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“เมฆลายคลลลื่น”
ไมม่เกกลื่ยวขข้องกกับแผม่นดดินไหว

ดร.บกัญชา ธนบบุญสมบกัตดิ
ชมรมคนรกักมวลเมฆ & สสานกักงานพกัฒนาวดิทยาศาสตรร์และเทคโนโลยกแหม่งชาตดิ (สวทช.)

www.facebook.com/buncha2509 
buncha2509@gmail.com

081-4242-010

เมลลื่อวกันพฤหกัสบดกทกลื่ 27 มกราคม 2554 ชม่วงบม่ายถถึงเยย็น หากใครอยยม่ในกรรุงเทพ และอกกหลายจกังหวกัดในภาคกลาง คงจะมก
โอกาสไดข้เหย็นทข้องฟข้าอลกังการแปลกตา เนลลื่องจากมกเมฆลายคลลลื่นปกคลรุมทข้องฟข้ากดินบรดิเวณกวข้าง สม่วนอกกบรดิเวณหนถึลื่งมกเมฆทกลื่อยยม่สยง
ระดกับเดกยวกกับเมฆลายคลลลื่น เพกยงแตม่เมฆในบรดิเวณนกนี้ไมม่มกลกักษณะเปย็นคลลลื่นอยม่างเดม่นชกัดเหมลอนบรดิเวณแรก 

เมฆลายคลลลื่นเมลลื่อวกันพฤหกัสบดกทกลื่ 27 มกราคม 2554
ภาพทกลื่ถนนกดิลื่งแกข้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลก จ.สมรุทรปราการ

ภาพโดย ทวก ขนขจก สมาชดิกชมรมคนรกักมวลเมฆ

http://www.facebook.com/buncha2509
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ทข้องฟข้าประหลาดนกนี้เปย็นขม่าวในโทรทกัศนร์อยม่างนข้อย 2 ชม่อง (ไดข้แกม่ ชม่อง 3 และชม่อง 7) ลงหนกังสลอพดิมพร์บางฉบกับ นอกจากนกนี้ยกัง
มกหลายคนเปย็นกกังวลวม่าฟข้าลายเมฆคลลลื่นนกนี้อาจจะเปย็นสกัญญาณบอกเหตรุรข้ายบางอยม่าง โดยเฉพาะอยม่างยดิลื่งแผม่นดดินไหว หรลอไมม่ 
เนลลื่องจากมกขข้อกลม่าวอข้างเกกลื่ยวกกับ “เมฆแผม่นดดินไหว” ปรากฏอยยม่ในหนกังสลอบางเลม่ม เวย็บบางแหม่ง รวมทกันี้งฟอรร์เวดิรร์ดเมลทกลื่สม่งกกันตม่อๆ มา
สกักพกักหนถึลื่งแลข้ว

ในบทความนกนี้ ผมขอใหข้ขข้อมยลพลนี้นฐานเกกลื่ยวกกับเมฆลายคลลลื่น ซถึลื่งจะทสาใหข้ครุณผยข้อม่านเหย็นวม่า นกักอรุตรุนดิยมวดิทยารยข้จกักเมฆรยปแบบ
นกนี้มานานแลข้ว ขข้อมยลนกนี้นม่าจะชม่วยใหข้หลายๆ คนคลายความกกังวลใจเกกลื่ยวกกับเรลลื่องรข้ายๆ ลงไป อกกทกันี้งยกังอาจไดข้เรกยนรยข้แงม่มรุมสนรุกๆ ไวข้ใชข้
ในการสกังเกตธรรมชาตดิ หรลอชกนี้ชวนใหข้เพลลื่อนๆ รม่วมสกังเกตดข้วยกย็ยกังไดข้

ประเดด็นแรก : เมฆทกลื่เราเหย็นจกัดเปย็นเมฆทกลื่อยยม่สยงปานกลาง หรลอทกลื่เรกยกวม่า เมฆระดกับกลาง (middle cloud) คสาวม่า 
“ระดกับกลาง” จะมกระดกับความสยงแตกตม่างกกันไปขถึนี้นอยยม่กกับวม่าเราอยยม่บรดิเวณไหนของโลก ในแถบเขตรข้อน (อยม่างเชม่น ประเทศไทย) 
ระดกับกลางสยงจากพลนี้นในชม่วง 2-8 กดิโลเมตร สม่วนในเขตอบอรุม่นจะสยง 2-7 กดิโลเมตร และเขตขกันี้วโลกจะสยง 2-4 กดิโลเมตร 

เนลลื่องจากเมฆมกลกักษณะเปย็นกข้อนๆ จถึงจกัดอยยม่ในสกรุล (genus) แอลโตคดิวมมลกัส (Altocumulus ยม่อวม่า Ac) คสาวม่า alto เปย็นภาษา
ละตดินซถึลื่งจรดิงๆ แลข้วหมายถถึง สยง แตม่เมลลื่อใชข้กกับเมฆหมายถถึงเมฆระดกับกลาง สม่วน cumulus เปย็นภาษาละตดินหมายถถึงมกลกักษณะเปย็นกข้อน

รยข้ไดข้อยม่างไรวม่าเมฆลายคลลลื่นนกนี้สยงระดกับปานกลาง? 

วดิธกการงม่ายๆ กย็คลอ ชย 3 นดินี้วตรงกลาง แลข้วเหยกยดแขนออกไปใหข้สรุด แลข้วทาบกกับเมฆ กข้อนเมฆยม่อยๆ ของเมฆระดกับ
กลาง (หรลอความกวข้างของลายคลลลื่นในกรณกนกนี้) จะใหญม่กวม่าความกวข้างของนดินี้ว 1 นดินี้ว แตม่ไมม่เกดินความกวข้างของนดินี้วทกันี้ง 3 นดินี้ว  
นอกจากนกนี้ เมฆทกลื่อยยม่สยงปานกลาง จะมกแถบเงาสกเทาๆ อยยม่ดข้านตรงขข้ามกกับดวงอาทดิตยร์

 Cloud_Rule-3_Fingers
การระบรุเมฆระดกับปานกลางดข้วยนดินี้วมลอ
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ประเดด็นทกลื่สอง : เนลลื่องจากเมฆระดกับกลางคลอ กลรุม่มของหยดนสนี้า (อาจมกผลถึกนสนี้าแขย็งบข้าง หากอยยม่สยงขถึนี้นไปในบรดิเวณทกลื่
อากาศเยย็นจกัด) ดกังนกันี้น จถึงบอกไดข้วม่า หากเมฆกข้อนหนาขถึนี้น กย็แสดงวม่ามกความชลนี้นในอากาศระดกับดกังกลม่าวสยงขถึนี้น อยม่างไรกย็ดก เมฆ
ลกักษณะนกนี้อาจจะมกฝนหรลอไมม่กย็ไดข้ ในกรณกทกลื่ไมม่มก กย็เพกยงแคม่ทสาใหข้ทข้องฟข้ามลดครถึนี้ม แตม่ในกรณกทกลื่เมฆนกนี้เปลกลื่ยนไปเปย็นเมฆอกกสกรุลหนถึลื่ง 
คลอ นดิมโบสเตรตกัส (Nimbostratus) กย็จะมกฝนตกลงมาไดข้

ประเดด็นทกลื่สาม : เมฆลายคลลลื่นนกนี้มกลกักษณะเดม่นหลายอยม่าง ลกักษณะเดม่นแตม่ละอยม่างอาจระบรุดข้วยชลลื่อยม่อยๆ ทกลื่มาตม่อทข้าย
ชลลื่อหลกัก หรลอ แอลโตคดิวมยลกัส ซถึลื่งเปย็นชลลื่อสกรุลดกังนกนี้ 

เนลลื่องจากเมฆทกลื่เหย็นนกนี้มกลกักษณะแผม่ปกคลรุมทข้องฟข้าในบรดิเวณกวข้าง จถึงจกัดอยยม่ในชนดิด (species) ชลลื่อวม่า สแตรตดิฟอรร์มดิส 
(stratiformis) สม่วนลกักษณะเดม่นอลลื่นๆ จะจกัดเปย็นรยปแบบของพกันธรุร์ (variety) โดยในกรณกนกนี้มกถถึง 4 พกันธรุร์ แตม่พกันธรุร์ทกลื่ดยโดดเดม่นนม่ารยข้จกักกย็
คลอ ลกักษณะเปย็นคลลลื่นเปย็นลอนทกลื่เรกยกวม่า อกันดยเลตกัส (undulatus) ซถึลื่งมาจากคสาวม่า unda ในภาษาละตดิน ทกลื่แปลวม่า คลลลื่น หรลอไหล 
(ตกัวอยม่างคสาในภาษาอกังกฤษทกลื่มกรากศกัพทร์เดกยวกกัน ไดข้แกม่ abundance – มกมากมายเกดินพอ และ inundation – นสนี้าทม่วม เปย็นตข้น)

ดกังนกันี้น ชลลื่อแบบสกันี้นๆ ของเมฆลายคลลลื่นของเรากย็คลอ แอลโตคดิวมมลกัส สแตรตดิฟอรร์มดิส อกันดมเลตกัส (Altocumulus 
stratiformis undulatus) สม่วนชลลื่อแบบเตย็มยศ ผมขอใหข้ขข้อมยลไวข้เผลลื่อมกครุณผยข้อม่านบางทม่านสนใจไปคข้นควข้าตม่อจากบทความ (ภาษา
ไทย) ทกลื่ใหข้ไวข้ในขรุมทรกัพยร์ทางปกัญญา ดกังนกนี้ แอลโตคดิวมยลกัส สแตรตดิฟอรร์มดิส อกันดยเลตกัส แทรนสลยซดิดกัส เพอรร์ลยซดิดกัส เรดดิเอตกัส 
(Altocumulus stratiformis undulatus translucidus perlucidus radiatus)

ผมลองนสาภาพเมฆลายคลลลื่นทกลื่เกดิดในบข้านเราไปเปรกยบเทกยบกกับกรณกศถึกษาในหนกังสลอ International Cloud Atlas เลม่ม II  
ซถึลื่งจกัดพดิมพร์โดย องคร์การอรุตรุนดิยมวดิทยาโลก (World Meteorological Organization, WMO)  และพบภาพทกลื่มกลกักษณะใกลข้เคกยงกกัน
อยม่างนม่าทถึลื่ง กลม่าวคลอ เมฆรยปแบบเดกยวกกันนกนี้เคยเกดิดทกลื่ฝรกัลื่งเศส เมลลื่อวกันทกลื่ 30 กรกฏาคม ค.ศ. 1950 เวลา 6:31 น.  แสดงวม่า รยปแบบ
เมฆคลลลื่นทกลื่คนไทยแปลกใจจนเปย็นขม่าวในสลลื่อสารมวลชนกระแสหลกักนกันี้น แทข้ทกลื่จรดิงเปย็นรยปแบบทกลื่รยข้จกักกกันมานานอยม่างนข้อย 60 ปกแลข้ว

เมฆคลลลื่นทกลื่ฝรกัลื่งเศส เมลลื่อปก ค.ศ. 1950
ตกัวอยม่างจากหนกังสลอ International Cloud Atlas Volume II
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                 ทกันี้งนกนี้ กรณกตกัวอยม่างดกังกลม่าวยกังระบรุดข้วยวม่า เมฆแอลโตคดิวมยลกัส (Ac ในแผนภาพ) ทกลื่ฝรกัลื่งเศส มกรหกัสเมฆ (cloud coding) คลอ 
CM = 5 (ตกัว M เปย็นตกัวหข้อยใตข้ C) ซถึลื่งหมายถถึง เมฆเคลลลื่อนทกลื่รรุกเขข้ามายกังบรดิเวณทกลื่ทสาการสกังเกต ทสาใหข้เหย็นเมฆหนาขถึนี้นเรลลื่อยๆ  ซถึลื่งหาก
เมฆคลลลื่นทกลื่พบในบข้านเรามกพฤตดิกรรมเชม่นนกนี้ กย็จะมกรหกัสเมฆเดกยวกกัน แตม่ถข้าเมฆคลลลื่นในบข้านเราอยยม่คม่อนขข้างนดิลื่ง กย็จะมกอกกรหกัสหนถึลื่งคลอ 
CM = 3 (เรลลื่องเกกลื่ยวกกับ “รหกัสเมฆ” ทกลื่อข้างถถึงนกนี้ ผมไดข้เขกยนเปย็นบทความไวข้อกกเรลลื่องหนถึลื่ง ซถึลื่งหากครุณผยข้อม่านสนใจกย็สอบถามมาไดข้ครกับ )

เมฆรหกัส CM = 5

ประเดด็นทกลื่สกลื่ : รยปแบบเมมเปย็นคลลลื่นเปย็นลอน หรลออกันดยเลตกัส (undulatus) กลไกการเกดิดลกักษณะลอนคลลลื่นอาจอธดิบายอยม่าง
งม่ายๆ ไดข้วม่า เกดิดจากการทกลื่กระแสลมเหนลอระดกับเมฆและใตข้ระดกับเมฆพกัดเรย็วไมม่เทม่ากกัน (ภาษาวดิชาการเรกยกวม่าเกดิด ลมเฉลอน หรลอ wind
shear) ทสาใหข้เมฆไปอออยยม่กกันในบางบรดิเวณเปย็นชม่วงๆ และเกดิดชม่องวม่างขถึนี้นระหวม่างบรดิเวณดกังกลม่าว (ลองนถึกถถึงลมทกลื่พกัดผดิวนสนี้าซถึลื่งเดดิมอยยม่
นดิลื่งๆ ผดิวนสนี้าพยายาเคลลลื่อนทกลื่ไปกกับลม แตม่ไปไดข้ชข้ากวม่า เกดิดเปย็นคลลลื่นบนผดิวเรกยงกกันไป) จะเหย็นวม่ากลไกการเกดิดลอนคลลลื่นของเมฆไมม่
เกกลื่ยวขข้องกกับแผม่นดดินไหวแตม่อยม่างใด

นม่าสนใจวม่า เมฆคลลลื่นนกนี้อาจเกดิดในเมฆสกรุลอลลื่นๆ ไดข้ดข้วย เชม่น เมฆระดกับตสลื่าอยม่าง สเตรโตคดิวมยลกัส (Stratocumulus) จะมกลอน
คลลลื่นดยหยาบเพราะอยยม่ใกลข้พลนี้น และเมฆระดกับสยงอยม่าง ซกรร์โรคดิวมยลกัส (Cirrocumulus) ซถึลื่งมกลอนคลลลื่นดยเลย็กละเอกยด เพราะอยยม่สยงมาก

สเตรโตคดิวมยลกัส อกันดยเลตกัส
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ซกรร์โรคดิวมยลกัส อกันดยเลตกัส

ในกรณกของเมฆซกรร์โรคดิวมยลกัส สแตรตดิฟอรร์มดิส อกันดยเลตกัส (Cirrocumulus stratiformis undulatus) นกนี้ ฝรกัลื่งจสานวนหนถึลื่งใหข้ชลลื่อ
วม่า ฟข้าลายปลาแมคเคอเรล (Mackerel sky) อกกดข้วย

ขบุมทรกัพยร์ทางปกัญญา
            ครุณผยข้อม่านทกลื่ตข้องการชมภาพเมฆลอนคลลลื่นเพดิลื่มเตดิม อาจเขข้าไปในเวย็บชมรมคนรกักมวลเมฆทกลื่ www.CloudLoverClub.com 
แลข้วเขข้าไปทกลื่ Cloud Classification > Variety > undulatus

ประวกัตดิของบทความ

 ตกพดิมพร์ครกันี้งแรกใน นสพ.กรบุงเทพธบุรกดิจ เซด็คชกัลื่นจบุดประกายเสารร์สวกัสดก คอลกัมนร์ Event 
Horizon : เสารร์ 12 กรุมภาพกันธร์ 2554

 ตกพดิมพร์รวมเลม่มในหนกังสลอ รลลื่นรมยร์ ชมเมฆ สนพ.สารคดก : มกนาคม 2555
 นสาไฟลร์ pdf เผยแพรม่ในเวย็บชมรมคนรกักมวลเมฆ www.CloudLoverClub.com และระบบหข้องสมรุด 

Buncha's Library ทกลื่ www.facebook.com/buncha2509.library : พฤหกัสบดก 8 พฤษภาคม 2557

http://www.facebook.com/buncha2509.library
http://www.CloudLoverClub.com/
http://www.CloudLoverClub.com/

