่เป็ นภูเขามักเกิดน้ าแข็งเกาะเครื่องบินได้มากและรุนแรง
กว่าภูมปิ ระเทศแบบอื่น แนวเทือกเขาทาให้เกิดกระแสอากาศไหลขึน้ ทางด้านรับลมซึ่งจะช่วยพยุงละอองน้ าไว้
จานวนมากพอที่จะกลันตั
่ วและตกลงมาเป็ นฝนบริเวณเทือกเขา การเคลื่อนตัวของระบบแนวปะทะผ่านแนว
เทือกเขาทาให้เกิดการยกตัวของอากาศตามแนวปะทะควบคู่ไปกับการยกตัวตามแนวเทือกเขา มีผลทาให้เกิด
บริเ วณที่น้ า แข็ง จับ เกาะเครื่อ งบินได้อย่า งรุ นแรง บริเ วณที่เกิดน้ าแข็งได้รุน แรงที่สุ ดคือ บริเวณสัน เขาและ
ด้านรับลมของเทือกเขา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 5,000 ฟุต เหนือยอดเขา และสูงขึน้ ไปได้อกี เมื่อมีเมฆก้อนก่อ
ตัวขึน้

รูปที่ 3-4
9. สรุปความปลอดภัยอันเกิ ดจากการเกิ ดน้าแข็งเกาะ
9.1 ข้อควรระวังขณะอยู่บนพืน้ ดิน
9.1.1 อย่าวิง่ ขึน้ ขณะทีม่ นี ้ าค้างแข็งเกาะตามลาตัวเครื่องบิน
9.1.2 อย่าวิง่ ขึน้ ขณะที่มหี มิ ะเกาะตามลาตัวเครื่องบิน เพราะว่าหิมะที่ละลายแล้วอาจแข็งตัว
เป็นน้ าแข็งอีกขณะทีบ่ นิ สูงขึน้ ไป
9.1.3 อย่าขับเครื่องบินที่ผวิ พื้นผ่านหลุมบ่อที่มนี ้ า โดยใช้ความเร็วสูงในเมื่ออุณหภูมติ ่ ากว่า
จุดเยือกแข็ง เพราะว่าจะทาให้หยดน้ าทีก่ ระเด็นขึน้ ไปนัน้ แข็งตัว และทาให้ระบบของล้อขัดข้องได้
9.1.4 อย่าวิง่ ขึน้ โดยไม่ได้ทดลองส่วนบังคับต่างๆ ว่ามีน้ าแข็งเกาะหรือไม่
9.1.5 อย่าอุ่นเครื่องยนต์ในหมอกขณะทีม่ อี ุณหภูมติ ่ากว่าจุดเยือกแข็ง น้ าแข็งอาจจะเกาะตาม
ใบพัดได้
9.1.6 อย่าวิง่ ขึน้ ขณะทีม่ นี ้ าแข็งเกาะตามลาตัวหรือใบพัดของเครื่องบิน
9.1.7 อย่าวิง่ ขึน้ ขณะที่ทราบว่าจะมีการเกิดน้ าแข็งเกาะและเมื่อเครื่องบินนัน้ ไม่มเี ครื่องมือใน
การทาลายน้ าแข็งอย่างทันสมัย
9.1.8 แม้ว่าเครื่องมือในการทาลายน้ าแข็งหรือ ป้องกันการเกิดน้ าแข็งจะดีและทันสมัยก็ตาม
อย่าวิง่ ขึน้ ผ่านย่านทีท่ ราบว่าจะเกิดน้ าแข็ง
9.1.9 อย่าขับเครื่องบินขณะทีส่ นามบินปกคลุมไปด้วยน้ าแข็ง
9.1.10 อย่าใช้หา้ มล้อทันทีทนั ใดในเมื่อทางวิง่ ทีม่ นี ้ าแข็งเกาะอยู่ และเมื่อเครื่องบินลงแล้ วให้ใช้
ทางวิง่ ทีย่ าวทีส่ ุด และก่อนลงให้วทิ ยุถามสภาพทางวิง่ ด้วย
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9.1.11 อย่าวิง่ ขึน้ ขณะทีม่ หี มิ ะเปียกบนทางวิง่
9.2 ข้อควรระวังขณะทีบ่ นิ อยู่ในอากาศ
การเกิดน้ าแข็งเกาะเครื่องบินอาจเกิดได้เมื่อ
9.2.1 บินเข้าไปในเมฆทีม่ อี ุณหภูมติ ่ากว่า 2 องศาเซลเซียส
9.2.2 บินผ่านฝนหรือหิมะขณะทีอ่ ุณหภูมติ ่ากว่า 2 องศาเซลเซียส
9.2.3 บินจากบริเวณทีม่ อี ุณหภูมติ ่ากว่า 2 องศาเซลเซียส เข้าไปในเมฆ
9.2.4 บินเข้าไปในบริเวณทีม่ อี ุณหภูมติ ่ากว่า 0°C หลังจากเพิง่ บินผ่านเมฆมาใหม่ๆ
9.2.5 บินผ่านเมฆเมื่อมีน้ าแข็งเกาะเครื่องบินเป็นบางส่วนแล้ว
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พายุฟ้าคะนอง
(Thunderstorm)
กล่าวนา
พายุฟ้าคะนองเป็ นระบบของสภาพอากาศเฉพาะถิน่ (Local weather system) ขนาดเป็ น Meso-scale
(10-100 ตารางกิโลเมตร) เกิดจากการเจริญเติบโตของเมฆคิว มูลสั (Cumulus) จนเป็ นเมฆคิวมูโลนิมบัส
(Cumulonimbus) มีฟ้าแลบฟ้าร้องเกิดขึน้ ร่วมด้วยเสมอ มีน้อยครัง้ มากทีพ่ ายุฟ้าคะนองลูกเดียวจะมีความรุนแรง
อยู่ได้ 2 ชัวโมง
่
พายุฟ้าคะนองในเขตร้อนเกิดขึน้ ทุกวันตลอดปี ในเขตอบอุ่นจะเกิดบ่อยที่สุดตัง้ แต่ปลายฤดูหนาวถึงต้น
ฤดูใบไม้ผลิ เขตขัว้ โลกเกิดขึน้ บ่อยทีส่ ุดในฤดูรอ้ น
1. ปัจจัยที่จาเป็ นในการก่อตัวของพายุฟ้าคะนอง
1.1 ชัน้ ของอากาศไม่ทรงตัว (Unstable air) หรือมีแนวโน้ มที่จะไม่ทรงตัว (Potentially unstable)
มีความหนามากโดยปกติแล้วมีความหนาเป็ น 10,000 ฟุ ตขึ้นไป ในกรณีท่รี ุนแรงจะเกิดขึ้นตัง้ แต่ผวิ พื้นถึง
ระดับโทรโพพอส
1.2 ต้องมีปริมาณไอน้ าเป็ นจานวนมาก (Plentiful supply of water vapor) โดยเฉพาะบริเวณใกล้ผวิ
พืน้ ทีซ่ ่งึ เป็นจุดเริม่ แรกของกระแสอากาศทีก่ ่อให้เกิดเมฆ
1.3 ต้องมีแรงภายนอก เช่น การพาความร้อน (Heating from below) แนวลมพัดสอบ (Convergence)
การเคลื่อนตัวของอากาศไปตามลาดภูเขา (Up lift over hill and mountain range) และการเคลื่อนตัวของอากาศ
ตามลาดแนวปะทะอากาศ (Frontal ascent) มากระทาให้อากาศยกตัวขึน้ ถึงระดับที่อากาศจะลอยตัวได้เอง
อย่างอิสระ
ปัจจัยที่เอื้ออานวยให้พายุฟ้าคะนองมีความรุนแรงเพิ่ มขึน้ ได้แก่
- มีกระแสไหลออกอย่างรุนแรงในบรรยากาศชันโทรโพสเฟี
้
ยร์ระดับสูง (Outflow at high level)
- อุณหภูมขิ องยอดเมฆต้องอยู่ในช่วง -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเอื้ออานวยให้เกิด Ice pellets
จานวนมหาศาล
- ลมพัดตัดกันในทางตัง้ ภายในก้อนเมฆต้องมีกาลังอ่อน (Weak vertical wind shear) ทัง้ นี้เพื่อให้เกิด
การก่อตัวในทางตัง้ ของแกนเมฆพายุฟ้าคะนองได้สูง (Deep) มากยิง่ ขึน้
2. ชนิ ดของพายุฟ้าคะนอง (Type of Thunderstorm)
2.1 พายุฟ้าคะนองทีเ่ กิดร่วมกับแนวปะทะอากาศ (Frontal thunderstorm)
พายุฟ้าคะนองสามารถเกิดได้ในแนวปะทะอากาศทุกชนิด โดยการยกตัวของอากาศอุ่น,ชืน้ ทีท่ รงตัวไม่ดี
บนพืน้ ลาดของแนวปะทะอากาศ ซึ่งจาแนกได้ดงั นี้
2.1.1 พายุฟ้าคะนองที่เกิดร่วมกับแนวปะทะอากาศอุ่น เมฆที่พบส่วนใหญ่จะเป็ นเมฆแผ่น
(Stratiform) พายุฟ้าคะนองชนิดนี้มคี วามรุนแรงน้อยกว่าทีเ่ กิดในแนวปะทะอากาศแบบอื่นๆ เนื่องจากแนวปะทะ
อากาศชนิดนี้ มีความชันน้อยนันเอง
่
2.1.2 พายุฟ้าคะนองที่เกิดร่วมกับแนวปะทะอากาศเย็น มีค วามรุนแรงมากที่สุด ยกเว้นเมื่อ
เทียบกับที่เกิดในแนวพายุฟ้าคะนอง มักเกิดติดต่อกันเป็ นแนว ซึ่งง่ายต่อการตรวจพบ มักจะเกิดได้บ่อยและ
รุนแรงทีส่ ุดในช่วงเวลาบ่าย
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2.1.3 พายุฟ้ าคะนองที่เกิด ร่วมกับแนวปะทะอากาศคงที่ เกิดได้บางโอกาส ซึ่ง โดยปกติม ี
ลักษณะการเกิดทีแ่ ผ่กระจัดกระจายเป็นบริเวณกว้าง (Widely scatter)
2.1.4 พายุฟ้าคะนองที่เกิดร่วมกับแนวปะทะอากาศปิ ด มักมีรูปแบบการเกิดไม่ชดั เจน รวมทัง้
ถูกปิดบังโดยเมฆแผ่นและยากต่อการตรวจพบ จึงเป็นอันตรายต่อการบิน
2.2 พายุฟ้าคะนองทีเ่ กิดในมวลอากาศ (Air mass thunderstorm)
2.2.1 พายุฟ้าคะนองเนื่องจากการพาความร้อน (Convective thunderstorm)
เกิดได้บ่อยเมื่อเทียบกับพายุฟ้าคะนองทีเ่ กิดในมวลอากาศชนิดอื่น โดยเกิดได้ทงั ้ บนบก เหนือ
พืน้ น้ า ในพืน้ ทีเ่ กือบทัง้ หมดทัวโลก
่
และพบได้เป็ นประจาในเขตละติจูดกลางในช่วงฤดูร้อน การยกตัวของมวล
อากาศในพายุฟ้าคะนองประเภทนี้ มีสาเหตุจากการได้รบั ความร้อนจากชัน้ อากาศระดับล่าง ซึ่งสัมผัสอยู่กบั
พืน้ ดินหรือพืน้ น้ าทีอ่ ุ่น
โดยปกติเมฆก่อตัวทางตัง้ จะก่อตัวเหนือพืน้ ดินในเวลาบ่าย เมื่อความร้อนจากดวงอาทิตย์ท่ผี วิ
โลกมีค่ามากทีส่ ุด ซึ่งเมฆคิวมูลสั จะก่อตัวขึน้ ได้ในขณะทีอ่ ากาศมีการทรงตัวไม่ดี และมีปริมาณของไอน้ ามากพอ
ั่
พายุฟ้าคะนองชนิดนี้ยงั สามารถเกิดได้ในบริเวณชายฝงในเวลาบ่
าย เมื่ออากาศเย็นชืน้ ที่พดั เข้า
ั ่ รบั ความร้อนจากพืน้ ดินทีอ่ ุ่นกว่า โดยเกิดพายุฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ หรือกระจายเป็นบริเวณกว้างได้ ซึ่งจะ
สู่ฝงได้
สังเกตพบได้ง่ายจากลักษณะเมฆก่อตัวทางตัง้ (Towering) ฟ้าแลบ และมีฝนตก
2.2.2 พายุฟ้าคะนองเนื่องจากลักษณะภูมปิ ระเทศ (Orographic thunderstorm)
เกิดจากการยกตัวของอากาศอุ่นชืน้ ทรงตัวไม่ดขี น้ึ ไปตามลาดเขา สามารถก่อตัวได้อย่างรวดเร็ว
และกินบริเวณกว้าง ปกติจะทรงตัวอยู่นานหลายชัวโมงด้
่
านหน้าแนวรับลม การก่อตัวจะมี ลกั ษณะเป็ นเซลเดี่ยว
เหนือยอดเขาหรือเป็นแนวของพายุตามความยาวแนวสันเขา ซึ่งถ้าภูเขามีความชันมากโอกาสเกิดลูกเห็บจะมีสงู
เป็นการยากทีจ่ ะสังเกตเห็นพายุฟ้าคะนองชนิดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากทิศทางด้านรับลมของ
ภูเขา เนื่องจากถูกเมฆแผ่นปกคลุมและปิดบังอยู่ อย่างไรก็ตามการตรวจพบจะกระทาได้ง่ายกว่าในทิศ ทางจาก
ด้านหลังลม
ไม่แนะนาให้บนิ ผ่านเข้าไปในส่วนล่างของพายุฟ้าคะนองชนิดนี้ เนื่องจากเป็ นบริเวณของยอด
เขาและสันเขาถูกซ่อนอยู่โดยการปกคลุมของเมฆ
2.2.3 พายุฟ้าคะนองทีเ่ กิดระดับสูง (High level thunderstorm)
ในเดือ นที่เป็ นช่วงหน้าร้อน พายุฟ้าคะนองมักเกิดได้บ่อยในเวลากลางคืน โดยไม่มผี ลเกี่ยว
เนื่องมาจากแนวปะทะอากาศทีผ่ วิ พืน้ ปกติจะเกิดในระดับสูงเนื่องมาจากการทรงตัวไม่ดขี องอากาศ ซึ่งเป็ นผล
ของการเย็น ตัว ลงจากการแผ่ร ัง สีค วามร้ อ นที่ส่ ว นบนของชัน้ อากาศชื้น และทรงตัว ไม่ ดีอ ย่ า งมีเ งื่อ นไข
(Conditionally unstable) เพราะว่าพายุฟ้าคะนองชนิดนี้มคี วามรุนแรงน้อย และเกิดในระดับสูง ทาให้การบินทีใ่ ต้
ระดับฐานเมฆสามารถทาได้อย่างปลอดภัย ส่วนการบินที่ระดับเหนือขึน้ ไป อาจกระทาได้ในบริเวณระหว่าง
ยอดของเมฆ ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากแสงสว่างของการเกิดฟ้าแลบ
พายุฟ้ าคะนองในระดับสูงที่เกิดได้บ่อยในฤดูร้อนอีกชนิดหนึ่ง เกิดจากการเคลื่อนตัวเข้ามา
ซ้อนทับของอากาศเย็นด้านบนเหนืออากาศอุ่นชืน้ ด้านล่าง พบได้บ่อยในเวลากลางคืนมากกว่าเวลากลางวัน
โดยมีปจั จัยช่วยเสริมจากการแผ่รงั สีออกของความร้อน พายุฟ้าคะนองชนิดนี้ไม่จาเป็ นต้องถูกจัดอยู่ในพายุฟ้า
คะนองทีเ่ กิดระดับสูง เนื่องจากสามารถเกิดได้จากการเคลื่อนตัวเข้ามาซ้อนทับของอากาศเย็นในระดับบน ใน
ขบวนการของพายุฟ้าคะนองเนื่องจากการพาความร้อน
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2.3 แนวพายุฟ้าคะนอง (Squall line)
ลักษณะการเกิดเป็นแนวแคบๆ ในบริเวณทีไ่ ม่มแี นวปะทะอากาศ แนวพายุฟ้าคะนองก่อตัวด้านหน้าของ
แนวเคลื่อนทีแ่ นวปะทะอากาศเย็น 50-300 ไมล์ และอาจเกิดขึน้ ได้แม้จะไม่มแี นวปะทะอากาศร่วมด้วย แนวของ
การเกิด อาจยาวจนยากที่จ ะบิน อ้อ ม และกว้า งหรือ รุน แรงเกิน กว่า ที่จะสามารถบิน ผ่า นได้อ ย่า งปลอดภัย
โดยทัวไปแล้
่
วจะเกิดได้เร็วและรุนแรงกว่าพายุฟ้าคะนองที่เกิดร่วมกับแนวปะทะอากาศเย็น สภาวะที่อนั ตราย
ทีส่ ุดในพายุฟ้าคะนองชนิดนี้ได้แก่ การเกิดลูกเห็บและลมพัดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเกิดทอร์นาโด
(tornado)
3. วงรอบของพายุฟ้าคะนอง (Life - Cycle)
จ าแนกได้ 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ก่ อ ตัว ขัน้ เจริญ เติบ โตเต็ม ที่ และขัน้ สลายตัว โดยที่ช่ว งของการ
เปลีย่ นแปลงไปสู่แต่ละขัน้ ตอน ยากทีจ่ ะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน พายุฟ้าคะนองอาจเกิดเป็ นเซลเดี่ยว ซึ่งมัก
เกิดในระยะเวลาอันสัน้ หรือประกอบด้วยกลุ่มของเซลซึ่งอยู่ในขันการเกิ
้
ดทีแ่ ตกต่างกัน โดยมีวงรอบของการเกิด
จนกระทังถึ
่ งการสลายตัว กินเวลาตัง้ แต่ 20 นาทีจนถึง 3 ชัวโมง
่ ขึน้ อยู่กบั จานวนและขันการเกิ
้
ดของเซลในพายุ
3.1 ขัน้ ก่อตัว (Cumulus stage or building stage)
ถึงแม้วา่ เมฆคิวมูลสั ส่วนใหญ่จะไม่พฒ
ั นาไปเป็นพายุฟ้าคะนอง แต่พายุฟ้าคะนองจะมีจุดกาเนิดมาจาก
เมฆคิวมูลสั เสมอ รูปแบบทีส่ าคัญทีเ่ กิดในขันนี
้ ้กค็ อื กระแสอากาศไหลขึน้ (Updraft) รูปที่ 4-1 ซึ่งสามารถพบได้
ตัง้ แต่ใกล้ผวิ พืน้ ไปจนถึงหลายพันฟุตเหนือยอดเมฆ กระแสอากาศไหลขึน้ ที่รุนแรงที่สุดจะเกิดที่ระดับสูงขึน้ ไป
ในช่วงปลายของขัน้ ตอนนี้ ซึ่งอาจสูงถึง 3,000 ฟุตต่อนาทีหรือมากกว่านัน้
เมื่อมีปจั จัยที่ทาให้เมฆเริม่ ก่อตัวขึน้ แล้ว โดยพลังงานจากการคายความร้อนแฝงของการกลันตั
่ ว และการ
ระเหิดกลับของไอน้ า จะทาให้เมฆเติบโตมากยิง่ ขึน้
ในระยะเริ่ม แรก หยดละอองน้ า มีขนาด
เล็กมาก แต่ จะโตเป็ นเม็ดฝนเมื่อเมฆเพิ่มความ
หนามากขึ้ น ในทางตั ้ง ในส่ ว นบนของเมฆ
ประกอบด้ ว ยผลึก หิ ม ะและละอองน้ า แข็ง แม้
กระนัน้ หยดละอองน้ ายังมีสภาพเป็ นของเหลวใน
กระแสอากาศไหลขึ้น แม้ท่ีค วามสู ง เหนื อ ระดับ
เยือกแข็ง (Freezing level) ในพายุบางลูกสูงถึง
40,000 ฟุ ต ไม่ ป รากฎการตกของเม็ด ฝนใน
ขัน้ ตอนนี้ เนื่องจากถูกพัดพาขึน้ สู่ระดับบน หรือ
ถูกพยุงเอาไว้โดยกระแสอากาศไหลขึน้
รูปที่ 4-1
3.2 ขันเจริ
้ ญเติบโตเต็มที่ (Mature stage)
เมื่อเริม่ มีการตกของฝนและลูกเห็บจากฐานเมฆ แสดงถึงจุดเริม่ ต้นของการเกิดกระแสอากาศไหลลง
(Downdraft) และพายุฟ้าคะนองได้เข้าสู่ขนั ้ ตอนการเจริญเติบโตเต็มที่ ขนาดของเม็ดฝนและผลึกน้ าแข็งมีขนาด
ใหญ่และหนักเกินกว่าจะถูกพยุงไว้โดยกระแสอากาศไหลขึน้ โดยเฉลี่ยแล้วในขัน้ นี้พายุจะมีความสูงประมาณ
25,000 ฟุต รูปที่ 4-2 และอาจจะสูงเพียง 12,000 ฟุตในเขตละติจูดสูง
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เมื่อเริ่ม มีก ารตกของเม็ด ฝน อากาศรอบๆ จะเริ่ม มีก ารจมตัวลง และเนื่ องจากมวลอากาศนี้ มีก าร
ทรงตัวไม่ดี อากาศเย็นทีจ่ มตัวลงจะมีความเร็วเพิม่ มากขึน้ จนเป็ นกระแสอากาศไหลลงซึ่งอาจมีความเร็วสูงถึง
2,500 ฟุ ตต่อนาที และจะแผ่ขยายออกไปในแนวราบเมื่อไหลลงใกล้พ้นื ดิน แนวขอบหน้ าของกระแสอากาศ
ทีเ่ ย็นและลมกระโชกทีร่ ุนแรง ซึ่งเกิดบริเวณผิวพืน้ นี้เรียกว่า Gust front
ในระยะแรกของขันนี
้ ้กระแสอากาศไหลขึน้ ที่ยงั คง
อยู่ จะมีค วามเร็วเพิ่มมากขึ้น บางครัง้ มากกว่า
6,000 ฟุ ต ต่ อ นาที กระแสอากาศไหลขึ้น และ
กระแสอากาศไหลลงที่มบี ริเวณการเกิดใกล้เคียง
กันเป็ นสาเหตุของ Vertical shear และ กระแส
ั ่ ่วน (Turbulence) อย่างรุนแรง พายุ
อากาศปนป
ฟ้าคะนองทุกลูกจะมีสภาพอากาศรุนแรงมากที่สุด
ในช่วงเวลานี้

รูปที4่ -2
3.3 ขันสลายตั
้
ว (Dissipating stage or Anvil stage)
ตลอดช่วงของขัน้ เจริญเติบโตเต็มที่ กระแส
อากาศไหลลงจะมีค วามแรงเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
กระ แส อาก าศไหลขึ้ น ลดค วา มแรงลงเรื่ อ ย ๆ
จนกระทังเมฆทั
่
ง้ ก้อนกลายเป็ นบริเวณของการเกิด
กระแสอากาศไหลลงทัง้ หมด เนื่องจากกระแสอากาศ
ไหลขึ้น เป็ น สิ่ง จ าเป็ น ส าหรับ การกลัน่ ตัว และคาย
พลังงานในรูปความร้อนแฝงออกมา พายุฟ้าคะนองจึง
เข้า สู่ ข นั ้ ตอนการสลายตัว ในขัน้ ตอนนี้ ล มแรงใน
ระดับ สู ง อาจจะพัด ส่ ว นบนของเมฆออกไปโดยมี
ลักษณะเป็นรูปทัง่ (anvil) รูปที่ 4-3 อย่างไรก็ตามการ
ปรากฎลักษณะเมฆเป็ นรู ปทัง่ ไม่ได้เป็ นสิ่ง บ่ง ชี้ว่า
พายุ ฟ้ าคะนองเข้า สู่ ข นั ้ ตอนการสลายตัว สภาพ
อากาศทีร่ ุนแรงสามารถเกิดได้ในพายุ หลายๆ ลูกทีม่ ี
รูปที4่ -3
ลักษณะของเมฆรูปทังปรากฎชั
่
ดเจน พายุฟ้าคะนองทีร่ ุนแรงมากบางครัง้ ไม่ได้มรี ูปแบบของการสลายตัวตามที่
กล่าวมานี้ ถ้าหากความเร็วลมในทางระดับ (Horizontal wind) มีค่าเพิ่มขึ้นตามความสูง ขัน้ ตอนของการ
เจริญเติบโตเต็มทีจ่ ะใช้เวลานานมากขึน้ และแนวของการเกิดกระแสอากาศไหลขึน้ จะถูกทาให้เอียงไปจากแนว
เดิมอย่างมาก ในสภาวะเช่นนี้หยาดน้ าฟ้าจะตกเฉพาะในบริเวณบางส่วนของกระแสอากาศไหลขึน้ หรือบางที
นอกบริเวณเมฆพายุฟ้าคะนอง ซึ่งทาให้กระแสอากาศไหลขึน้ สามารถเกิดได้ต่อเนื่องจนกระทั ่งพลังงานทีม่ อี ยูถ่ กู
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ใช้จนหมด พายุฟ้าคะนองอาจจะสลายตัวได้ถงึ แม้จะไม่ถูกแทนที่โดยกระแสอากาศไหลลง นอกจากนี้ การตก
ของน้ าฟ้าในเมฆทีม่ ลี กั ษณะเอียงเช่นนี้ ยังเป็นสาเหตุให้กระแสอากาศไหลลงเกิดได้นอกบริเวณของเมฆ
4. อันตรายจากพายุฟ้าคะนอง
ั ่ ่วน สามารถพบได้เสมอในพายุฟ้าคะนอง ซึ่งมีผลทาให้เกิดความเสียหายกับ
4.1 กระแสอากาศปนป
เครื่องบิน และเป็ นอันตรายต่อผู้โดยสารและลูกเรือ จุดที่เกิดรุนแรงมากที่สุดจะอยู่ระหว่างรอยต่อของกระแ ส
ั ่ ว่ นยังสามารถเกิดได้ภายนอกเมฆออกไปไกลถึง 20
อากาศไหลขึน้ และกระแสอากาศไหลลง กระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนที่รุนแรงสามารถพบได้ในบริเวณคล้ายทั ่ง 15-30
ไมล์ และหลายพันฟุตเหนือระดับเมฆ กระแสอากาศปนป
ได้ไกล 10 หรือ 15 ไมล์ เรียกว่า Gust front ถ้ากระแสอากาศไหลลงมีลกั ษณะการเกิดเป็นกลุ่มภายในพายุจะทา
ให้เกิด Second หรือ Third gust front ได้ ระหว่าง First gust และพายุฟ้าคะนองในบริเวณที่ Gust front ผ่าน
ทิศทางลมเฉลีย่ ในทางระดับสามารถเปลีย่ นได้ถงึ 40% และความเร็วลมสามารถเพิม่ ได้ถงึ 50% ระหว่างผิวพื้น
ขึน้ ไปถึงระดับ 1,500 ฟุต ดังนัน้ ลมที่ตรวจวัดได้ท่ผี วิ พื้นนัน้ ไม่อ าจใช้เป็ นค่าประมาณของลมระดับต่ า ๆ เหนือ
พืน้ ดินได้
ั ่ ่วน ซึ่งจะ
เมฆม้วน (Roll cloud) ทีพ่ บบริเวณขอบหน้าของพายุ เป็ นสิง่ บ่งชีก้ ารเกิดกระแสอากาศปนป
เห็นได้อย่างชัดเจนในพายุฟ้าคะนอง ทีเ่ กิดร่วมกับแนวปะทะอากาศเย็น และแนวพายุฟ้าคะนอง รวมทัง้ มีความ
รุนแรงอย่างมากด้วย
4.2 ลูกเห็บ (Hail)
ลูกเห็บเป็นสภาพอากาศที่อนั ตรายมากอีกอย่างหนึ่งสาหรับการบิน มักเกิดในช่วงขัน้ การเจริญเติบโต
เต็มที่ซ่งึ มีการไหลขึน้ อย่างรุนแรง (Strong updraft) ยิง่ พายุลูกใหญ่โอกาสเกิดลูกเห็บยิง่ มากตามไปด้วยโดย
สามารถพบได้ทค่ี วามสูงถึง 45,000 ฟุตภายนอกเมฆ โดยเฉพาะใต้บริเวณเมฆรูปทังของพายุ
่
ฟ้าคะนองขนาด
ใหญ่ บางครัง้ ถูกลมพัดไปได้ไกลถึง 10 ไมล์จากพายุ ลูกเห็บสามารถเกิดได้ในพายุฟ้าคะนองลูกใดๆ ขนาดของ
ลูกเห็บเพียงแค่ 1/2 ถึง 3/4 นิ้ว สามารถทาความเสียหายอย่างมากแก่อากาศยานภายในไม่กว่ี นิ าที
4.3 การเกิดน้ าแข็ง (Icing)
สามารถเกิดได้เมื่ออุณหภูมิภายนอก (Free air temperature) อยู่ท่ี 0 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่ า
โดยทัวไปเกิ
่
ดได้ในอุณหภูมริ ะหว่าง 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส ซึ่งการเกิดที่รุนแรงที่สุดจะอยู่ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง
-10 องศาเซลเซียส มักเกิดหนักที่สุดเหนือระดับเยือกแข็งเล็กน้อย เนื่องจากที่ระดับนี้เป็ นบริเวณที่มฝี นตกหนัก
ั ่ ว่ นอย่างรุนแรง จึงถือว่าเป็นระดับทีม่ อี นั ตรายมากทีส่ ุดด้วย
และกระแสอากาศปนป
5. ฟ้ าแลบ (Lightning)
เกิดได้ทุก ระดับในพายุฟ้ าคะนอง แกนของการเกิดฟ้ าแลบจะไม่ผ่านลงไปยังพื้นดิน แต่เป็ นการเกิด
ระหว่างก้อนเมฆหรือภายในเมฆก้อนเดียวกัน อย่างไรก็ตามอันตรายจากฟ้าผ่าสามารถเกิดได้กบั อากาศยานที่
บินห่างจากเมฆหลายไมล์ ปรากฏการณ์ทางประจุไฟฟ้ าที่เกิดจากพายุฟ้ าคะนองยังสามารถเกิดได้ต่อ เนื่อ ง
ถึงแม้พายุฟ้าคะนองได้สลายตัวไปแล้ว ประจุไฟฟ้าอาจสะสมได้บนอากาศยานหลังจากบินผ่านเข้าไปในก้อนเมฆ
และบริเวณทีม่ คี วามหนาแน่นของน้ าฟ้า รวมไปถึง บินผ่านหิมะ,ผ่านฝน หรืออนุ ภาคขนาดเล็กเช่น ฝุ่นละออง,
หมอกแดด และน้ าแข็ง ยิง่ อากาศยานมีขนาดใหญ่และบินเร็วมากเท่าใด จะมีโอกาสทาให้เกิดการกระทบที่ผวิ
ลาตัวของอากาศยาน และเกิดการสะสมของประจุได้มากเท่านัน้ อาจมีการทาปฏิกริ ยิ ากันระหว่างสนามไฟฟ้า
ของอากาศยานกับก้อนเมฆ เป็นผลให้เกิดการคายประจุไ ฟฟ้าสถิตย์ออกมา ซึ่งโดยปกติสร้างความเสียหายไม่
มากนักและมีผลทาให้เกิดการรบกวนระบบวงจรไฟฟ้าได้อกี ด้วย
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ฟ้าผ่าและผลของไฟฟ้ าสถิตย์เป็ นต้นเหตุข องอากาศยานอุบตั ิเหตุ และอุบตั ิการของกองทัพ อากาศ
สหรัฐอเมริกาทีม่ กี ารรายงานว่าเกิดจากสภาพอากาศ โดยทัวไปอากาศยานทุ
่
กชนิดประเภทมักจะล่อแหลมต่อ
การถูกฟ้าผ่าและได้รบั ผลของไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งสามารถเกิดได้ทค่ี วามสูงตัง้ แต่ผวิ พืน้ จนถึงอย่างน้อย 43,000 ฟุต
ฟ้าผ่าอากาศยานจะเกิดได้เมื่อทาการบินในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ต่อไปนี้
- ภายในช่วงอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส ของระดับเยือกแข็ง
- ภายใน ช่วงความหนาประมาณ 5,000 ฟุต ของระดับเยือกแข็ง
- บินเข้าไปในฝนหรือหิมะ
- บินเข้าไปในเมฆ
ั ่ ว่ น
- ในบริเวณทีเ่ กิดกระแสอากาศปนป
พึงระลึกว่าฟ้ าผ่าอากาศยานสามารถเกิดได้โดยไม่จาเป็ นจะต้อ งมีสภาวะที่กล่าวมาทัง้ หมดในเวลา
เดียวกัน นอกจากก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อลาตัวอากาศยานแล้ว ยังสามารถสร้างความเสียหายได้ต่อ
ระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบการบิน รวมทัง้ เรดาร์บนอากาศยานได้อกี ด้วย ไฟกระชากที่เกิดใน
ระบบอิเลคทรอนิกส์ซ่งึ เป็ นผลของจากการถูกฟ้าผ่า เป็ นสาเหตุให้การทางานผิดพลาดของระบบควบคุมและ
เครื่องวัดต่างๆ บนอากาศยาน
สาหรับสิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายอย่างยิง่ ก็คอื การเกิดประกายไฟภายในถังเชือ้ เพลิง โดยเฉพาะเมื่อมีส่วนผสม
ของไอน้ ามัน และอากาศในอัตราทีพ่ อเหมาะขึน้ อยู่กบั ชนิดของเชือ้ เพลิง โดยเฉพาะ JP-4 ค่อนข้างง่ายต่อการ
เกิดระเบิดเมื่อเทียบกับเชือ้ เพลิงชนิดอื่น
ส่วนผลกระทบต่อผูท้ าการในอากาศมีตงั ้ แต่สูญเสียการมองเห็นชัวขณะ
่
บางครัง้ ถึง 30 วินาที การ
สูญเสียการได้ยนิ เนื่องจาก Shock wave และเคยมีรายงานว่ามีการถูกประจุไฟฟ้าช็อต และเกิดการไหม้เกรียม
ตามร่างกายมาแล้ว
6. ลมงวงช้าง (Tornado)
เป็นการหมุนอย่างรุนแรงของอากาศ มีลกั ษณะคล้ายงวงช้างซึ่งทอดยาวออกมาจากเมฆคิวมูโลนิมบัส
ถ้าไม่ถงึ พื้นจะเรียกว่า Funnel cloud และถ้าเกิดบนพื้นน้ าเรียกว่า Water spout ปกติมขี นาดความกว้างเป็ น
ร้อยๆ หลา ภายในเมฆงวงช้างความเร็วของการหมุนอาจสู งถึง 300 ไมล์ต่อชัวโมง
่
ในขณะที่ความเร็วในการ
เคลื่อนตัวเฉลี่ยเพียงแค่ 40 นอต พายุงวงช้างสามารถเกิดได้ในพายุฟ้าคะนองทัวไป
่ แต่จะพบบ่อยในพายุฟ้า
คะนองทีเ่ กิดร่วมกับแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนทีเ่ ร็ว หรือในแนวพายุฟ้าคะนอง (Squall line)
ลักษณะทีม่ กี ารเกิดเป็นกลุ่มของลมงวงช้าง สามารถพบได้ในส่วนของเมฆทีแ่ ผ่ขยายออกมาจากบริเวณ
ของการเกิดฝนและฟ้าแลบไกลออกไปถึง 20 ไมล์ โดยอาจคงอยู่ตงั ้ แต่เพียงไม่ก่นี าทีจนถึง 6 ชัวโมง
่
และก่อตัว
ในบริเวณส่วนด้านหลังซีกขวาของทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุ กระแสอากาศหมุนวนของลมงวงช้าง อาจถูก
ซ่อนอยู่ในเมฆคิวมูลสั ซึ่งมองดูไม่น่ากลัวอะไร และหลบรอดพ้นจากการตรวจพบถ้าไม่ได้รบั ความเอาใจใส่
ระมัดระวังจากผูท้ าการในอากาศ ลักษณะของการหมุนวนทีฐ่ านเมฆและมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่พ้นื อาจเป็ น
สัญญาณของการหมุนวนกระแสอากาศของลมงวงช้างทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา แต่สามารถทาให้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงต่ออากาศยานได้
ควรหลีกเลีย่ งการบินใต้แนวของเมฆทีแ่ ผ่ขยายออกจากพายุฟ้าคะนองที่รุนแรง หากเผลอบินเข้าไปใน
บริเวณดังกล่าวพึงสังเกตดูบริเวณของการฟุ้งกระจายของฝุ่น ควรออกไปให้พ้นจากบริเวณนัน้ โดยเร็ว และขอ
การสนับสนุ นจากเรดาร์ภาคพืน้ ถ้าเป็นไปได้
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เรดาร์บนอากาศยานมีขดี จากัดในการตรวจหาตาแหน่ งของลมงวงช้าง โดยจะบอกเฉพาะตาแหน่ ง
บริเวณทีม่ นี ้ าฟ้า หนาแน่ น แต่ไม่สามารถแสดงตาแหน่ งของการหมุนวนกระแสอากาศ เมื่ออากาศยานบินเข้า
ใกล้บริเวณพายุฟ้าคะนองพึงระลึกว่าเพียงการตรวจด้วยตาเปล่า และเรดาร์ในบริเวณแนวของเมฆคิวมูโลนิมบัส
จะไม่สามารถบอกได้วา่ มีลมงวงช้างในพายุฟ้าคะนองนัน้ หรือไม่ ที่ควรระวังอย่างมากก็คอื ขณะลงจอด, ขณะ
บินขึน้ และขณะไต่ระดับขึน้ หรือลงในแนวของพายุฟ้าคะนอง (Squall line)
อันตรายจะยิง่ เพิม่ ตามความสูงในเมฆ เนื่องจากการเกิดแนวลมพัดสอบในระดับบนภายในแนวของเมฆ
(Cloud line) ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อลาตัวอากาศยานได้ตงั ้ แต่เกิดรอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อย หรือถึง
ขัน้ เสียหายหนัก จนไม่สามารถบินต่อไปได้
7. ผลกระทบต่อเครื่องวัด
ความกดอากาศมักจะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อพายุฟ้าคะนองเคลื่อนเข้ามาใกล้ และจะเพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็วเมื่อมีการผ่านของ Gust front เข้ามา จากนัน้ จะกลับคืนสู่ปกติเมื่ออยู่ในพายุฟ้าคะนอง การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของความกดอากาศดังกล่าว อาจทาให้เกิดความผิดพลาดต่อเครื่องวัดระยะสูง (Altimeter) ซึ่งจะมี
ผลอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อไม่ได้รบั การปรับตัง้ อย่างถูกต้องขณะกาลังร่อนลงจอด
8. ปรากฏการณ์ ไฟฟ้ าสถิ ตย์ที่เกิ ดจากน้าฟ้ า
ไฟฟ้าสถิตย์ท่เี กิดจากน้ าฟ้าซึ่งรบกวนคลื่นวิทยุส่อื สาร จะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าตรงส่วนที่ม ี
ลักษณะเป็นขอบโลหะ และตามเหลีย่ มมุมของลาตัวอากาศยานในขณะบิน มักพบได้บ่อยเมื่อบินเข้าไปในพื้นที่ท่ี
เกิดพายุฟ้าคะนอง และเมื่ออากาศยานผ่านเข้าไปในบริเวณทีม่ คี วามหนาแน่นของอนุภาคขนาดเล็กเช่น น้ าแข็ง
และผงฝุ่น,ทราย โดยจะเกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตย์บนลาตัวอากาศยานหรือในอากาศ ซึ่งเป็ นสาเหตุ
สัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุในช่วงคลื่นความถี่ต่ า แต่อย่างไรก็ตามจะไม่เกิดการรบกวนของสัญญาณในช่วงคลื่น
ความถีส่ ูงๆ (UHF)
ภายใต้สภาวะทีเ่ หมาะสมบริเวณทีเ่ กิดการคายและสะสมของประจุ จะสามารถมองเห็นได้เป็นแสงเรืองๆ
ในเวลากลางคืนแต่จะไม่มอี นั ตราย เรียกว่า St’Elmo’s fire ตามชื่อกลาสีเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผูค้ ้นพบ
การเรืองแสงจากการคายประจุในลักษณะนี้บนยอดเสากระโดงเรือ
9. การปฏิ บตั ิ เพื่อลดอันตรายเมื่อบิ นในพายุฟ้าคะนอง
9.1 เมื่อใช้เส้นทางบินผ่านเข้าไปในพายุฟ้าคะนอง มีขอ้ ควรคานึงดังต่อไปนี้ ความสาคัญของภารกิจ ,
ประเภทของอากาศยานและสมรรถนะ, เรดาร์ทต่ี ดิ ตัง้ บนอากาศยานและสถานภาพเครื่อง, ประสบการณ์ของผูท้ า
การในอากาศและขอบเขตความกว้างของพายุฟ้าคะนองในแนวตัง้ และแนวนอน หนทางทีด่ ที ส่ี ุดคือหลีกเลีย่ งการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจบริเวณทีม่ พี ายุฟ้าคะนอง
แต่เมื่อมีความจาเป็นและไม่สามารถเลีย่ งได้ ให้ปฏิบตั ติ ามข้อแนะนา ดังนี้
9.1.1 ทาการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศบนอากาศยานก่อนบินเข้าไปในพายุ และขอการ
สนับสนุนจากเรดาร์ภาคพืน้
9.1.2 เตรียมเครื่องให้พร้อมสาหรับการบินเข้าไปในพายุฟ้าคะนอง โดยการตรวจสอบอุปกรณ์
ต่างๆ เปิ ดไฟส่องสว่างในห้องนักบิน เปิ ดเครื่องให้ความร้อนท่อ Pitot ตรวจสอบสายรัดที่นงให้
ั ่ แน่ นหนา และ
ล็อกให้เรียบร้อย ปรับตัง้ กาลังเครื่องยนต์เพื่อให้ได้ค วามเร็วตามกาหนด ซึ่งจะช่วยลดอันตรายจากแรงเค้น
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บนลาตัวอากาศยานมีค่าเกินขีดจากัด และช่วยเพิม่ ความสามารถในการบังคับอากาศยาน นอกจากนี้ควรเลือก
เส้นทางบินผ่านเข้าไปในพายุฟ้าคะนองสัน้ ทีส่ ุด
9.1.3 รักษาระยะสูงให้คงที่ โดยเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มของแรงเค้นเนื่องมาจากกระแสอากาศ
ไหลขึน้ และกระแสอากาศไหลลง
9.1.4 อย่าบินใต้เมฆเซอร์รสั (Cirrus) ที่มลี กั ษณะเป็ นรูปทัง่ เนื่องจากเป็ นบริเวณที่เกิดลูกเห็บ
อย่างรุนแรง
9.1.5 อย่าบินเข้าไปในพายุใกล้ระดับเยือกแข็ง โดยเฉพาะระหว่าง -8 ถึง 8 องศาเซลเซียส
เนื่องจากมีสภาพอากาศเลวทีส่ ุด
9.1.6 หลังบินผ่านพายุแล้ว หลีกเลีย่ งการแสดงท่าทางและบังคับเลี้ยวต่างๆ โดยเฉพาะอย่าบิน
ย้อนเข้าไปในพายุ เพราะเป็นการเพิม่ แรงเค้นบนลาตัวอากาศยาน และนาไปสู่อาการล่วงหล่น
9.1.7 เมื่อทัศนวิสยั เข้าสู่สภาวะปกติควรส่ง PIREP ให้กบั PMSV (Pilot metro service) หรือ
ศูนย์ควบคุมทีส่ งั กัด และเมื่อได้รบั PIREP จากผูอ้ ่นื ต้องตระหนักว่าลักษณะของพายุสามารถมีการเปลีย่ นแปลง
ได้ในเวลาไม่ถงึ 10 นาที
9.2 การลดความเสีย่ งจากประจุไฟฟ้า มีขอ้ ทีค่ วรคานึง ดังนี้
9.2.1 หลีกเลีย่ งการบินเข้าไปในเมฆเซอร์รสั ทีห่ นา ซึ่งเคยเป็นบริเวณทีม่ กี ารเกิดพายุฟ้าคะนอง
ปรากฏทางประจุไฟฟ้าอาจยังคงมีอยู่ ถึงแม้พายุฟ้าคะนองได้สลายตัวแล้ว
9.2.2 หลีกเลีย่ งเส้นทางบิน ทีใ่ ช้เวลานานในพายุฟ้าคะนอง หรือในเมฆ
9.2.3 ใช้เส้นทางบินที่ผ่านระดับเยือกแข็งได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะไต่ระดับขึ้น
หรือลง เนื่องจากฟ้าผ่าจะเกิดมากทีส่ ุดในบริเวณภายใน 8 องศาเซลเซียสของระดับเยือกแข็ง ให้ไต่ระดับโดยทา
มุมกับแนวระดับมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้
9.2.4 ฟ้ าสามารถผ่าอากาศยานที่บินเกาะหมู่ได้หลายๆ ลาในเวลาเดียวกัน ดังนัน้ ขณะบิน
เกาะหมู่ให้แยกตัวออกห่างกัน หรือใช้การตรวจเรดาร์บนอากาศยาน เมื่อเข้าสู่บริเวณทีม่ โี อกาสฟ้าผ่าได้สูง
9.3 การลดความเสี่ยงจากพายุ ในกรณีท่ไี ม่สามารถบินอ้อมพายุได้หนทางปฏิบตั ิ 2 ประการที่ทาได้
ได้แก่ บินย้อนกลับไปลงสนามบินทีป่ ลอดภัยจากพายุ และรอจนกระทั ่งพายุสงบ หรืออีกหนทางคือ บินฝา่ เข้าไป
ในพายุเมื่อมีความจาเป็ นจริง ๆ เพื่อผลของภารกิจ ซึ่งเป็ นทางเลือกสุดท้าย โดยถามตัวเองว่าการเสี่ยงต่อการ
สูญเสียอากาศยานและชีวติ ลูกเรือ จะมีความคุม้ ค่ามากแค่ไหนในการทีจ่ ะบินฝา่ เข้าไปในพายุฟ้าคะนอง
9.3.1 การบินให้ปลอดภัยในพายุ หนทางปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดความปลอดภัยขึน้ อยู่กบั ข้อพิจารณา
หลายประการซึ่ง จะกล่ า วถึง ต่ อ ไป ดัง นัน้ ในขณะก าลัง บิน เข้า ไปใกล้พายุ ท าจิต ใจให้เ ป็ น ปกติ วิเ คราะห์
สถานการณ์อย่างรอบคอบในการเลือกหนทางปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม เพื่อที่จะได้ไม่ตอ้ งมาพะวงในภายหลัง
9.3.2 ประเมินสถานการณ์ ในการประเมินสถานการณ์จาเป็ นต้องวิเคราะห์ลกั ษณะภูมปิ ระเทศ
ความสูงของฐานและยอดของพายุ จานวนและตาแหน่งของพายุแต่ละลูกในพืน้ ที่ ขนาดและความรุนแรงของพายุ
ทิศทางและความเร็วที่พายุเคลื่อนที่ ตาแหน่ งของสนามบินปลายทางและสนามบินสารอง และประเภทของ
อากาศยานทีท่ าการบิน รวมทัง้ เพดานบิน และพิสยั ของอากาศยานนัน้ ๆ
9.3.3 ข้อควรปฏิบตั เิ มื่อต้องการบินให้อยู่เหนือพายุ ให้เพิม่ ระยะสูงของอากาศยานก่อนที่จะเข้า
ไปในบริเวณของพายุ เพื่อให้อากาศยานอยู่ดา้ นบนของพายุ ซึ่งจะช่วยให้สามารถมองเห็นและเลือกเส้นทางบินที่
ปลอดภัยได้ โดยควรเพิ่มระยะสูงจากยอดเมฆ 1,000 ฟุ ต ต่อความเร็วลมที่เพิม่ ขึ้นทุก ๆ 10 นอต ที่ระดับ
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ยอดเมฆ อย่างไรก็ดี ไม่มีการรับประกันว่าการบินที่ระยะสูงดังกล่าวจะปลอดภัยจากพายุ 100 เปอร์เซ็นต์
โดยเฉพาะเมื่อพายุอยู่ในขัน้ กาลังเจริญเติบโต (Developing stage) และมีการก่อตัวในทางตัง้ อย่างรวดเร็ว
9.3.4 ระยะสูงของอากาศยาน ระยะสูงที่ปลอดภัยในการบินเหนือพายุ จะมีค่าขึน้ อยู่ กบั ฤดูกาล
และเส้นละติจูดทีบ่ นิ ในเขตละติจูดสูง (เหนือเส้น 60 องศาเหนือ) ความสูงแค่ 25,000 ฟุต ก็ถอื ว่าเพียงพอแล้ว
แต่พงึ ระลึกว่าพายุทม่ี คี วามสูง 25,000 ฟุต ในเขตละติจูดสูงมีความรุนแรงเทียบได้กบั พายุท่มี ยี อดสูง 50,000 ฟุต
ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งความสูงของพายุในเขตร้อนนี้บางครัง้ อาจสูงกว่าเพดานบินของอากาศยานที่ บนิ
อยู่ได้
9.3.5 การเลือกเส้นทางบิน ในกรณีบนิ เข้าไปในพายุ โดยไม่ตงั ้ ใจ อย่าบินย้อนกลับเป็ นอันขาด
เพราะเป็นการกลับเข้าไปสู่สภาวะอันตรายซ้ าอีกครัง้ หนึ่ง พยายามรักษาเส้นทางบินเดิม ถ้าเป็ นไปได้ใช้เรดาร์
บนเครื่องตรวจหาบริเวณทีพ่ ายุมคี วามรุนแรงน้อยทีส่ ุด สิง่ ทีค่ วรระวังก็คอื บริเวณทีม่ นี ้ าฟ้าหนาแน่น คลื่นเรดาร์
จะถูกดูดกลืนมากกว่าบริเวณอื่น อาจทาให้เข้าใจผิดว่าเป็ นบริเวณที่ปลอดภัย ความจริงแล้วเป็ นบริเวณที่มี
อันตรายมากทีส่ ุด
9.3.6 ข้อแนะนาขณะบินในพายุฟ้าคะนอง
ั ่ ่วน
1. ปรับตัง้ ความเร็วที่เหมาะสมสาหรับอากาศยานในการบินเข้ากระแสอากาศปนป
ก่อนทีจ่ ะบินฝา่ เข้าไปในพายุ
2. เมื่อเกิดฟ้าแลบทาให้มองไม่เห็นชัวขณะ
่
ให้เปิ ดไฟห้องนักบินให้สว่างเต็มที่ สายตา
ควรอยู่กบั เครื่องวัดประกอบการบินตลอดเวลา และปรับระดับของเก้าอีใ้ ห้ต่าลงหากจาเป็น
3. เมื่อเห็นการเรืองแสงจากประกายไฟบนกระจกด้านหน้า บนปี ก หรือบนส่วนผิวด้าน
นอกของเครื่องยนต์ ให้ลองลดความเร็วของอากาศยานลง ประกายไฟก็จะหายไปเอง ซึ่งประกายไฟนี้แม้ไม่เป็ น
อันตรายต่อการบินโดยตรง แต่จะไปรบกวนระบบสื่อสารของอากาศยานได้ นอกจากนี้ยงั เป็ นสัญญาณบอกถึง
การสะสมของประจุไฟฟ้า และแนวโน้มทีจ่ ะเกิดฟ้าผ่าบนลาตัวอากาศยานได้
9.3.7 การหลีกเลี่ยงพายุ พายุฟ้ าคะนองประเภทมวลอากาศและที่เกิดจากภูมิประเทศ ที่มี
ลักษณะการเกิดเป็ นบางแห่งมักจะเกิดเฉพาะบริเวณ และควรที่จะบินอ้อม แม้จะต้องบินไกลและนานขึน้ แต่ก็
เป็นหนทางทีป่ ลอดภัย เราสามารถบินหลบพายุ โดยการหลบลงด้านล่าง ขึน้ บน หรือบินผ่านระหว่างระดับของ
พายุ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สถานการณ์ ขณะนัน้ นอกจากนี้เรายังจาเป็ นต้องทราบทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ และ
บินอยู่ระหว่างศูนย์กลางของพายุในกรณีทเ่ี ป็นแนวพายุฟ้าคะนอง และบินทามุมกับแนวพายุให้มากทีส่ ุด สาหรับ
กรณีทเ่ี ป็นเซลเดีย่ วควรบินตามทิศทางการหมุนของพายุ เนื่องจากพายุส่วนใหญ่หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
ในซีกโลกเหนือ เช่น ถ้ากาลังบินไปทางทิศตะวันออกให้บนิ อ้อมพายุไปทางทิศใต้ และถ้าบินไปทางทิศตะวันตก
ให้บนิ อ้อมพายุไปทางทิศเหนือ นันคื
่ อให้บนิ อ้อมไปทางขวาของพายุ ในการบินอ้อมพายุควรเผือ่ ระยะห่างสาหรับ
การเคลื่อนตัวของพายุเอาไว้ดว้ ย
9.3.7.1 ในขณะบินอยู่ระดับกลางของพายุ พยายามบินไปยังบริเวณที่มองเห็นท้องฟ้า
หรือมองเห็นจุดสว่างบนก้อนเมฆ แม้ว่าจะทาให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางบินไปบ้าง แต่เป็ นการหลีกเลี่ยงบริเวณ
ศูนย์กลางของพายุ การบินในบริเวณดังกล่าวทาให้สามารถมองเห็นบริเวณทีเ่ มฆก่อตัวในพายุทงั ้ ลูกได้
9.3.7.2 เมื่อบินผ่านเข้าไปในพายุแล้ว และเมฆที่ปกคลุมได้ปิดบังทิศทางการเคลื่อนที่
ของอากาศยาน จาเป็ นต้องบินโดยใช้เครื่องวัดประกอบการบิน อย่าเปลี่ยนเส้นทางบิน ให้บนิ ต่อไปโดยใช้
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ั ่ ่วน ฝน หรือลูกเห็บ เพราะอาจทาให้
เส้นทางบินเดิม และอย่าเปลี่ยนเส้นทางบินเมื่อพบกับกระแสอากาศปนป
บินกลับเข้าไปสู่สภาพอากาศรุนแรงอีกครัง้ ได้
9.3.8 การบินใต้ฐานของพายุ เมื่อบินในภูมปิ ระเทศทีร่ าบและอยู่ในทีโ่ ล่ง การบินใต้ฐานของพายุ
ดูเหมือนว่าจะเป็นการหลีกเลีย่ งพายุท่งี ่ายที่สุด แต่เป็ นวิธที ่อี นั ตรายมากที่สุด เนื่องจากอาจได้รบั อันตรายจาก
กระแสอากาศไหลลง, Microburst, ลมพัดตัดกัน, น้ าแข็ง และลูกเห็บ การที่นักบินมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับ
การไหลของกระแสอากาศในพายุมคี วามจาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อต้องเผชิญกับกระแสอากาศไหลขึน้ และ
กระแสอากาศไหลลง
ในกรณีท่เี ชื้อเพลิงเหลือน้ อยหรืออากาศยานมีเพดานบิน ต่ า การบิน ใต้ฐ านของพายุจะเป็ น
หนทางเดียวทีส่ ามารถกระทาได้ถา้ หากสนามบินที่หมายอยู่อกี ด้านหนึ่งของพายุ แต่เป็ นหนทางที่ไม่ปลอดภัย
เมื่อบินในภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นหุบเขา
9.3.9 การบินเหนือยอดของพายุ ถ้าเป็นไปได้ให้บนิ เหนือยอดของเมฆพายุฟ้าคะนอง หรือบิน
ระหว่างแนวยอดเมฆ ในการเลือกปฏิบตั วิ ธิ ดี งั กล่าว นักบินควรมีความมันใจในอากาศยานที
่
บ่ นิ , มันใจในความรู
่
้
เกีย่ วกับพายุ และต้องมันใจในตั
่
วเอง จาไว้วา่ ต้องรักษาระยะห่างโดยเพิม่ ความสูงอย่างน้อย 1,000 ฟุต ต่อการ
เพิม่ ความเร็วลมทุกๆ 10 นอต ทีร่ ะดับยอดเมฆ แม้วา่ การบินเหนือยอดของพายุมคี วามปลอดภัยมากกว่าการบิน
ใต้ฐานของมัน แต่ระยะสูงดังกล่าวอาจมีค่าสูงกว่าเพดานบินของอากาศยานได้
9.3.9.1 การบิน ให้ป ลอดภัย ในพายุ จ าเป็ น ต้ อ งทราบขัน้ ความรุ น แรงของพายุ
ทิศทางการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยงั ต้องแน่ใจว่ามีเชือ้ เพลิงเพียงพอ และอากาศยานมีเพดานบินทีส่ ูงพอในการบิน
หลบพายุ ซึ่งพายุบางลูกมียอดสูงถึง 60,000 ฟุต ในเขตละติจูดกลาง และในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตร
9.3.9.2 ในการบินบริเวณใกล้ยอดเมฆพายุฟ้าคะนอง ยิง่ บินสูงมากเท่าไรโอกาสทีจ่ ะพบ
ั ่ ว่ นยิง่ น้อยลงมากเท่านัน้ ยอดเมฆรูปทั ่งเกิดจากการที่กระแสลมกรดพัดยอดเมฆออกไป
กับกระแสอากาศปนป
ตามทิศทางลม ซึ่งลมที่ระดับนี้จะรุนแรงมากสามารถพัดพาลูกเห็บไปได้ไกลถึง 20 ไมล์ ในอากาศโปร่งใส
หลีกเลี่ยงการบินข้างใน, ด้านล่าง หรือด้านใต้ลมของยอดเมฆรูปทัง่ เนื่องจากเป็ นบริเวณที่มีโอกาสพบพายุ
ลูกเห็บได้มากทีส่ ุด
9.3.10 การบินเข้าไปในพายุ ถ้าไม่มที างเลือกนอกจากต้องบินเข้าไปในพายุ พยายามหลีกเลี่ยง
ั ่ ่วนรุนแรง เลือกเส้นทางที่กระแสอากาศปนป
ั ่ ่วนรุนแรง
ศูนย์ก ลางของพายุ หรือบริเวณที่มกี ระแสอากาศปนป
ั ่ ่วน
น้อยทีส่ ุด และบริเวณทีม่ โี อกาสเกิดลูกเห็บน้อยทีส่ ุด ใช้ความเร็วทีเ่ หมาะสมในการบินเข้ากระแสอากาศปนป
และอย่าเปลีย่ นเส้นทางบิน
9.3.10.1 ข้อแนะนาเมื่อบินเข้าพายุ เมื่ออากาศยานบินเข้าไปในพายุจะพบกับกระแส
อากาศไหลขึน้ -ลง เตรียมตัวให้พร้อมโดยเผือ่ ระยะสูงไว้ในกรณีทต่ี อ้ งเผชิญกับกระแสอากาศไหลลงเพื่อหลีกเลีย่ ง
การกระแทกพืน้ ด้านล่าง ระดับความสูงต่ าสุดในการบินเข้าในพายุควรมีค่า 4,000-6,000 ฟุต จากจุดสูงสุดของ
พื้นที่ในบริเวณนัน้ คู่มอื การบินของอากาศยานแต่ละประเภทจะกาหนดค่าความเร็วที่เหมาะสมในการบินเข้า
ั ่ ว่ น ถ้าไม่กาหนดเอาไว้ จากกฎทีใ่ ช้กนั ประจา ค่าทีเ่ หมาะสมคือบินทีค่ วามเร็ว 50 เปอร์เซ็นต์
กระแสอากาศปนป
ของความเร็วล่วงหล่น
9.3.10.2 เมื่อบินอยู่ในพายุ ปล่อยให้อากาศยานเคลื่อนที่ขน้ึ ลงตามกระแสอากาศไหล
ขึน้ -ลง และเพ่งความสนใจไปอยู่ท่กี ารรักษาระยะสูงให้คงที่ ถ้ากาลังอยู่ในระบบ Auto pilot ให้ยกเลิกส่วนที่
ควบคุมระดับความสูงและความเร็วของอากาศยาน เพราะนอกจากจะเป็ นการเพิม่ การเคลื่อนที่ของอากาศยาน
แล้ว ยังเป็นการเพิม่ แรงอัดทีก่ ระทาบนลาตัวอากาศยานอีกด้วย
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ขีดจากัดของทัศนวิสยั
(Restrictions to Visibility)
การที่มนุ ษย์เรามองเห็นวัตถุได้ใกล้ไกลไม่เท่ากัน มองเห็นสีของวัตถุแตกต่างกัน เนื่องจากวัตถุแต่ละ
ชนิดมีคุณสมบัตใิ นการกระจาย (Scattering) การหักเห (Refraction) การสะท้อน (Reflection) และการดูดกลืน
(Absorption) ของแสงไม่เท่ากันนันเอง
่
ในการมองเห็นวัตถุและสามารถระบุได้ว่าวัตถุนนั ้ คืออะไร ขึน้ อยู่กบั มุม
ของการมองเห็น (Visual angle) จะต้องไม่น้อยกว่า 0.5 องศา โดยทาการทดลองเจาะรูแผ่นกระดาษให้มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 มิลลิเมตร แล้วส่องดูวตั ถุให้สุดแขน ถ้าสามารถมองเห็นวัตถุได้เต็มรูแสดงว่าวัตถุนนั ้ มีมุม
ของการมองเห็น 0.5 องศา พอดี
ในทางอุตุนิยมวิทยากาหนดว่า ทัศนวิสยั หมายถึง ระยะไกลสุดทีส่ ามารถมองเห็นและระบุเป้าหมายได้
ในเวลากลางวัน หรือระยะไกลทีส่ ุดที่สายตาสามารถมองเห็นแสงไฟทีม่ แี สงไฟปกติได้ในเวลากลางคืน การตรวจ
ค่าทัศนวิสยั จะกระทาเป็นลาดับสุดท้ายของการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยาภายนอกสถานี
ทัศนวิ สยั ที่มีผลกระทบต่อการบิ น แบ่งเป็น 3 อย่าง คือ
1. ทัศนวิสยั ที่ผวิ พื้นในทางระดับหรือทัศนวิสยั ที่พ้นื ดิน (Horizontal surface visibility or Ground
visibility) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นวัตถุดว้ ยตาเปล่าทีร่ ะดับผิวพืน้
2. ทัศนวิสยั ขณะบินหรือทัศนวิสยั อากาศสู่อากาศ (Flight visibility or Air to air visibility) หมายถึง
ความสามารถในการมองเห็นวัตถุดว้ ยตาเปล่าขณะอยู่ในอากาศ
3. ทัศนวิสยั ในทางเฉียงหรือทัศนวิสยั ตามแนวร่อน (Slant range or Pilot visibility along glide path)
หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นวัตถุดว้ ยตาเปล่าในทางเฉียง
สาหรับทัศนวิสยั ในทางระดับง่ายแก่การตรวจวัดและนิยมใช้กนั อยู่ทุกวันนี้ มักจะรวมอยู่กบั การรายงาน
ข่าวอากาศ ส่วนทัศนวิสยั ในแนวเฉียงและทัศนวิสยั อากาศสู่อากาศยังไม่มกี ารตรวจวัดที่แน่ นอน ผู้พยากรณ์
อากาศจาเป็นต้องอาศัยนักบินหรือผูป้ ฏิบตั งิ านในอากาศเป็ นผูร้ ายงานให้ทราบ แต่สาหรับทัศนวิสยั ที่สามารถ
มองเห็นได้ดที ส่ี ุดคือทัศนวิสยั ในทางตัง้ (Vertical visibility) ซึ่งสามารถมองเห็นได้มากกว่าทัศนวิสยั ในทางระดับ
และทัศนวิสยั ในทางเฉียง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าทัศนวิ สยั
คือสิง่ ทีป่ ิดบังการมองเห็นนันเอง
่ ชนิดและความรุนแรงของสิง่ ปิดบังจะมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั การทรงตัว
(Stability) ของมวลอากาศเป็นส่วนใหญ่ สาหรับอากาศทีม่ กี ารทรงตัวดี (Stable) เหมาะทีจ่ ะทาให้เกิดหมอก และ
เมฆต่าๆ หรือฝนปรอยๆ ซึ่งทาให้ทศั นวิสยั เสียไป นอกจากนี้หมอกแดดก็มกั จะเกิดขึน้ ในอากาศทีม่ กี ารทรงตัวดี
เช่นกัน ในทางตรงกันข้ามถ้าอากาศมีการทรงตัวไม่ดี (Unstable) จะมีอากาศไหลขึน้ ในทางดิง่ ซึ่งเป็นตัวการที่ทา
ให้หมอกสลายไป หรือยกตัวสูงขึน้ เป็นเมฆ ทาให้หมอกแดดและควันหายไปด้วย แต่พายุฝุ่นพายุหมิ ะ (Blowing
dust, Blowing snow) และฝนหนักก็จะเกิดขึน้ มาแทนซึ่งเป็นสิง่ ทีท่ าให้ทศั นวิสยั เสียได้เช่นเดียวกัน มีอากาศยาน
เป็นจานวนมากได้เกิดอุบตั เิ หตุอนั เนื่องมาจากทัศนวิส ยั ต่า
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ตัวการที่ทาให้ทศั นวิ สยั เสีย แบ่งได้ดงั นี้
- หมอก และหมอกบาง (Fog and Mist)
- เมฆ และน้ าฟ้า (Cloud and Precipitation)
- ละอองน้ าจากทะเล (Wind-blown spray from the sea)
- อนุภาคของน้ ามันในบรรยากาศ (Oil particles in the atmosphere)
- ควันและฟ้าหลัว (Smoke and Haze)
- ฝุน่ ละอองและทราย (Dust and Sand)
- อนุภาคเกลือ (Salt particles)
1. หมอก และหมอกบาง (Fog and Mist)
หมอก (Fog) หมายถึง ละอองน้ าเล็ก ๆ ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ เกิดตัง้ แต่ระดับผิวพื้นขึ้นไป ซึ่ง
โดยทัวไปเป็
่
นสาเหตุทาให้ทศั นวิสยั ในทางระดับผิวพื้นลดลงต่ ากว่า 1,000 เมตร ถ้าทัศนวิสยั เท่ากับหรือ
มากกว่า 1,000 เมตร เรียกว่า หมอกบาง (Mist)
1.1 การเกิดหมอก หมอกเกิดจากการกลันตั
่ วของไอน้ าเป็ นหยดน้ า แล้วแขวนตัวลอยอยู่ในอากาศโดย
อยู่ใกล้กบั พืน้ ดินหรือสูงไม่เกิน 50 ฟุต ซึ่งมีการเกิดดังนี้
1.1.1 การเย็นลงของอากาศ คือการทาให้อุณหภูมขิ องอากาศลดลงเท่ากับอุณหภูมจิ ุดน้ าค้าง
(T = Td) เช่น การเย็นลงโดยการแผ่รงั สีออก (Radiation cooling) และการสัมผัสพื้นผิวที่เย็นกว่าโดยการนา
(Conduction) และการพา (Convection) โดยเฉพาะของไหล
1.1.2 การเพิม่ ความชืน้ ให้กบั อากาศ (Supply of humidity) เพื่อทาให้อุณหภูมขิ องจุดน้ าค้าง
สูงขึน้ เท่ากับอุณหภูมขิ องอากาศ เช่นการทีอ่ ากาศพัดผ่านน่านน้ ามาสู่พ้นื ที่ท่แี ห้งกว่าเพื่อเป็ นการเพิม่ ความชืน้
ให้กนั กับการระเหยของน้ าเข้าไปในอากาศ
1.2 การแบ่งหมอก หมอกแบ่งออกได้ดงั นี้
1.2.1 หมอกที่เกิดจากการเย็นตัวลงของอากาศ (Cooling fog) โดยปกติมกั จะเกิดภายใน
มวลอากาศ บางทีเรียกว่าหมอกในมวลอากาศ (Air-mass fog) และยังแบ่งย่อยออกไปอีกได้ดงั นี้
1.2.1.1 หมอกที่เกิดจากการแผ่รงั สี (Radiation fog) หมอกชนิดนี้เกิดขึน้ เนื่องจากผล
ของการเย็นลงในเวลากลางคืน (Nocturnal cooling) คือพื้นดินแผ่รงั สีออกได้ดกี ว่าอากาศ ทาให้พ้นื ดินเย็นลง
อากาศที่ส ัม ผัส กับ พื้น ดิน จะเย็นลงด้วย จนไอน้ าเกิด การกลันตั
่ ว เป็ น หมอก ในกรณีท่ลี มสงบหรือลมอ่ อ น
ความเร็วลมต่าว่า 5 นอต หมอกจะปกคลุมพืน้ ดินในระดับต่าๆ เท่านัน้ ถ้าความเร็วลมตัง้ แต่ 5 นอต จะคลุกเคล้า
ให้ชนั ้ ของอากาศเย็นหนากว่ากรณีแรก จะทาให้หมอกขยายปกคลุมสูงขึ้นไปอีก หมอกจะเกิดได้ดจี ะต้องมี
ความชืน้ สูง (High humidity) การแผ่รงั สีของพืน้ ดินดี และท้องฟ้าต้องโปร่ง (Clear sky)
หมอกที่เกิดจากการแผ่รงั สีความร้อน (Radiation fog) หรือเรียกว่าหมอกพื้นดิน (Ground fog) เวลามี
หมอกชนิดนี้เกิดขึน้ มักจะเกิดร่วมกับการเพิม่ อุณหภู มติ ามระยะสูง (Temperature inversion) เสมอ สาหรับ
ประเทศไทยมักจะเกิดในฤดูหนาว ถ้ามีการเพิม่ อุณหภูมติ ามระยะสูงมาก เช่นในภาคเหนือ หมอกชนิ ดนี้จะเกิด
ได้ง่ายกว่าในภาคอื่นๆ
ถ้าในเวลากลางวันมีอากาศอุ่นชืน้ เคลื่อนตัวเข้ามา (Warm moist air advection) ปกคลุมบนพื้นดิน และ
เมื่อมีการแผ่รงั สีความร้อนออก (Radiation cooling) ในเวลากลางคืน จนกระทังอุ
่ ณหภูมลิ ดลงถึงจุดกลันตั
่ ว
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หมอกก็จะเกิดขึน้ หมอกชนิดนี้เรีย กว่า หมอกที่เกิดจากการแผ่รงั สีค วามร้อนโดยการที่อากาศอุ่นไหลเข้ามา
(Advection radiation fog)
1.2.1.2 หมอกที่เกิดจากอากาศไหลทับพื้นผิวที่เย็นกว่า (Advection fog) บนพื้นดิน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในฤดูหนาว เป็นการยากมากทีจ่ ะเห็นความแตกต่างของหมอกทีเ่ กิดจากการแผ่ร ังสีความร้อน
และหมอกที่เกิดจากอากาศไหลซ้อนทับพื้นผิวที่เย็นกว่า ครัง้ แรกจะพบว่าหมอกที่เกิดบนพื้นดิน (Land fog)
ทัง้ หมดเกิดขึ้นเนื่องจากการไหลเข้ามาของอากาศอุ่น (Advection) เสียก่อนและติดตามมาด้วยการแผ่รงั สี
ความร้อนออก ประการทีส่ องเพราะว่าการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมปิ ระจาวันบนพืน้ ดินมีมาก ดังนัน้ หมอกจึงเกิดใน
ตอนกลางคืนและสลายตัวหลังจากดวงอาทิตย์ขน้ึ บนพื้นทะเลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิประจาวันมีน้อย การ
เย็นลงในเวลากลางคืน ก็มีน้อยแทบจะไม่ต้องกล่าวถึง ดังนัน้ หมอกจึงเกิดจากการที่อากาศอุ่นไหลทับเข้ามา
เท่านัน้
หมอกทีเ่ กิดจากอากาศไหลทับพืน้ ผิวทีเ่ ย็นกว่านี้ เกิดจากการเคลื่อนทีข่ องอากาศในทางระดับ ในกรณีท่ี
อากาศอุ่นเคลื่อนทีเ่ ข้าไปทับพืน้ น้ าทีเ่ ย็นกว่า หมอกทีเ่ กิดขึน้ จะหนามาก แม้ความเร็วลมจะสูงถึง 15 นอต ก็ตาม
ั ่ ว่ นมักจะยกให้หมอกกลายเป็นเมฆสเตรตัส
เมื่อความเร็วลมมากกว่า 15 นอต ผลอันเนื่องจากกระแสอากาศปนป
(Stratus)
หมอกที่เกิดจากอากาศไหลทับพื้นผิวที่เย็นกว่านี้ ในฤดูหนาวเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่ออากาศอุ่นและมี
ความชืน้ มากจากพื้นน้ าไหลไปยังพื้นดินที่เย็นกว่า (Warm air advection) อากาศอุ่นและมีความชืน้ ทับอยู่
ข้างบนจะถูกทาให้เย็นลงอยู่เบือ้ งล่าง ผลก็คอื ทาให้เกิดหมอก หมอกทีเ่ กิดบนพืน้ ดิน เช่นนี้เราเรียกว่า หมอกบก
(Land fog)
ในฤดูรอ้ นพืน้ น้ าทีเ่ ย็นกว่าพืน้ ดินจะทาให้เกิดหมอกขึน้ โดยทีอ่ ากาศอุ่นและชุม่ ชืน้ จากพื้นดินไหลมาทับ
พืน้ น้ าทีเ่ ย็นกว่า เกิดหมอกขึน้ ในทะเล เราเรียกว่า หมอกทะเล (Sea fog) ถ้าอุณหภูมขิ องอากาศอุ่นแตกต่างจาก
อุณหภูมขิ องน้ ามากๆ หมอกจะหนามากตามไปด้วย ความเร็วลมทีจ่ ะทาให้เกิดหมอกทะเลนี้ไม่จาเป็นจะต้องเป็น
ลมเบาๆ เหมือนกับหมอกพื้นดิน เพราะว่าพื้นน้ ามีแรงเสียดทานน้อยมาก บางครัง้ หมอกชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อ
ความเร็วลมสูงถึง 26 นอต ก็มี แต่จะพบมากที่สุดคือความเร็วลมระหว่าง 4-13 นอต เมื่อหมอกทะเลเคลื่อนตัว
ั่
เข้าหาฝงในเวลากลางวั
น ซึ่งขณะนัน้ พื้นดินกาลังร้อนอยู่จะทาให้หมอกสลายตัวเมื่อถึงพื้นดิน และกลายเป็ น
เมฆสเตรตัสซึ่งจะพบมากในประเทศอังกฤษ
ในฤดูหนาวในเขตละติจูดกลาง มวลอากาศร้อนชืน้ จากเขตร้อนในละติจูดต่ าๆ หรือใกล้เขตร้อนเคลื่อน
ตัวขึ้นไปในละติจูดสูง ๆ ผ่านพื้นดินที่เย็นกว่าหรือที่มีหมิ ะปกคลุม ก็จะทาให้เกิดหมอกชนิดนี้ได้ตวั อย่างเช่น
ในสหรัฐอเมริกา เมื่อมวลอากาศร้อนจากอ่ าวเม็กซิโกเคลื่อนที่ไปทางเหนือ ผ่านหุบเขาตอนบนของแม่น้ า
มิสซิสซิปปี ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและบางทีมหี มิ ะปกคลุมอยู่ อุณหภูมขิ องมวลอากาศร้อนชืน้ จะลดต่ าลงจนถึง
อุณหภูมจิ ุดน้ าค้าง และกลันตั
่ วเป็ นหมอกเกิดขึน้ ได้ เรียกว่าหมอกในมวลอากาศเขตร้อน (Tropical air fog)
นอกจากนี้หมอกยังเกิดขึน้ ในทะเลที่มกี ระแสน้ าอุ่นและกระแสน้ าเย็นไหลมาพบกัน เช่น หมอกที่เกิดขึน้ บริเวณ
ั่
แกรนด์แบงค์ (Grand bank) นอกฝงเกาะนิ
วเฟานด์แลนด์ (New foundland island)
1.2.1.3 หมอกทีเ่ กิดจากอากาศไหลขึน้ ตามลาดเขา (Upslope fog or Orographic fog)
หมอกชนิดนี้จะเกิดขึน้ เมื่ออากาศมีการทรงตัวดีเคลื่อนทีข่ น้ึ ไปตามลาดภูเขา อากาศจะเย็นตัวลงตามอะเดียเบติก
(Adiabatic cooling) แล้วหมอกก็จะเกิดขึน้ เมื่ออากาศเย็นลงถึงอุณหภูมจิ ุดน้ าค้าง แต่อากาศจะต้องมีความชืน้
มาก หมอกชนิดนี้จะยังคงมีอยู่แม้ความเร็วลมจะเพิม่ ขึ้นเล็กน้อย ถ้าหากลมแรงมากจะทาให้หมอกยกตัวเป็ น
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เมฆสเตรตัสหรือสเตรโตคิวมูลสั (Stratocumulus) ได้ ถ้าอากาศนัน้ มีการทรงตัวไม่ดแี ทนทีจ่ ะเกิดเป็นหมอกกลับ
จะมีเมฆก้อนเกิดขึน้ ได้
1.2.1.4 หมอกที่เกิดจากการเพิ่มอุณหภู มิตามระยะสูงในบริเวณความกดอากาศสูง
(High inversion fog) เป็ นหมอกที่เกิดในฤดูหนาว ผลเนื่องมาจากมีการแผ่รงั สีออกอย่างรุนแรง (Strong
radiation) ถ้าอากาศเย็นที่จมตัวลงบริเวณความกดอากาศสูง (Anticyclone) นี้มคี วามลึกมาก ทาให้เกิดหมอก
ติดต่อกันตลอดทัง้ วัน และอาจจะคงอยู่ได้ 2-3 วัน
1.2.2 หมอกทีเ่ กิดจากการระเหย (Evaporation fog) เรียกว่า หมอกระเหย ซึ่งแบ่งได้ดงั นี้
1.2.2.1 หมอกในแนวปะทะอากาศ (Frontal fog) หรือเรียกว่า หมอกฝน (Rain fog)
เป็ นหมอกที่เกิดจากการกลายเป็ นไอ (Evaporation fog) เมื่อฝนตกผ่านชัน้ ของอากาศซึ่งมีอุณหภู มติ ่ ากว่า
อุณหภูมขิ องเม็ดฝน อากาศทีอ่ ยู่ตดิ กับเม็ดฝนจึงอุ่น การกลายเป็นไอของเม็ดฝนเป็นการเพิม่ ไอน้ าให้กบั อากาศ
แล้วอากาศนี้จะปะปนกับอากาศเย็นรอบๆ เป็นผลทาให้อากาศมีไอน้ าสะสมจนกระทังอิ
่ ม่ ตัว (Saturate) จากนัน้
จึงเกิดการกลันตั
่ วเป็นหยดน้ า (Condensation) จึงทาให้เกิดหมอก หรือเมฆสเตรตัส ตามรูปที่ 5-1
จากรูปแสดงถึงการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นทางดิง่ ของอากาศขณะทีฝ่ นตกลงมาจากจุด A เมฆสเตรตัส
หรือหมอกจะเกิดขัน้ ในระดับทีอ่ ุณหภูมขิ องอากาศเย็นกว่าอุณหภูมขิ องเม็ดฝน

รูปที่ 5-1 หมอกในแนวปะทะอากาศหรือหมอกฝน (Frontal fog or Rain fog)
ปรากฏการณ์การเกิดหมอกชนิดนี้มกั จะเกิดขึน้ เมื่อมีแนวปะทะอากาศ ในขณะที่มวลอากาศอุ่นซ้อนทับ
อยู่มวลอากาศเย็นตามพื้นผิวแนวปะทะอากาศ (Frontal surface) ถ้าหากอากาศเย็นที่อยู่ใต้พ้นื ผิวแนวปะทะ
อากาศนัน้ หนามาก ขณะทีฝ่ นตกผ่านอากาศเย็น ฝนจะเย็นลงก่อนจะตกถึงพื้น ในกรณีน้ีเมฆสเตรตัสจะเกิดขึน้
ใต้พน้ื ผิวแนวปะทะอากาศนัน้ แต่จะไม่มหี มอก ดังนัน้ หมอกในแนวปะทะอากาศจึงเกิดเฉพาะในอากาศเย็นตรง
ใกล้ๆ กับแนวปะทะอากาศทีต่ ดิ กับผิวพืน้ ดูรูปที่ 5-2 ถ้าลมแรงหมอกก็จะสลายตัวและยกตัวขึน้ เป็นเมฆสเตรตัส
ดังนัน้ เมฆสเตรตัสจะปรากฏอยู่ใต้พน้ื ผิวแนวปะทะอากาศบ่อยที่สุด สิง่ ที่จะช่ว ยทาให้เกิดหมอกชนิดนี้คอื ความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมขิ องอากาศเย็นกับอากาศอุ่นนัน้ มีมาก และมีลมเบาๆ
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หมอกในแนวปะทะอากาศเกิดขึน้ ได้ทงั ้ ในแนวปะทะอากาศเย็น และแนวปะทะอากาศอุ่น จึงเรียกว่า
หมอกหลังแนวปะทะอากาศ (Post frontal fog) และหมอกหน้าแนวปะทะ (Prefrontal fog) ตามลาดับ แต่ท่ี
รุนแรงทีส่ ุดมักจะเกิดในแนวปะทะอากาศอุ่น แต่ในกรณีท่เี กิดในแนวปะทะอากาศเย็นนัน้ จะแผ่กระจายออกไป
ได้น้อยกว่า
มีหลายกรณีท่หี มอกจะเกิดขึน้ ชัวขณะหนึ
่
่งเมื่อแนวปะทะอากาศผ่านการปะปนระหว่างมวลอากาศอุ่น
และมวลอากาศเย็นในเสี้ยวอุ่นของแนวปะทะสามารถทาให้เกิดหมอกได้ ถ้ามีลมเบาๆ และมวลอากาศทัง้ สอง
เกือบมีไอน้ าอิ่มตัวอยู่แล้ว เมื่ออากาศได้รบั ความเย็นทันทีทนั ใดบนพื้นดินที่เปี ยกหรือชืน้ พร้อมกับการผ่าน
ของแนวปะทะอากาศเย็นอาจทาให้เกิดหมอกได้ชวขณะหนึ
ั่
่ง หมอกชนิดนี้บางทีเรียกว่า หมอกขณะแนวปะทะ
อากาศผ่าน (Front-passage fog)

รูปที่ 5-2 หมอกในแนวปะทะอากาศอุ่นหรือหมอกหน้าแนวปะทะอากาศ
(Warm front fog or Prefrontal fog)
1.2.2.2 หมอกไอน้ า (Steam fog) โดยทัวไปจะเกิ
่
ดในเขตอบอุ่นระหว่างฤดูใบไม้ร่วงถึง
ต้นฤดูหนาว ในขณะที่น้ ายังคงอุ่นอยู่และอากาศเย็นจากพื้นดินเคลื่อนตัวมาซ้อนทับ หมอกชนิดนี้เป็ นหมอก
ทีเ่ กิดจากการไม่ทรงตัวของอากาศ (Unstable type fog) เมื่อมีการระเหยกลายเป็ นไออย่างหนาแน่ นจากผิวน้ า
เข้าสู่อากาศที่เย็นกว่า จึงเกิดการกลันตั
่ วขึน้ อย่างรวดเร็วภายใต้ชนั ้ การเพิม่ อุณหภูมิตามระยะสูงเหนือผิวน้ า
โดยทีข่ บวนการนี้อากาศจะต้องมีอุณหภูมติ ่ากว่าอุณหภูมขิ องน้ ามากๆ จึงมักจะเกิดการพาในทางตัง้ หมอกจะไม่
สามารถเกิดได้นอกจากมีเงื่อนไขประกอบ ดังนี้
1. มีชนั ้ การเพิม่ อุณหภูมติ ามระยะสูงในมวลของอากาศเย็นก่อนที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมเหนือผิวน้ า
มิฉะนัน้ Lapse rate จะเป็นลักษณะของการไม่ทรงตัว
2. ชัน้ ของอากาศจะต้องมีอุณหภูมถิ งึ จุดเยือกแข็งหรือต่ากว่า เพื่อให้อากาศที่มคี วามชืน้ อยู่เล็กน้อยนัน้
เข้าสู่สภาพเกินจุดอิม่ ตัว (Supersaturation) ได้ มิฉะนัน้ ความร้อนที่เกิดขึน้ จากด้านล่างจะไปขัดขวางการเข้าสู่
จุดอิม่ ตัว
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หมอกชนิดนี้มกั จะเกิดบริเวณทะเลสาปและแม่น้ าในอาณาบริเวณรอบๆ หนาประมาณ 50-200 ฟุต ซึ่ง
เป็นอันตรายต่อการบิน เพราะว่าท่าอากาศยานหลายแห่งตัง้ อยู่ใกล้แหล่งน้ า
ในฤดูหนาวเขตที่ได้รบั อิทธิพลของมวลอากาศจากขัว้ โลกเหนือ (Arctic air) มักจะเกิดหมอกชนิดนี้ขน้ึ
มาก หมอกจะยกตัวขึน้ จากพื้นน้ าบางทีเรียกว่า ควันทะเล (Sea smoke) ในบริเวณดังกล่าวหมอกจะแผ่ขยาย
สูงขึน้ ถึง 5,000 ฟุต ทาให้เกิดเมฆคิวมูลสั (Cumulus) ที่มฐี านอยู่ตดิ กับพื้นน้ า (เป็ นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึน้ ใน
บริเวณนี้)
เมื่ออุณหภูมขิ องอากาศต่ากว่า -30 องศาเซลเซียส ไอน้ าในอากาศบางส่วนจะระเหิดกลับ (Deposition)
เป็นผลึกน้ าแข็งโดยตรง ผลึกน้ าแข็งที่แขวนอยู่ในอากาศที่ตดิ กับผิวพื้นเรียกว่า หมอกที่กลายเป็ นน้ าแข็ง (Ice
fog) มักจะเกิดในแถบมหาสมุทรอาร์ตกิ เช่น รัฐอลัสก้าของสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา
เมื่ออุณหภูมขิ องอากาศเท่ากับ -35 องศาเซลเซียส หรือต่ากว่า หมอกทีก่ ลายเป็นน้ าแข็งจะเกิดขึน้ อย่าง
รวดเร็วตามบริเวณท่อไอเสียของอากาศยานหรือเครื่องยนต์อ่นื ๆ หมอกชนิดนี้อาจจะเกิดขึน้ ได้ตามสนามบินเมื่อ
ลมสงบหรือลมอ่อน โดยเกิดจากควันทีอ่ อกมาจากท่อไอเสียของอากาศยานขณะขึน้ -ลง อาจเกิดได้นานนับเป็ น
นาทีจนถึงหลายวัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะของอากาศ
2. เมฆ และน้าฟ้ า (Cloud and Precipitation)
เมฆ คือไอน้ าทีก่ ลันตั
่ วแล้วรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ ในอากาศ อาจมีสภาพเป็นหยดน้ าเล็กๆ หรือ
เป็ นน้ าแข็งเล็ก ๆ (Ice particle) การเกิดเมฆแต่ละชนิดจะสัมพันธ์กบั สภาวะของความชืน้ ในอากาศอยู่มาก
การกลันตั
่ วของความชืน้ ในอากาศทีท่ าให้เกิดเป็นเมฆชนิดต่างๆ นัน้ ขึน้ อยู่กบั จานวนไอน้ าเป็ นสาคัญ ทัศนวิสยั
ในเมฆจะลดลงเนื่องมาจากหยดน้ าในก้อนเมฆ และยังขึน้ อยู่กบั ชนิ ดของเมฆด้วย ในเมฆชัน้ สูงโดยทัวๆ
่ ไป
ทัศนวิสยั มากกว่า 1,000 เมตร ในเมฆชัน้ กลางจะอยู่ระหว่าง 1,000-20 เมตร สาหรับเมฆชัน้ ต่ าปกติจะน้อยกว่า
30 เมตร ยกเว้นเมฆก่อตัวทางตัง้ ขนาดใหญ่ (Towering cumulus) และเมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus)
บางครัง้ อาจต่ากว่า 10 เมตร และถึงศูนย์ได้ในเมฆทีห่ นามากๆ เมฆทีม่ ฐี านต่า เช่น เมฆสเตรตัสจะเป็ นอุปสรรค
มากในการลงสนามของอากาศยาน
น้ าฟ้า (Precipitation) คือ ผลจากการกลันตั
่ วของไอน้ าและตกลงมาผ่านชัน้ บรรยากาศ จะมีลกั ษณะ
รูปร่างแตกต่างกันไปทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั องค์ประกอบทีท่ าให้เกิดน้ าฟ้า โดยทั ่วไปน้ าฟ้าเกิดจากการเคลื่อนตัวขึน้ ลงใน
ก้อนเมฆอย่างรวดเร็ว จนทาให้ความชืน้ ในก้อนเมฆเกิดการกลันตั
่ วเป็ นหยดน้ าตกลงสู่พ้นื โลก ลักษณะของน้ า
ฟ้าทีส่ าคัญนัน้ มีอยู่หลายชนิด เช่น
2.1 ฝน (Rain) เป็นน้ าฟ้าซึ่งมีภาวะเป็นของเหลว เกิดเมื่อละอองไอน้ าในก้อนเมฆจานวนมากรวมตัวกัน
เป็นหยดน้ ามีขนาดใหญ่ ไม่อาจลอยตัวอยู่ในอากาศต่อไปได้อกี ก็จะตกลงมาเป็ นฝน ซึ่งมีฝนละออง (Drizzle)
ฝนธรรมดา (Rain) และฝนฟ้าคะนอง (Thundershower) ทัศนวิสยั ในฝนนัน้ จะลดมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั ชนิด
ความรุนแรง และขนาดของเม็ดฝน โดยทัวไปทั
่ ศนวิสยั ในฝนจะมากกว่า 1 ไมล์ ยกเว้นกรณีฝนตกหนัก
2.2 หิมะ (Snow) เป็ นน้ าฟ้าที่เป็ นเกล็ดน้ าแข็ง ส่วนมากจะเป็ นแฉกๆ หิมะประกอบด้วยมวลเกล็ด
น้ าแข็งอันเกิดจากการกลันตั
่ วของไอน้ าในอากาศทีม่ อี ุณหภูมติ ่ากว่าจุดเยือกแข็ง หากใช้วตั ถุสดี าผิวเรียบรองรับ
แล้วเอาแว่นขยายมาส่องดู จะสังเกตเห็นเกล็ดของน้ าแข็งแต่ละเกล็ดมีรูปร่างตัง้ แต่ 6 เหลี่ยมรูปแบนราบ รูป
ปริซมึ และรูปร่างอื่นๆ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อุณหภูมแิ ละความชืน้ ในขณะเกิดหิมะ ทัศนวิสยั ในหิมะนัน้ จะลดลงต่ ากว่า
ในฝนมาก เพราะหิมะทึบแสงสายตาจึงไม่สามารถมองผ่านเกล็ดหิมะได้ บางครัง้ ทัศนวิสยั ลดลงถึงศูนย์ในหิมะ
หนัก
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2.3 ลูกเห็บ (Hail) ประกอบด้วยก้อนน้ าแข็งเล็กๆ กลมๆ โครงสร้างภายในก้อนน้ าแข็งที่ประกอบเป็ น
ลูกเห็บจะมีลกั ษณะกลมเป็นชัน้ ๆ ซ้อนกันคล้ายหัวหอม ปกติน้ าแข็งทีต่ กลงมาเป็ นลูกเห็บ ส่วนใหญ่จะมองเห็น
เป็นสีขาวขุน่ บางครัง้ ลูกเห็บตกลงมามีขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.2 - 2 นิ้ว ก็มี (0.5 - 5 เซนติเมตร)
เรียกลูกเห็บชนิดนี้วา่ Hailstones ลูกเห็บชนิดนี้เวลาตกลงมา อาจทาให้พชื พันธุแ์ ละสิง่ ก่อสร้างเสียหายได้
ลูกเห็บทีต่ กลงสู่พน้ื ดินเกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัสเท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากภายในก้อนเมฆคิวมูโลนิมบัสมี
กระแสไหลขึ้นอย่างแรง ทาให้หยดน้ าภายในก้อนเมฆถูกพัดพาขึ้นสู่เบื้องบนในระดับสูง จนหยดน้ าเย็นจัด
กลายเป็ นก้อนน้ าแข็งและตกลงมาสู่เบื้องล่างภายในก้อนเมฆ ต่อมาก้อนน้ าแข็งนี้จะถูกพัดสู่เบื้องบนอีก เป็ น
เช่นนี้อยู่หลายรอบจนกระทังมี
่ ขนาดใหญ่ขน้ึ จนหนัก จึงตกลงมาเป็นลูกเห็บ
3. ฝอยน้าจากทะเล (Wind-blown spray from the sea)
ขณะทีค่ วามเร็วลมเพิม่ ขึน้ เหนือทะเล ยอดของคลื่นจะสูงขึน้ และผลสุดท้าย ฝอยน้ า (Spray) จะเริม่ ก่อตัว
จากคลื่นหัวแตกด้วยลมทีแ่ รงขึน้ การพุ่งขึน้ ของฟองจะถูกพัดพาเข้าไปในอากาศ เมื่อใดทีค่ วามเร็วลมแรงขึน้ ถึง
ขนาดพายุกล้า (Strong gale) คือมีความเร็ว 41-47 นอต (75-88 กิโลเมตรต่อชัวโมง)
่
ฝอยน้ าจะเริ่ม
กระทบกระเทือนต่อทัศนวิสยั ที่ผวิ พื้น ผลของมันจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วลม และเมื่อลมมีค วามเร็วถึงขนาด
ไต้ฝนุ่ 64 นอต ขึน้ ไป (118 กิโลเมตรต่อชัวโมง)
่
ทัศนวิสยั จะลดลงอย่างมาก การลดของทัศนวิสยั ที่เกิดขึน้ โดย
ั ่ วย เมื่อมีลมพัดเข้าหาฝงั ่ (On shore wind)
ฝอยน้ าจากทะเลจะมีผลกระทบต่อชายฝงด้
4. อนุภาคของน้ามันในบรรยากาศ (Oil particles in the atmosphere)
ทัศนวิสยั ในนครใหญ่ๆ บางแห่งอาจจะลดลงโดยการปรากฏของอนุภาคน้ ามันในอากาศได้บา้ ง ไอน้ ามัน
จากยานยนต์เป็นต้นเหตุสาคัญของอนุภาคเหล่านี้ ในนครใหญ่ๆ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อการคิดค้นหา
วิธีท่ีจ ะลดมลภาวะในอากาศ (Air pollution) ซึ่ง เกิด ขึ้น โดยอนุ ภ าคของน้ า มัน ที่เ ข้าสู่ อ ากาศจากแหล่ ง
อุตสาหกรรมและจากยานยนต์
5. ควันและฟ้ าหลัว (Smoke and Haze)
ควันทาให้ทศั นวิสยั ลดลงไปในบริเวณที่มอี ากาศสงบนิ่ง (Stable) มากๆ จัดว่าเป็ นมลภาวะ (Pollution)
อย่างหนึ่ง
ควันเกิดจากการเผาไหม้ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม อนุ ภาคของควันมักมีขนาดใหญ่ จงึ หนัก
และเกิดมากในระดับต่าๆ ในฤดูหนาวทีอ่ ากาศมีการทรงตัวดี ควันจะถูกจากัดไม่ให้ลอยสูงขึน้ ไปจึงแขวนลอยอยู่
ั ่ ่วนรุนแรง (Strong turbulence)
ในอากาศ ควันจะจางหายไปเมื่อ อากาศไม่ทรงตัวหรือ มีกระแสอากาศปนป
การปิดบังทัศนวิสยั จะมากหรือน้อยนัน้ ขึน้ อยู่กบั
5.1 อัตราการเกิดของควัน
ั ่ ว่ นทัง้ ในทางตัง้ และทางระดับ
5.2 อัตราการฟุ้งกระจายเนื่องมาจากลม และกระแสอากาศปนป
5.3 ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดของควัน ถ้าระยะห่างน้อยควันจะปิดบังทัศนวิสยั มาก
ควันจะปิ ดบังได้มากในเวลากลางคืนเพราะไม่มกี ารพาในทางตัง้ (Convection) ในกรณีท่ลี มไม่แรงนัก
ควัน จะท าให้ท ัศ นวิส ัย ลดลงได้ต่ า กว่า 2 กิโ ลเมตร ในกรณีท่ีเ ป็ น พวกควัน ที่เ กิ ด จากสารดู ด ความชื้น
(Hygroscopic) จะทาให้ทศั นวิสยั ลดลงได้มากกว่าควันทีเ่ กิดจากสารทีไ่ ม่ดูดความชืน้ (Nonhygroscopic) เพราะ
จะเกิดการกลันตั
่ วเป็นหยดน้ าได้ง่ายขึน้ ในกรณีน้กี ารมีหมอกเกิดขึน้ ร่วมกับควันเรียกว่า หมอกปนควัน (Smog)
ถ้าก่อตัวหนามากๆ จะปิดบังแสงอาทิตย์ได้ สามารถสัมผัสได้โดยการดมกลิน่
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ฟ้าหลัวหรือหมอกแดดเป็นอนุภาคเล็กๆ ของสิง่ เจือปนทีแ่ ขวนลอยอยู่ในอากาศ (Impurities) เช่น ควัน,
ฝุน่ ละออง, อนุภาคของผงเกลือ จะเกิดขึน้ ในสภาวะอากาศทรงตัวดี ปกติจะมีความหนา 2,000 - 3,000 ฟุต แต่
บางครัง้ แผ่สูงขึน้ ไปถึง 15,000 ฟุต จากผิวพืน้ ทัศนวิสยั ทางระดับเหนือชัน้ ของหมอกแดดจะดี เมื่อเกิดฟ้าหลัว
หรือ หมอกแดด ท้อ งฟ้ าจะเป็ นฝ้าขาวๆ ฟ้าหลัวที่เกิดจากอนุ ภ าคเกลือ จะมีสีข าว ในประเทศไทยฟ้าหลัวจะ
เกิดขึน้ หนามากในเดือน ก.พ. - มี.ค.
6. ฝุ่ นและทราย (Dust and Sand)
ฝุ่นและทรายถูกยกขึ้นไปเหนือพื้น ดินโดยกระแสลมได้สูงเพียงใด ขึ้นอยู่ กบั ขนาด และสภาวะทาง
ั ่ ่วน และการทรงตัวของอากาศ
อุตุนิยมวิทยา จะทาให้ปิดบังทัศนวิสยั ได้ เช่น ความเร็วลม กระแสอากาศปนป
ฯลฯ ในกรณีท่ที ัศนวิสยั ลดลงต่ า กว่า 1 กิโ ลเมตร ปรากฏการณ์ ท่เี กิดขึ้นนี้ จะเป็ นพายุฝุ่นหรือ พายุท ราย
(Duststorm or Sandstorm) โดยทัวๆ
่ ไปฝุ่นจะปิ ดบังทัศนวิสยั ได้มากกว่าทราย อนุ ภาคของทรายจะถูกยกสูง
ไม่เกิน 20-30 เมตร แต่ฝนุ่ จะไม่จากัดความสูง สภาพทีเ่ อือ้ อานวยให้เกิดพายุฝนุ่ และพายุทราย คือ ผิวดินจะต้อง
แห้ง ความเร็วลมมากพอสมควร อากาศไม่ทรงตัว และมีการเคลื่อนตัวในทางตัง้ (Vertical motion) อย่างแรง
ในกรณีทไ่ี ม่มเี มฆหรือมีเมฆน้อย อิทธิพลของแสงอาทิตย์จะทาให้พ้นื ดินร้อนไม่เท่ากัน จึงทาให้อากาศ
ไหลหมุนเวียนเกิดเป็ นลมวน เช่น ลมบ้าหมู (Dust devil) สภาพพายุฝ่นุ หรือพายุทรายมักจะเกิดร่วมกับ Dry
thunderstorm แต่จะเกิดไม่นาน ในกรณีทเ่ี ป็นพายุฝนุ่ จะปิดบังทัศนวิสยั ได้นานกว่าพายุทราย
7. อนุภาคเกลือ (Salt particles)
ั่
อนุ ภ าคเกลือส่วนมากจะเกิดขึน้ ตามชายฝงทะเล
บางครัง้ อาจจะถูกพัดพาเข้าไปบนพื้นดินได้ไกลๆ
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง หลังจากถูกพัดพาไปแล้ว ไอน้ าระเหยไปทาให้เหลือแต่อนุ ภ าคเกลือ อนุ ภ าคนี้จะเป็ น
แกนกลางในการกลันตั
่ ว (Condensation nuclei) ถ้าในเวลาต่อมาอากาศมีความชืน้ สัมพัทธ์เพียง 70 เปอร์เซนต์
หรือมากกว่า อนุภาคเกลือดังกล่าวก็จะสามารถช่วยให้ไอน้ าในอากาศกลันตั
่ วเป็นหยดน้ าได้ แล้วแขวนลอยอยูใ่ น
อากาศเป็ นฟ้าหลัวชื้น (Moist or Damp haze) มักจะเกิดขึน้ ในเมืองใหญ่ ๆ ที่มอี ากาศสกปรก ในกรณีท่มี ี
ความชืน้ สัมพัทธ์ต่า อนุภาคเกลือทีแ่ ขวนตัวอยู่ในอากาศจะแห้งทาให้เกิดฟ้าหลัวแห้ง (Dry haze)
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