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ฝน

เอยทำไมจึงตก?
ในช่วงฤดูฝน หลายท่านคงจะเคยได้ยินเพื่อนๆ
รอบตัวเปรยว่า ทำไมฝนถึงได้ชอบตกหลังเลิกงานซะ
จริงๆ ก็เลยคิดว่าน่าจะลองคิดต่ออีกสักนิดว่ามีเบื้อง
หลังอะไรซุกซ่อนอยู่ในคำพูดทำนองนี้บ้างไหม
ข้อสังเกตที่ว่า “ฝนชอบตกหลังเลิกงาน” น่าจะ
เป็นการพูดที่มาจากความรู้สึกของคนในเมืองใหญ่เป็น
หลัก โดยพูดปนๆ ไปกับความรู้สึกว่าฝนหลังเลิกงาน
ทำให้กลับบ้านไม่สะดวก อะไรทำนองนี้
อย่ า งไรก็ ดี เรื่ อ งนี้ มี เ หตุ ผ ลตรงไปตรงมา

เพราะในเวลากลางวัน พื้นดินได้รับความร้อนจากดวง
อาทิ ต ย์ ทำให้ อ ากาศผิ ว พื้ น ร้ อ นและลอยตั ว ขึ้ น เมื่ อ
อากาศลอยตัวขึ้นสูงขึ้นก็จะเย็นตัวลงตามกฎ ‘ยิ่งสูงยิ่ง
หนาว’ ในบรรยากาศชั้นล่างสุด หากอากาศเย็นลงจน
กระทั่งอุณหภูมิที่เรียกว่า จุดน้ำค้าง (dew point) ก็จะ
ทำให้ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆ จำนวนมาก ซึ่งถ้า
มองภาพรวมก็ คื อ เมฆ นั่ น เอง ถ้ า หยดน้ ำในเมฆนี้
เติบโตมีขนาดใหญ่มากขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง ก็จะหนักเกินไป
จนกระแสลมพยุงเอาไว้ไม่ไหว ทำให้ตกลงมาเป็นฝน

áÊ§ÍÒ·ÔµÂì·ÓãËé¾×é¹´Ô¹áÅÐÍÒ¡ÒÈÃéÍ¹¢Öé¹
(Solar heating)

ÃÐ´Ñº¡ÅÑè¹µÑÇ
(Condensation level)
ÍÒ¡ÒÈÃéÍ¹ÅÍÂµÑÇ¢Öé¹
(Rising thermal)
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‘ฝนหลังเลิกงาน’ จึงมีชื่อเรียกตามสาเหตุการ
เกิดว่า ฝนที่เกิดจากการพาความร้อน (convective
rain) โดยอาจตกเป็นแห่งๆ ได้ทุกวันตลอดหน้าฝน (ตั้ง
แต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่

อากาศในบ้านเรามีความชื้นมาก เพราะได้รับอิทธิพลลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่วน
ในภาคใต้นั้น อาจมีฝนชนิดนี้ได้เกือบตลอดทั้งปี เพราะ
อยู่ใกล้ทะเลทำให้อากาศมีความชื้นสูง

เมฆคิวมูลัสคอนเจสทัส (Cumulus Congestus) เป็นตัวอย่างเมฆที่เกิดจากการพาความร้อน

น่ารู้ไว้ด้วยว่าจริงๆ แล้วฝนที่เกิดจากการพา
ความร้ อ นไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งตกในตอนเย็ น หลั ง เลิ ก งาน
เท่านั้น ในกลางทะเลซึ่งความร้อนระบายได้ช้ากว่าพื้น
ดิน ฝนชนิดนี้มักจะตกในช่วงกลางคืนถึงเช้ามืด
สำหรับบริเวณใกล้ภูเขานั้น ถ้ามีลมพัดปะทะ
กับภูเขา อากาศก็จะถูกบังคับให้ยกตัวสูงขึ้นตามลาดเขา
เมื่ อไอน้ ำ ขึ้ นไปสู ง ถึ ง ระดั บ หนึ่ ง ก็ จ ะกลายเป็ น หยดน้ ำ

มหาสมุทร
(Ocean)

ทำให้เกิดเป็นเมฆ หรือ หมอกลาดเชิงเขา (upslope
fog) (จะเรียกเมฆหรือหมอกแล้วแต่จุดที่มอง คือ ถ้าเรา
อยู่ด้านล่างแล้วมองขึ้นไปก็จะเห็นเป็นเมฆ แต่ถ้าเราอยู่
บนภูเขาในระดับใกล้เคียงกันก็จะเรียกว่า หมอก) หาก
หยดน้ำในเมฆนี้หนักขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง ก็จะตกเป็นฝนด้าน
ฝั่งรับลมของภูเขา ฝนที่ตกเนื่องจากสาเหตุนี้จึงเรียกว่า
ฝนภูเขา (orographic rain)

กระแสลม
(Wind)
บริเวณแห้งแล้ง
(Desert)

ฝนภูเขา 1) กระแสลมที่พัดมาจากมหาสมุทรนำความชื้นมาด้วย 2) เมื่อลมปะทะกับภูเขา อากาศก็จะยกตัวสูงขึ้น เมื่อไอน้ำลอยถึงระดับกลั่นตัว
ก็จะกลายเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝน 3) บริเวณด้านลมปะทะภูเขาจะมีความชุ่มชื้นสูง 4) ลมที่ข้ามภูเขามาจะมีความชื้นน้อย
5) บริเวณที่ไม่ค่อยมีฝนตกจะแห้งแล้ง อาจกลายเป็นทะเลทรายได้
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ถ้าฝนชนิดนี้ตกหนักๆ ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่า
ไหลหลาก ตามด้วยน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณเชิงเขาได้
ส่วนฝั่งด้านหลังเขาจึงเป็นพื้นที่อับฝน (เรียกว่า rain
shadow) ซึ่งอาจมีฝนตกได้บ้าง แต่ก็ไม่มาก เพราะถ้า
ลมพัดข้ามเขาไป อากาศลดระดับต่ำลงจนอุ่นขึ้น เมฆ
หรือหมอกก็จะหายไป

ในต่างประเทศมีตัวอย่างแสดงผลกระทบของ
ฝนภูเขาที่ชัดเจนเช่น คอสตาริกา ส่วนในบ้านเราก็ที่
จังหวัดตาก ซึ่งมีภูเขาตะนาวศรีกั้นขวางลมมรสุมตะวัน
ตกเฉียงใต้ ทำให้บริเวณที่โดนภูเขาบังลมมีฝนตกไม่มาก
นัก

บริเวณชุ่มชื้น

บริเวณแห้งแล้ง

ตัวอย่างผลกระทบจากฝนภูเขาในประเทศคอสตาริกา

พายุหมุนเขตร้อนก็พาฝนมากระหน่ำได้ด้วยเช่น
กัน แม้แต่พายุดีเปรสชันซึ่งเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มี
กำลังต่ำสุดก็สามารถทำให้ฝนตกหนักกินบริเวณกว้าง
ติดต่อกันหลายวันได้ ฝนที่เกิดจากสาเหตุนี้จึงเรียกว่า

ฝนพายุหมุน (cyclonic rain) ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วม
ได้ ม ากที่ สุ ด โดยเฉพาะในเดื อ นมิ ถุ น ายน-กรกฎาคม
ส่วนภาคใต้และในอ่าวไทยจะมีฝนพายุหมุนมากในเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม

µÒ¾ÒÂØ

á¶º½¹µ¡

¼¹Ñ§¢ÍºµÒ¾ÒÂØ
ÀÒ¤µÑ´¢ÇÒ§¢Í§¾ÒÂØËÁØ¹à¢µÃéÍ¹ áÊ´§ºÃÔàÇ³·Õèà¡Ô´¾ÒÂØËÁØ¹àÃÕÂ¡ÇèÒ á¶º½¹µ¡
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สำหรั บ พื้ น ที่ ใ นแถบใกล้ เ ส้ น ศู น ย์ สู ต ร (เช่ น
ประเทศไทย) ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่ลมค้าตะวันออกเฉียงใต้
จากซีกโลกใต้ ‘ปะทะ’ หรือ ‘พัดสอบ’ กับลมค้าตะวัน
ออกเฉียงเหนือจากซีกโลกเหนือ โดยลมค้าทั้งสองเมื่อ
ปะทะกั น ก็ จ ะผลั ก อากาศให้ พุ่ ง ขึ้ น สู ง แนวปะทะของ
อากาศบริ เ วณนี้ ใ นทางวิ ช าการเรี ย กว่ า แนวปะทะ
อากาศแห่งเขตร้อน (Intertropical Convergence
Zone, ITCZ) ซึ่งเรามักจะได้ยินกรมอุตุนิยมวิทยาเรียก
ว่า ร่องความกดอากาศต่ำ (low-pressure trough)
นั่นเอง

ความกดอากาศต่ำ

ตามแนว ITCZ หรือแนวร่องความกดอากาศ
ต่ ำ นี้ จ ะมี เ มฆมาก และมี โ อกาสเกิ ด ฝนตกได้ ม ากกว่ า
บริเวณข้างเคียง นี่เองที่ทำให้บางครั้งกรมอุตุนิยมวิทยา
เรียกแนวนี้ว่า ร่องฝน ที่ใดก็ตามซึ่งร่องความกดอากาศ
ต่ำ (ร่องฝน) พาดผ่านก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกได้มาก
หากตกหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมได้ ฝนซึ่งเกิดจากสาเหตุ
นี้จึงเรียกว่า ฝนที่เกิดจากแนวปะทะอากาศแห่งเขต
ร้อน (Intertropical Convergence Zone Rain)

ความกดอากาศสูง

ความกดอากาศต่ำ
เมฆฝนฟ้าคะนอง

อากาศอุ่นลอยตัวขึ้น

อากาศเย็นจมตัวลง

ความกดอากาศสูง

ความกดอากาศต่ำ

อากาศเย็นจมตัวลง

ความกดอากาศสูง

แผนภาพแสดงการเกิดเมฆบริเวณแนวปะทะอากาศแห่งเขตร้อน (ร่องความกดอากาศต่ำ)

แนว ITCZ ในเดือนกรกฎาคม
แนว ITCZ ในเดือนมกราคม

แนวปะทะอากาศแห่งเขตร้อน (ITCZ) หรือ ร่องความกดอากาศต่ำ เปลี่ยนตำแหน่งไปตามเวลา

พื้นผิวโลก
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ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงแถบเมฆที่เกิดขึ้นตามแนวปะทะอากาศแห่งเขตร้อน

สำหรับประเทศที่อยู่บริเวณละติจูดสูงๆ (เช่น
สหรัฐอเมริกา) จะมีปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศแบบ
หนึ่งซึ่งมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่มาพบกับมวลอากาศอุ่น
อากาศเย็นซึ่งหนักกว่าจะส่งผลให้อากาศร้อนลอยตัวขึ้น
สูง เกิดเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝน ฝนที่เกิดในลักษณะ

นี้ว่า ฝนแนวปะทะอากาศ (frontal rain)
หากมวลอากาศเย็นรุกคืบเข้าไปในมวลอากาศ
อุ่นจะเรียกว่า แนวปะทะอากาศเย็น (cold front) ซึ่ง
มักจะทำให้อากาศอุ่นยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดเป็นเมฆ
ฝนฟ้าคะนองและทำให้ฝนตกหนัก
àÁ¦¤ÔÇÁÙâÅ¹ÔÁºÑÊ

ÍÒ¡ÒÈÍØè¹

ÍÒ¡ÒÈàÂç¹

½¹µ¡Ë¹Ñ¡

á¹Ç»Ð·ÐÍÒ¡ÒÈàÂç¹

á¹Ç»Ð·ÐÍÒ¡ÒÈÍÒ¡ÒÈàÂç¹

หากมวลอากาศอุ่นรุกเข้าไปในมวลอากาศเย็นจะเรียกว่า แนวปะทะอากาศอุ่น (warm front) ซึ่งจะทำให้
เกิดเมฆแบบต่างๆ ขึ้นจำนวนมาก แต่ฝนที่ตกจะไม่หนักมากนัก
เมฆซีร์รัส
เมฆซีร์โรสเตรตัส
เมฆอัลโตสเตรตัส
เมฆนิมโบสเตรตัส

อากาศอุ่น

แนวปะทะอากาศอุ่น

ฝนตกพอประมาณ
แนวปะทะอากาศอุ่น

อากาศเย็น
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ในบ้ า นเราไม่ มี ฝ นแนวปะทะอากาศอย่ า งที่
กล่ า วมานี้ แต่ มี ป รากฏการณ์ ที่ พ อเที ย บเคี ย งกั น ได้
กล่าวคือ กระแสอากาศเย็นจากประเทศจีนเคลื่อนตัวลง
มาประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือและภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ) เป็นครั้งคราว และถ้าเป็นระยะที่อากาศใน
บ้านเรายังร้อนและชื้นอยู่ก็จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
ได้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ที่เรียก
ว่า พายุฤดูร้อน (summer storm)

เมื่อได้รู้สาเหตุของฝนละเอียดขนาดนี้แล้ว คราวหน้าถ้าเจอเด็กๆ ถามว่า ‘ฝนเอยทำไม
จึงตก?’ คุณก็คงจะไม่ได้ตอบว่า ‘ฝนตก...ก็เพราะกบมันร้อง’ หรือ ‘ฝนตก...เพราะฝนไม่ตั้งใจ
เรียนหนังสือ’ นะครับ ;-)
ขุมทรัพย์ทางปัญญา
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