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ชวนไปรรรู้จจัก

'เมฆกจันชน' สสุดอลจังการ

ดร.บจัญชา ธนบสุญสมบจัตต
ชมรมคนรรักมวลเมฆ & สสสำนรักงสำนพรัฒนสำววิทยสำศสำสตรร์และเทคโนโลยยีแหห่งชสำตวิ (สวทช.)
www.facebook.com/buncha2509
buncha2509@gmail.com
081-4242-010
ชห่วงหนน้สำฝนปยี พ.ศ.2554 มยีนสนสำมสำกเกวินพอดยี แถมบนฟน้สำกก็ยรังมยีปรสำกฏกสำรณร์แปลกๆ ใหน้ตตตื่นตสำตตตื่นใจ หรตอแมน้แตห่นห่สำประหวรัตื่นพรรัตื่น
พรรึงเปก็นระยะ ดรังเชห่นเมตตื่อวรันเสสำรร์ทยีตื่ 24 กรันยสำยน 2554 เพตตื่อนผมหลสำยคนในกรรุงเทพไดน้เหก็นเมฆรรูปรห่สำงคลน้สำยๆ กรันชนรถยนตร์ขนสำด
มหรึมสำทยีตื่มสำพรน้อมเมฆฝนฟน้สำคะนอง
ผมไดน้ครัดเลตอกภสำพชรุดแรก 2 ภสำพ 2 มรุม มสำใหน้ชมกรัน ภสำพทยีตื่ 1 เปก็นภสำพมรุมกวน้สำงทสำงดน้สำนหนน้สำ ถห่สำยทยีตื่บสำงขรุนเทยียน โดยคสุณ
เอกราช รอดจากทสุกขข์ สมสำชวิกชมรมคนรรักมวลเมฆ

Arcus-20110924-Ekaratch

ภาพททที่ 1 : เมฆกจันชน เมมที่อวจันเสารข์ททที่ 24 กจันยายน 2554 มสุมมองจากบางขสุนเททยน
ภสำพโดย เอกรสำช รอดจสำกทรุกขร์
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สห่วนภสำพทยีตื่ 2 เปก็นภสำพดน้สำนขน้สำงในระยะประชวิดกวห่สำ ถห่สำยทยีตื่คลองสสำน โดยคสุณนล สาธตตภจัทร สมสำชวิกชมรมคนรรักมวลเมฆ
เชห่นกรัน

Arcus-20110924-Nol

ภาพททที่ 2 : เมฆกจันชน เมมที่อวจันเสารข์ททที่ 24 กจันยายน 2554 มสุมมองจากคลองสาน
ภสำพโดย นล สสำธวิตภรัทร
เมฆทยีตื่ผมเรยียกเลห่นๆ วห่สำเมฆกรันชนนยีน ฝรรัตื่งนรักววิชสำกสำรเรยียกวห่สำ อารข์คจัส (arcus) คสสำๆ นยีนมสำจสำกภสำษสำละตวิน arcus หมสำยถรึง สห่วน
โคน้ง (arc) ซรึตื่งสะทน้อนรรูปรห่สำงทยีตื่ปรสำกฏนรัตื่นเอง บสำงทยีกก็เรยียกวห่สำ arch cloud หรตอเมฆสห่วนโคน้ง (คสสำวห่สำ arch หมสำยถรึง โครงสรน้สำงทยีตื่มยีรรูป
โคน้ง เชห่น ทสำงเดวินใตน้ประตรูรรูปโคน้ง เปก็นตน้น)
จรวิงๆ แลน้ว อสำรร์ครัสไมห่ใชห่เมฆกน้อนเดยีตื่ยวๆ แตห่เปก็นเพยียงลรักษณะเสรวิม (supplementary feature) รรูปแบบหนรึตื่งของเมฆขนสำด
ใหญห่ ไดน้แกห่
 ควิวมรูลสรั คอนเจสตรัส (Cumulus congestus) ซรึตื่งเปก็นเมฆกน้อนขนสำดใหญห่ทยีตื่หสำกเตวิบโตตห่อไปกก็จะกลสำยเปก็นเมฆ
ฝนฟน้สำคะนอง
 เมฆฝนฟน้สำคะนองแบบหลสำยเซลลร์ (mulitcell thunderstorm clouds) (จะขยสำยควสำมตห่อไป)
 เมฆฝนฟน้สำคะนองแบบซรูเปอรร์เซลลร์ (supercell thunderstorm clouds) ซรึตื่งเปก็นเมฆทยีตื่มยีแกนอสำกสำศหมรุนอยรูห่
ภสำยในและอสำจทสสำใหน้เกวิดพสำยรุทอรร์นสำโดไดน้
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ขอขยสำยควสำมเกยีตื่ยวกรับเมฆฝนฟน้สำคะนองแบบหลสำยเซลลร์ เพรสำะเปก็นเมฆทยีตื่ทสสำใหน้เกวิดอสำรร์ครัสในกรณยีทยีตื่กลห่สำวถรึงนยีน
เมฆฝนฟน้สำคะนองแบบหลสำยเซลลร์เปก็นเมฆกน้อนขนสำดใหญห่ซรึตื่งมยีหลสำยสห่วน แตห่ละสห่วนเตวิบโตดน้วยระดรับแตกตห่สำงกรัน บสำงสห่วนสรูง
ใหญห่ถรึงระดรับชรันนโทรโพพอส (รอยตห่อระหวห่สำงบรรยสำกสำศชรันนลห่สำงกรับชรันนถรัดไป) บสำงสห่วนสรูงปสำนกลสำง และบสำงสห่วนกก็เพวิตื่มเรวิตื่มกห่อตรัวสรูง
ขรึนนในแนวดวิตื่ง ลรักษณะเชห่นนยีนเรยียกวห่สำ แตห่ละสห่วนเตวิบโตจสำกเซลลร์ตห่สำงกรัน คสสำวห่สำ เซลลร์ (cell) ในเมฆหมสำยถรึง บรวิเวณทยีตื่มยีกระแสอสำกสำศ
พรุห่งขรึนนและพรุห่งลงอยห่สำงละกระแส (ภสำพทยีตื่ 3)

diagram-Multicell_Thunderstorm

ภาพททที่ 3 : แผนภาพแสดงเมฆฝนฟรู้าคะนองแบบหลายเซลลข์และตตาแหนน่งของเมฆกจันชน
(ในภสำพเรยียกวห่สำ Shelf cloud)
เมฆฝนฟน้สำคะนองแบบนยีนมรักเกวิดในบรวิเวณทยีตื่กระแสลมมยีควสำมแรงเปลยีตื่ยนแปรไปตสำมระดรับควสำมสรูง โดยกสำรเปลยีตื่ยนแปรมยี
ระดรับปสำนกลสำงถรึงมสำก (ภสำษสำววิชสำกสำรเรยียกวห่สำ moderate-to-strong vertical wind speed shear) ลองดรูทสำงซน้สำยในแผนภสำพ ซรึตื่ง
จะเหก็นลรูกศรแทนควสำมแรงลมทยีตื่ชยีนไปทสำงขวสำมยีขนสำดยสำวขรึนนเรตตื่อยๆ เมตตื่อควสำมสรูงเพวิตื่มขรึนน (ยกเวน้นลรูกศรอรันลห่สำงสรุดซรึตื่งชยีนไปทสำงซน้สำยซรึตื่ง
เกวิดจสำกกระแสลมพรุห่งลงจสำกเมฆในบรวิเวณทยีตื่ฝนตก)
ในเมฆฝนฟน้สำคะนองทรุกรรูปแบบจะมยีกระแสอสำกสำศอรุห่นและชตนนพรุห่งขรึนน (warm & moist updraft) และกระแสอสำกสำศเยก็นพรุห่งลง
(cold downdraft) ทรันงนยีน หสำกกระแสอสำกสำศทยีตื่พรุห่งลงตรัดกระแสอสำกสำศทยีตื่พรุห่งขรึนน กก็จะทสสำใหน้เมฆฝนฟน้สำคะนองคห่อยหมดพลรังลงและสลสำย
ตรัวไปในเวลสำไมห่นสำน (สรัก 20-30 นสำทยี) ดรังเชห่นในกรณยีของเมฆฝนฟน้สำคะนองแบบเซลลร์เดยียว (single cell thunderstorm) ซรึตื่งเปก็น
เมฆฝนฟน้สำคะนองทยีตื่เรยียบงห่สำยทยีตื่สรุด

File : Article-Arcus-2014May15a.pdf
แตห่สสสำหรรับเมฆฝนฟน้สำคะนองแบบหลสำยเซลลร์ กสำรทยีตื่กระแสลมเปลยีตื่ยนแปรควสำมแรงตสำมระดรับควสำมสรูงทสสำใหน้กสำรไหลของ
อสำกสำศภสำยในเมฆเบยีตื่ยงเบนไป หสำกกระแสอสำกสำศทยีตื่พรุห่งลงไมห่ตรัดกรับกระแสอสำกสำศทยีตื่พรุห่งขรึนน กก็จะเปวิดโอกสำสใหน้กระแสอสำกสำศทยีตื่พรุห่งขรึนน
ทสสำใหน้เกวิดเซลลร์ใหมห่ขรึนนมสำ ผลกก็คตอ เมฆฝนฟน้สำคะนองแบบหลสำยเซลลร์สสำมสำรถคงตรัวอยรูห่นสำน อสำจถรึงหลสำยชรัตื่วโมง เพรสำะเมตตื่อบสำง
เซลลร์สลสำยตรัวไป บสำงเซลลร์กก็เตวิบโตขรึนนมสำแทนทยีตื่ สห่วนบสำงเซลลร์อสำจเกวิดขรึนนมสำใหมห่
ทยีตื่บรวิเวณดน้สำนหนน้สำของเมฆ (ขวสำมตอในภสำพ) กระแสลมทยีตื่พรุห่งลงกระแทกพตนนอยห่สำงแรงจะกระจสำยออกไปโดยรอบ (คลน้สำยๆ เรสำ
ทสสำขวดนสนสำเปวิดฝสำตกพตนน นสนสำในขวดจะกระจสำยออกไป) กระแสลมทยีตื่พรุห่งลงพตนนนยีนทสสำใหน้เกวิด ลมกระโชก (gust) ซรึตื่งหมสำยถรึง ลมแรงทยีตื่
เกวิดขรึนนในชห่วงสรันนๆ (ไมห่เกวิน 20 ววินสำทยี)
ลมกระโชกนยีนจะชห่วยยกกระแสอสำกสำศอรุห่นและชตนนใหน้พรุห่งขรึนนเขน้สำสรูห่เมฆงห่สำยขรึนน เมตตื่อควสำมชตนนเคลตตื่อนทยีตื่ขรึนนสรูง อรุณหภรูมวิกก็จะลดลง
จนถรึงระดรับกลรัตื่นตรัว (condensation level) เกวิดเปก็นอสำรร์ครัสบรวิเวณขอบเมฆฝนฟน้สำคะนองดน้สำนลห่สำงนรัตื่นเอง (ภสำพทยีตื่ 4)

Arcus-2011-10-29-1758-Krisda_Jazz_Indie

ภาพททที่ 4 : อารข์คจัสอยรน่บรตเวณขอบลน่างของเมฆฝนฟรู้าคะนอง
มอเตอรร์เวยร์ ธรัญบรุรยี คลอง 4 วรันทยีตื่ 29 ตรุลสำคม พ.ศ. 2554
ภสำพโดย ครุณกฤษฎสำ แกน้วกลสำง (ชตตื่อใน facebook : Krisda Jazz Indie)
ในกรณยีทยีตื่อสำรร์ครัสยตตื่นยสำวออกมสำเปก็นขอบแนวชรัดเจน ฝรรัตื่งมองวห่สำคลน้สำยชรันนวสำงสวิตื่งของทยีตื่ยตตื่นออกมสำจสำกเมฆกน้อนใหญห่ จรึงเรยียก
อสำรร์ครัสวห่สำ shelf cloud ซรึตื่งผมขอแปลวห่สำ เมฆชจันชั้ วางสตที่งของ ไปพลสำงๆ กห่อน
มยีขอน้ สรังเกตวห่สำ หสำกเรสำอยรูห่ในบรวิเวณทยีตื่ลมกระโชกพรุห่งไปถรึง กก็จะรรูน้สรึกวห่สำมยีลมเยก็นพรัดแรงพรุห่งออกจสำกเมฆ แตห่หสำกอยรูห่ในบรวิเวณทยีตื่
กระแสลมพรุห่งขรึนน กก็จะรรูน้สรึกวห่สำมยีลมพรัดเบสำๆ เขน้สำหสำเมฆ
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ทยีตื่เลห่สำมสำนยีนเปก็นอสำรร์ครัสหรตอเมฆชรันนวสำงสวิตื่งของทยีตื่อยรูห่ตวิดกรับเมฆกน้อนใหญห่ แตห่ธรรมชสำตวิยรังมยีเรตตื่องนห่สำแปลกใจไมห่รรูน้จรักจบสวินน เพรสำะ
ในบสำงกรณยี อสำจเกวิดเมฆทยีตื่แยกตรัวจสำกเมฆกน้อนใหญห่ รสำวกรับวห่สำเมฆชรันนวสำงสวิตื่งของหลรุดออกมสำ เรยียกวห่สำ เมฆมรู้วน (roll cloud)
เมฆมรู้วนนทใชั้ นบรู้านเรามทหลายคนสจังเกตพบและถน่ายภาพไวรู้ไดรู้หลายครจัชั้งแลรู้ว รายละเอทยดจะเปป็นอยน่างไร สามารถ
อน่านไดรู้จากเรมที่อง เมฆมรู้วนกลตชั้น แสนพตศวง ไดรู้ครจับ
ขสุมทรจัพยข์ทางปจัญญา
ขน้อมรูลววิชสำกสำรในบทควสำมนยีน ผมนสสำมสำจสำกหนรังสตอ Meteorology Today Ninth Edition เขยียนโดย C. Donald Ahrens
(ISBN-13: 978-0-495-55574-2 หรตอ ISBN-10: 0-495-55574-6)
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