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เมฆ

ถอดรหัส

เรื่องฟ้าฝนในแต่ละวันและสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่นับเป็นเรื่องที่ส�าคัญ
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยหากมองเฉพาะในแง่ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างน�้าท่วมและฝนแล้ง
ก็คงจะรู้สึกกันได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าหากเราเรียนรู้เรื่องนี้อย่างเป็น
ระบบก็น่าจะช่วยให้ติดตามข่าวสารได้ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
ประเมินความคิดเห็นต่างๆ ได้ว่าน่าเชื่อถือเพียงใด
เราควรศึกษาลมฟ้าอากาศให้ครอบคลุมรอบด้าน ตั้งแต่การพยากรณ์อากาศ
(ฟังให้เข้าใจ) และสามารถรับมือกับปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ฟ้าผ่า สตอร์มเซิร์จ
และพายุแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ในบรรดาปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศอันหลากหลายนี้ ผมคิดว่าเมฆน่าสนใจ
เป็นพิเศษ เพราะเราสามารถมองเมฆได้ด้วยตนเอง (หรือดูจากภาพถ่ายดาวเทียม
ในกรณีที่ศึกษาลึกลงไป) เมฆยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณหยาดน�้าฟ้า (ฝน หิมะ
และน�้าในรูปแบบต่างๆ) ที่จะตกลงสู่พื้น ในอีกมุมหนึ่ง เมฆบางแบบยังสวยงาม
ชวนจินตนาการ เช่น เมฆจานบิน (lenticularis) และบางแบบก็เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์
ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น เมฆซีร์โรสเตรตัส (Cirrostratus) ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ทรงกลด
(halo phenomena) เป็นต้น
ก่อนหน้านี้ ผมเคยน�าเสนอบทความ รื่นรมย์ ชมเมฆ: คู่มือชมเมฆบนฟากฟ้า
ในวารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 61 ตุลาคม-ธันวาคม 2553 ไปแล้ว (ใครสนใจสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บชมรมคนรักมวลเมฆที่ http://www.CloudLoverClub.com/
pages/cloud-classification/) และได้ปรับปรุง-เพิ่มเติมบทความดังกล่าวจนกลายเป็น
หนังสือ คู่มือเมฆและปรากฏการณ์บนท้องฟ้า บทความและหนังสือดังกล่าวให้ข้อมูล
เกีย่ วกับเมฆแต่ละแบบ (สกุล, ชนิด, พันธุ,์ เมฆตัวประกอบ, ลักษณะเสริม) และปรากฏการณ์
ทางแสงที่หลายอย่างเกิดจากเมฆ โดยเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการอ้างอิง
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คู่มือเมฆและปรากฏการณ์บนท้องฟ้า สนพ.สารคดี

อย่างไรก็ดี ท้องฟ้าจริงอาจจะไร้เมฆ หรือมีเมฆ
มากมายหลายแบบปะปนกันอยู่ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมี
ข้อก�ำหนดมาตรฐานอีกชุดหนึง่ เพือ่ ระบุสภาพท้องฟ้า
ให้ ใ กล้ เ คี ย งความเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด แต่ ก็ ต ้ อ ง
ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเกินไปอีกด้วย ข้อก�ำหนดนี้
เรียกว่า การระบุรหัสเมฆ (Coding of Clouds)
ระบบนี้แบ่งท้องฟ้าเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ต�่ำ  กลาง
และสูง และใช้รหัส CL, CM และ CH ตามล�ำดับ
(ตัว C คือ Cloud ส่วนตัวห้อย L คือ Low หรือต�่ำ,
M คือ Middle หรือกลาง และ H คือ High หรือสูง) ดังนี้
รหัส
CL
CM
CH

เครือ่ งหมาย / หมายถึง ไม่สามารถระบุได้วา่
ในระดับหนึ่งๆ มีเมฆในสกุลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น
CL = / หมายถึง ไม่สามารถบอกได้วา่ มีเมฆสเตรโตคิวมูลัส, สเตรตัส, คิวมูลัส หรือคิวมูโลนิมบัส อยู่หรือไม่
เนื่องจากหมอกลงจัด ฟ้ามืดเกินไป มีฝุ่นทรายบดบัง
หรือเกิดปรากฏการณ์ใดๆ ก็ตามทีท่ ำ� ให้เรามองไม่เห็น
เป็นต้น
ตัวเลข 0 หมายถึง ไม่มีเมฆในสกุลดังกล่าว
ปรากฏ เช่น CL = 0 หมายถึง ในระดับต�่ำไม่มีเมฆ
สเตรโตคิวมูลสั , สเตรตัส, คิวมูลสั และคิวมูโลนิมบัส
เป็นต้น
ส�ำหรับตัวเลข 1-9 จะอธิบายไว้ในบทความ
เนื่องจากมีรายละเอียดซับซ้อน
หมายเหตุ
1) การสะกดชื่อของเมฆ: ในบทความนี้อ้างอิง
ตามหนั ง สื อ คู ่ มื อ เมฆและปรากฏการณ์ บ นท้ อ งฟ้ า
(เอกสารอ้างอิง [4])
2) ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม : การระบุ ข ้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
เช่น [1] หน้า XX หมายถึง รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่าน
ได้จากเอกสารอ้างอิง [1] หน้า XX เป็นต้น
3) องค์ ก ารอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาโลก ได้ ก� ำ หนดรู ป
สัญลักษณ์ส�ำหรับเมฆรหัสต่างๆ ไว้ดังตารางต่อไปนี้

ภาพสัญลักษณ์ส�ำหรับเมฆในแต่ละรหัส

สกุลของเมฆที่ใช้รหัสนี้
สเตรโตคิวมูลัส, สเตรตัส, คิวมูลัส
และคิวมูโลนิมบัส
แอลโตคิวมูลัส, แอลโตสเตรตัส
และนิมโบสเตรตัส
ซีร์รัส, ซีร์โรคิวมูลัส และซีร์โรสเตรตัส

รหั ส ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ เมฆแต่ ล ะระดั บ ได้ แ ก่
เครื่องหมาย / และตัวเลข 0 ถึง 9 โดยที่

ที่มา : เอกสารอ้างอิง [1] หน้า 102

CL: เมฆระดับต�่ำ
Stratocumulus (Sc), Stratus (St), Cumulus (Cu) และ Cumulonimbus (Cb)
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CL = 1

ที่มาของภาพ : [3]

CL = 2

คิวมูลัส ฮิวมิลิส หรือคิวมูลัส แฟรกตัส ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสภาพอากาศไม่ดี หรือทั้งคู่
(1) คิวมูลัส ฮิวมิลิส (Cumulus humilis) เป็นเมฆก้อนที่มีความหนา
น้อยกว่าความกว้าง มีฐานเมฆค่อนข้างชัดเจน และมียอดเมฆค่อนข้าง
โค้งมน แต่ยังไม่มีลักษณะเหมือนกระหล�่ำดอก
(2) คิวมูลัส แฟรกตัส (Cumulus fractus) เป็นเมฆก้อนที่มีลักษณะ
ขาดวิ่น ขอบเป็นรอยหยัก ไม่เห็นเป็นก้อนชัดเจนนัก
(3) ค�ำว่า “สภาพอากาศไม่ดี (bad weather)” หมายถึง สภาวะอากาศทีเ่ กิด
ในช่วงทีฝ่ นหรือหิมะตก รวมทัง้ ช่วงเวลาก่อนหรือหลังจากนัน้ ไม่นานนัก
ในกรณีที่ท้องฟ้ามีคิวมูลัส แฟรกตัส ที่เกิดขึ้นในสภาพอากาศไม่ดี
จะใช้รหัสเมฆคือ CL = 7
(4) คิวมูลัสตามรหัสนี้อาจเริ่มก่อตัวใหม่ๆ หรือก�ำลังสลายตัวในระยะ
สุดท้ายก็ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 76
คิวมูลัส มีดิโอคริส หรือคิวมูลัส คอนเจสตัส ซึ่งทุกก้อนมีฐานเมฆอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้อาจมีคิวมูลัส แฟรกตัส,
คิวมูลัส ฮิวมิลิสหรือสเตรโตคิวมูลัส ร่วมอยู่ด้วยก็ได้
(1) คิ ว มู ลั ส มี ดิ โ อคริ ส (Cumulus mediocris) เป็ น เมฆก้ อ น
ทีม่ คี วามหนาใกล้เคียงกับความกว้าง โดยยอดเมฆด้านบนเริม่ มีลกั ษณะ
ตะปุ่มตะป�่ำบ้างเล็กน้อย ตามปกติเมฆชนิดนี้จะไม่มีฝนตก
(2) คิ ว มู ลั ส คอนเจสตั ส (Cumulus congestus)เป็ นเมฆก้ อ น
ที่มีความหนามาก โดยยอดเมฆมีลักษณะตะปุ่มตะป�่ำชัดเจนดูคล้าย
กระหล�่ำดอก เมฆชนิดนี้อาจมีฝนซู่ (shower) ตกได้

ที่มาของภาพ : [3]

CL = 3

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 77
คิวมูโลนิมบัส แคลวัส โดยอาจมีคิวมูลัส สเตรโตคิวมูลสั หรือสเตรตัสอยูด่ ว้ ยก็ได้
(1) คิวมูโลนิมบัส แคลวัส (Cumulonimbus calvus) เป็นเมฆฝน
ฟ้าคะนองชนิดหนึง่ จึงมีฟา้ ร้อง ฟ้าผ่า และอาจท�ำให้เกิดลูกเห็บได้ ค�ำว่า
แคลวัส (calvus) มาจากภาษาละตินแปลว่า หัวล้าน (bald)
(2) คิวมูโลนิมบัส แคลวัส เติบโตมาจากคิวมูลสั คอนเจสตัส โดยยอดเมฆ
เริ่มกลายเป็นน�้ำแข็ง จึงเริ่มมีขอบเมฆด้านบนไม่คมชัด และลักษณะ
ตะปุ่มตะป�่ำคล้ายกระหล�่ำดอกก็เริ่มหายไปในบางบริเวณ อย่างไรก็ดี
ยอดเมฆยังไม่มีลักษณะเป็นเส้นใย (fibrous) หรือเป็นแนวริ้วรอย
ขนาน (striated) และยังไม่ได้กลายเป็นรูปทัง่ (anvil) ฟูขนึ้ มา (plume)
หรือดูคล้ายเส้นผมดกบนศีรษะ (mass of hair)
(3) คิวมูโลนิมบัส แคลวัส มักจะพัฒนาไปเป็นคิวมูโลนิมบัส แคพิลเลตัส
(Cumulonimbus capillatus) ซึ่งใช้รหัสเมฆ CL = 9

ที่มาของภาพ : [3]

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 77-78
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CL = 4

สเตรโตคิวมูลัส คิวมูโลเจนิตัสโดยอาจมีคิวมูลัสอยู่ด้วยก็ได้
(1) สเตรโตคิวมูลัส คิวมูโลเจนิตัส (Stratocumulus cumulogenitus)
เป็ น เมฆสเตรโตคิ ว มู ลั ส ที่ เ กิ ด จากการที่ คิ ว มู ลั ส แผ่ ก ระจายออก
ในแนวระดับ (แทนที่จะเติบโตสูงขึ้นไป) ค�ำว่า cumulogenitus
บ่งว่าเมฆนี้เกิดจากคิวมูลัส
(2) สาเหตุที่ท�ำให้คิวมูลัสแผ่กระจายออกในแนวระดับอาจเป็นเพราะ
ยอดเมฆพบกั บ ชั้ น อากาศที่ เ สถี ย ร (stable layer) หรื อ โดนลม
เฉือนที่พัดแรง (strong wind shear)

ที่มาของภาพ : [3]

CL = 5

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 78-79
สเตรโตคิวมูลัสแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่สเตรโตคิวมูลัส คิวมูโลเจนิตัส
(1) สเตรโตคิวมูลสั แบบนีม้ กั จะมีลกั ษณะเป็นแผ่นหรือชัน้ สีเทาหรือสีขาว
โดยจะมีบางส่วนสีเทาเข้มเสมอ เมฆแบบนี้จะประกอบด้วยส่วนย่อย
ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ (ซึ่งอาจแยกจากกัน หรือรวมกันอยู่) โดยอาจ
เกิดทีร่ ะดับเดียวหรือหลายระดับก็ได้ ลมเฉือนและกระแสอากาศปัน่ ป่วน
อาจท�ำให้เมฆแบบนี้มีขอบไม่เรียบในบางต�ำแหน่ง
(2) สเตรโตคิวมูลัสแบบนี้อาจมีฝนตกได้ แต่ฝนที่ตกลงมาจะเบามาก
เสมอ
(3) สเตรโตคิ ว มู ลั ส แบบนี้ อ าจเปลี่ ย นไปเป็ น นิ ม โบสเตรตั ส
(Nimbostratus) โดยฐานเมฆจะเริม่ ดูพร่ามัว (diffuse) และไม่เห็นเมฆ
ก้อนย่อยๆ อีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้จะใช้รหัสเมฆในกลุ่ม CM

ที่มาของภาพ : [3]

CL = 6

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 79-80
สเตรตัส เนบิวโลซัส หรือสเตรตัส แฟรกตัส ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสภาพอากาศไม่ดี หรือทั้งคู่
(1) สเตรตัส เนบิวโลซัส (Stratus nebulosus) เป็นเมฆสเตรตัส
ทีม่ ชี นั้ เดียวและมีฐานเมฆค่อนข้างสม�ำ่ เสมอ ตามปกติมสี เี ทา แต่บางครัง้
ก็สีด�ำทะมึนดูน่ากลัว
(2) สเตรตั ส แฟรกตั ส (Stratus fractus) เป็ น เมฆเสเตรตั ส
ในระยะก่อตัวเริ่มแรก หรือระยะสลายตัวในช่วงท้าย
(3) หากสเตรตัส แฟรกตัส เกิดในสภาพอากาศไม่ดี (bad weather)
กล่าวคือ เกิดระหว่างฝนหรือหิมะตกหรือก่อนหลังฝนตกไม่นานนัก
ก็จะใช้รหัสเมฆ CL = 7 เหมือนกรณี คิวมูลัส แฟรกตัส ที่เกิดในสภาพ
อากาศไม่ดี

ที่มาของภาพ : [3]
ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 80-81
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CL = 7

สเตรตัส แฟรกตัส ที่เกิดขึ้นในสภาพอากาศไม่ดี (Stratus fractus of bad weather) หรือคิวมูลัส แฟรกตัส
ที่เกิดขึ้นในสภาพอากาศไม่ดี (Cumulus fractus of bad weather) หรือทั้งคู่ เมฆทั้งสองแบบนี้ เรียกรวมว่า แพนนัส
และมักจะอยู่ใต้แอลโตสเตรตัส (Altostratus) หรือนิมโบสเตรตัส (Nimbostratus)
(1) ค�ำว่า แพนนัส (pannus) เป็นชื่อเรียกแบบเหมารวมของสเตรตัส
แฟรกตัส และคิวมูลสั แฟรกตัส ทีอ่ ยูใ่ ต้เมฆหนึง่ ในสีส่ กุล ต่อไปนี้ ได้แก่
แอลโตสเตรตั ส นิ ม โบสเตรตั ส คิ ว มู ลั ส ที่ มี ฝ นตกลงมา และ
คิวมูโลนิมบัส  ในการจัดจ�ำแนกเมฆจะถือว่าแพนนัสเป็นเมฆตัวประกอบ
(accessory cloud) แบบหนึ่ง (หมายเหตุ: เมฆตัวประกอบมี 3 แบบ
ได้แก่ หมวกเมฆ (pileus) แพนนัส (pannus) และวีลัม (velum))
(2) สเตรตัส แฟรกตัส และ คิวมูลัส แฟรกตัส ตามรหัสนี้จะเกิดอยู่
ใต้เมฆสกุลอืน่ ๆ เสมอ โดยมักจะมีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ และรวมกัน
เกื อ บมี ลั ก ษณะต่ อ เนื่ อ ง เมฆนี้ มี สี เ ทาเข้ ม กว่ า เมฆสกุ ล อื่ น ที่ เ ป็ น
ฉากหลัง เมฆนีเ้ คลือ่ นทีเ่ ร็วและเปลีย่ นแปลงรูปร่างรวดเร็ว และมักจะมี
ฝนตกร่วมด้วย (ควรเปรียบเทียบกับ สเตรตัส แฟรกตัส ตามรหัส CL = 6
มักจะอยูโ่ ดดเดีย่ วและไม่มฝี นตก และ คิวมูลสั แฟรกตัส ในรหัส CL = 1
มักจะอยู่โดดเดี่ยว แยกจากกันและมีสีขาวเมื่อมองในมุมที่ดวงอาทิตย์
อยู่ไกลออกไป)
ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 81-82

ที่มาของภาพ : [3]

CL = 8

คิวมูลัส และสเตรโตคิวมูลัสแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่สเตรโตคิวมูลัส คิวมูโลเจนิตัส ซึ่งมีฐานเมฆอยู่ต่างระดับกัน
(1) รหัสนี้ใช้ในกรณีที่คิวมูลัสเกิดอยู่ใต้ระดับสเตรโตคิวมูลัส (ที่ไม่ได้
เกิดจากการที่คิวมูลัสแผ่กระจายออกในแนวระดับ)
(2) คิวมูลสั อาจเติบโตสูงขึน้ จนเข้าไปอยูใ่ นสเตรโตคิวมูลสั หรือทะลุชนั้
สเตรโตคิวมูลัสขึ้นไปก็ได้ แต่ทั้งนี้คิวมูลัสไม่ได้แผ่กระจายออกใน
แนวระดับจนกลายเป็นสเตรโตคิวมูลัส

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 82

ที่มาของภาพ : [3]

CL = 9

คิ ว มู โ ลนิ ม บั ส แคพิ ล เลตั ส (Cumulonimbus capillatus) ซึ่ ง มั ก จะมี ส ่ ว นที่ เ ป็ น รู ป ทั่ ง ด้ ว ย อาจมี คิ ว มู โ ลนิ ม บั ส แคลวั ส
(Cumulonimbus calvus) คิวมูลัส (Cumulus) สเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus) หรือแพนนัส (pannus) ปรากฏอยู่ด้วย

ที่มาของภาพ : http://minagurl7.deviantart.com/art/Mammatusclouds-HDR-1-136061924?q=sort%3Atime+favby%3AChiefMilo&qo=0

(1) คิวมูโลนิมบัส แคพิลเลตัส คือเมฆฝนฟ้าคะนองชนิดหนึ่ง จึงมี
ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า และอาจท�ำให้เกิดลูกเห็บได้ ค�ำว่า แคพิลเลตัส (capillatus)
มาจากภาษาละตินแปลว่า มีผมดก (hairy)
(2) คิวมูโลนิมบัส แคพิลเลตัส เติบโตมาจากคิวมูโลนิมบัส แคลวัส
โดยยอดเมฆมีลักษณะเป็นเส้นใย (fibrous) หรือเป็นแนวริ้วรอยขนาน
(striated) หรื อ อาจกลายเป็ น รู ป ทั่ ง (anvil) ฟู ขึ้ น มา (plume)
หรือดูคล้ายเส้นผมดกบนศีรษะ (mass of hair)
(3) ในกรณีทมี่ ฟี า้ ร้อง ฟ้าผ่า หรือลูกเห็บตก แต่ผสู้ งั เกตไม่แน่ใจว่าเมฆ
ฝนฟ้ า คะนองเป็ น ชนิ ด แคลวั ส (calvus) หรื อ ชนิ ด แคพิ ล เลตั ส
(capillatus) ให้อนุโลมใช้รหัสเมฆ CL = 9 ไปก่อน
(4) ในกรณีที่ระดับอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสอยู่ต�่ำ อาจท�ำให้ลักษณะ
โครงสร้างส่วนบนที่เป็นเส้นใย (fibrous structure) แผ่กระจาย
ออกไปจนเมฆฝนฟ้ า คะนองทั้ ง ก้ อ นกลายเป็ น ซี ร ์ รั ส สปิ ส เซตั ส
คิวมูโลนิมโบเจนิตัส (Cirrus spissatus cumulonimbogenitus)
ซึ่งมีรหัส CH = 3 แต่หากว่าผู้สังเกตแน่ใจว่ายังมีเมฆฝนฟ้าคะนอง
ก้อนอื่นหลงเหลืออยู่ ก็ยังคงใช้รหัส CL = 9 เช่นเดิม
ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 83

CM : เมฆระดับกลาง
Altocumulus (Ac), Altostratus (As) และ Nimbostratus (Ns)

72

กรกฎาคม - กันยายน 2556

CM = 1

แอลโตสเตรตัส แทรนส์ลูซิดัส
(1) แอลโตสเตรตัส (Altostratus) คือเมฆแผ่นสูงปานกลาง ค�ำว่า
“สูงปานกลาง” ขึ้นกับละติจูด เช่น แถบขั้วโลก (2-4 กิโลเมตร)
เขตอบอุ่น (2-7 กิโลเมตร) และเขตร้อน (2-8 กิโลเมตร)
(2) แทรนส์ลูซิดัส (translucidus) เป็นชื่อพันธุ์ (variety) ของเมฆ
ที่ยอมให้แสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ส่องทะลุผ่านออกมาได้
บางส่ ว น พั น ธุ ์ แ ทรส์ ลู ซิ ดั ส เกิ ด ได้ ใ นเมฆสกุ ล แอลโตคิ ว มู ลั ส
แอลโตสเตรตัส สเตรโตคิวมูลัสและสเตรตัส

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 84

ที่มาของภาพ : [3]

CM = 2

แอลโตสเตรตัส โอเพคัส หรือนิมโบสเตรตัส
(1) โอเพคัส (opacus) เป็นชื่อพันธุ์ของเมฆที่มีลักษณะทึบ ไม่ยอม
ให้แสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์สอ่ งทะลุผา่ นออกมา พันธุโ์ อเพคัส
เกิดได้ในเมฆสกุลแอลโตคิวมูลัส แอลโตสเตรตัส สเตรโตคิวมูลัส
และสเตรตัส
(2) นิมโบสเตรตัส (Nimbostratus) คือเมฆสกุลหนึง่ สูงปานกลาง มีสเี ทา
และมักท�ำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องยาวนาน

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 84-85

ที่มาของภาพ : [3]

CM = 3

ที่มาของภาพ : [3]

แอลโตคิวมูลัส แทรนส์ลูซิดัส ซึ่งปรากฏอยู่ในระดับความสูงเดียว
(1) แอลโตคิวมูลัส (Altocumulus) คือ เมฆก้อนสูงปานกลาง ค�ำว่า
“สูงปานกลาง” ขึ้นกับละติจูด เช่น เขตขั้วโลก (2-4 กิโลเมตร)
เขตอบอุ่น (2-7 กิโลเมตร) และเขตร้อน (2-8 กิโลเมตร)
(2) ดูค�ำอธิบายเรื่องแทรนส์ลูซิดัส (translucidus) ในรหัส CM = 1
(3) ลักษณะของเมฆตามรหัสนีอ้ าจจะเป็นปืน้ เล็กๆ (patch) หรือเป็นแผ่น
กินพื้นที่กว้าง (layer) โดยที่เมฆย่อยๆ ที่เป็นองค์ประกอบไม่ได้มี
ขนาดใหญ่ และไม่ได้มีสีมืดคล�้ำมากนัก นอกจากนี้เมฆก้อนย่อยๆ
ยังเปลีย่ นแปลงไปอย่างช้าๆ และเมฆโดยรวมไม่ได้เคลือ่ นทีเ่ ข้าปกคลุม
ท้องฟ้าแต่อย่างใด
(4) หากแอลโตคิวมูลสั แทรนส์ลซู ดิ สั (ทีไ่ ม่ได้เคลือ่ นเข้าปกคลุมท้องฟ้า)
เกิดมากกว่า 1 ระดับ ก็จะใช้รหัส CM = 7 แทน

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 85-86
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CM = 4

แอลโตคิวมูลัส แทรนส์ลูซิดัส (ซึ่งมักจะเป็นเมฆรูปเลนส์) ซึ่งมีลักษณะเป็นปื้นขนาดย่อมๆ และก�ำลังเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง โดยอาจเกิดขึ้นที่ระดับเดียวหรือหลายระดับ
เมฆตามรหัสนีอ้ าจมีลกั ษณะย่อยได้ 3 แบบ ดังจะขยายความในข้อ (1)
(2) และ (3) ตามล�ำดับ
(1) ลักษณะที่หนึ่ง คือ เมฆมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างต่อเนื่อง
โดยบางบริเวณจะสลายไป ส่วนบางบริเวณจะมีเมฆเกิดขึ้นมาใหม่
ลั ก ษณะเช่ น นี้ ท� ำ ให้ เ มฆจั ด อยู ่ ใ นพั น ธุ ์ ที่ เ รี ย กว่ า แทรนส์ ลู ซิ ดั ส
(translucidus) กล่ า วคื อ หากเมฆบดบั ง ดวงอาทิ ต ย์ ก็ จ ะเห็ น
บริ เ วณที่ บ ดบั ง นั้ น ดู ส ว่ า งกว่ า บริ เ วณโดยรอบ ทั้ ง นี้ เ มฆโดยรวม
จะไม่ได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมท้องฟ้า
(2) ลักษณะที่สอง คือ เมฆมีลักษณะเป็นก้อนเดี่ยวๆ อาจจะก้อนเดียว
หรื อ หลายก้ อ น โดยที่ แ ต่ ล ะก้ อ นเป็ น เมฆรู ป เลนส์ (lenticular
cloud) หรือ เลนติคิวลาริส (lenticularis) ค�ำว่า เลนติคิวลาริส
เป็นชนิดของเมฆที่มีผิวบนและผิวล่างโค้งเรียบเนียน อาจเกิดในเมฆ
สกุลซีรโ์ รคิวมูลสั แอลโตคิวมูลสั และสเตรโตคิวมูลสั แต่ในทีน่ ี้ หมายถึง
แอลโตคิวมูลัส เลนติคิวลาริส (Altocumulus lenticularis) เท่านั้น
น่ า รู ้ ไ ว้ ด ้ ว ยว่ า เมฆรู ป เลนส์ มั ก จะพบในบริ เ วณใกล้ ๆ
ภูเขา เนื่องจากกลไกการเกิดเมฆชนิดนี้เกี่ยวข้องกับคลื่นหลังเขา
(lee wave) ซึ่งมีลักษณะกระเพื่อมของกระแสอากาศขึ้นลงหลังเขา
(ฝั่งตรงข้ามกับด้านปะทะลม) โดยเมฆรูปเลนส์จะเกิดบริเวณยอดคลื่น
ของกระแสอากาศนี้

ที่มาของภาพ : [3]

(3) ลักษณะที่สาม คือ เมฆมีรูปแบบเป็นเมฆตัวประกอบ (accessory
clouds) ได้แก่ หมวกเมฆ (pileus) หรือ วีลัม (velum) ซึ่งอาจะอยู่ใกล้
หรือไกลจากส่วนบนของเมฆคิวมูลัสหรือเมฆคิวมูโลนิมบัสก็ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 86

CM = 5

(1) แอลโตคิวมูลัส แทรนส์ลูซิดัส ซึ่งมีลักษณะเป็นแถบ
(2) แอลโตคิวมูลัส แทรนส์ลูซิดัส หรือแอลโตคิวมูลัส โอเพคัส ซึ่งมี 1 ชั้นหรือมากกว่า
โดยเมฆในข้อ (1) หรือ (2) นี้ค่อยๆ เคลื่อนที่ปกคลุมท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง และมักจะมีความหนาเพิ่มมากขึ้น
(1) ลักษณะส�ำคัญของแอลโตคิวมูลัสตามรหัสนี้ก็คือ เมฆเคลื่อนตัว
เข้าปกคลุมท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยเราจะเห็นท้องฟ้าฝั่งที่เมฆนี้เริ่ม
รุกเข้ามา และเมฆมักจะดูหนาที่สุดในฝั่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนี้
(2) ขอบด้านหน้าของเมฆที่เคลื่อนที่เข้าปกคลุมท้องฟ้านี้มักจะผ่านจุด
ยอดฟ้า (zenith) หรือจุดเหนือศีรษะของผู้สังเกต ไปแล้ว

ที่มาของภาพ : [3]

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 87
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CM = 6

ที่มาของภาพ : [3]

แอลโตคิวมูลัส คิวมูโลเจนิตัส หรือแอลโตคิวมูลัส คิวมูโลนิมโบเจนิตัส
(1) ในระหว่ า งที่ คิ ว มู ลั ส คอนเจสตั ส (Cumulus congestus)
เติบโตขึน้ ในแนวดิง่ หากยอดเมฆพบกับชัน้ อากาศทีเ่ สถียร (stable layer)
ก็จะท�ำให้บางส่วนแผ่กระจายออกในแนวระดับเกิดเป็นแอลโตคิวมูลัส
เนื่องจากแอลโตคิวมูลัสนี้เกิดจากคิวมูลัส จึงเรียกว่า แอลโตคิวมูลัส
คิวมูโลเจนิตัส (Altocumulus cumulogenitus)
ควรระวั ง ว่ า หากมองเพี ย งผิ ว เผิ น ก็ อ าจเข้ า ใจผิ ด ว่ า
แอลโตคิวมูลัส คิวมูโลเจนิตัส ดังกล่าวนี้เป็นส่วนที่เป็นรูปทั่ง (anvil)
ของเมฆฝนฟ้าคะนอง หรือเป็นเมฆซีร์รัส สปิสเซตัส คิวมูโลนิมโบเจนิ ตั ส (Cirrus spissatus cumulonimbogenitus)
แต่ จุ ด สั ง เกตก็ คื อ ว่ า แอลโตคิ ว มู ลั ส ไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น เส้ น ใย
เหมือนส่วนที่เป็นรูปทั่งของเมฆฝนฟ้าคะนอง และก็ไม่ได้มีสีขาว
เหมือนเมฆซีร์รัส สปิสเซตัส คิวมูโลนิมโบเจนิตัส แต่อย่างใด
(2) ในขณะทีเ่ กิดปรากฏการณ์ในข้อ (1) ก็เป็นไปได้วา่ ยอดเมฆส่วนอืน่ ได้
เติบโตสูงขึน้ ไป และหากคิวมูลสั คอนเจสตัส ได้กลายไปเป็นคิวมูโลนิมบัส
(Cumulonimbus) โดยที่แอลโตคิวมูลัสที่เกิดขึน้ มายังคงอยู่ ก็จะเรียก
แอลโตคิวมูลสั ทีอ่ ยูข่ า้ งเคียงนัน้ ว่า แอลโตคิวมูลสั คิวมูโลนิมโบเจนิตสั
(Altocumulus cumulonimbogenitus)
ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 88

CM = 7

ที่มาของภาพ : [3]

ท้องฟ้าที่มีรหัสนี้มีแบบย่อย 3 แบบ ได้แก่
(i) แอลโตคิวมูลัส แทรนส์ลูซิดัส หรือแอลโตคิวมูลัส โอเพคัส ที่เกิดขึ้นในสองระดับหรือมากกว่า
(ii) แอลโตคิวมูลัส โอเพคัส ที่เกิดขึ้นในระดับเดียว แต่ไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมท้องฟ้า
(iii) แอลโตคิวมูลัส เกิดขึ้นร่วมกับแอลโตสเตรตัส หรือนิมโบสเตรตัส
(1) เมฆในแบบย่อย (i) อาจมีลักษณะเป็นปื้นย่อมๆ (patch) แผ่น
(sheet) หรือชั้น (layer) โดยอาจจะเป็นแอลโตคิวมูลัส แทรนส์ลูซิดัส
ซึง่ มีบางบริเวณเป็นแอลโตคิวมูลสั โอเพคัส หรืออาจเป็นแอลโตคิวมูลสั
โอเพคัส ทัง้ หมดก็ได้ ทัง้ นีบ้ ริเวณต่างๆ ของเมฆไม่ได้เปลีย่ นแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง และเมฆโดยรวมก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมท้องฟ้า
(2) เมฆในแบบย่อย (ii) อาจมีลักษณะเป็นปื้นย่อมๆ แผ่น หรือชั้น
โดยที่บริเวณต่างๆ ของเมฆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเมฆ
โดยรวมก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมท้องฟ้า
(3) เมฆในแบบย่อย (iii) อาจสังเกตพบว่ามีรูปแบบต่อไปนี้
(3.1) มี ชั้ น เดี ย วหรื อ หลายชั้ น โดยบางส่ ว นแสดงลั ก ษณะ
เฉพาะของแอลโตคิวมูลัส และบางส่วนแสดงลักษณะเฉพาะของ
แอลโตสเตรตัสหรือนิมโบสเตรตัส ลักษณะฟ้าเช่นนี้เกิดจากการที่
แอลโตคิวมูลัสเปลี่ยนแปลงไปเป็นแอลโตสเตรตัสหรือนิมโบสเตรตัส
หรือจากการที่แอลโตสเตรตัสหรือนิมโบสเตรตัสเปลี่ยนแปลงไปเป็น
แอลโตคิวมูลัส
(3.2) แอลโตสเตรตัส แทรนส์ลูซิดัส หรือโอเพคัส อยู่เหนือปื้น
ย่อมๆ ของแอลโตคิวมูลัสที่อยู่ในระดับเดียวหรือหลายระดับ
(3.3) ลักษณะฝ้าสีเทาอยู่ค่อนขางต�่ำ (บ่อยครั้งจะมองออก
ได้ยาก) ร่วมกับแอลโตคิวมูลัสที่อยู่เหนือขึ้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 89-90
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แอลโตคิวมูลัส แคสเทลเลนัส หรือ แอลโตคิวมูลัส ฟลอกคัส
(1) ค�ำว่า แคสเทลเลนัส (castellanus) มาจากค�ำว่า castellum
ในภาษาละติน ซึ่งแปลว่า ปราสาท เนื่องจากยอดเมฆมีลักษณะ
สูงขึน้ ไปคล้ายหอคอยของปราสาท  ชนิดแคสเทลเลนัสอาจเกิดในเมฆ
สกุลต่อไปนี้ ซีร์รัส ซีร์โรคิวมูลัส แอลโตคิวมูลัสและสเตรโตคิวมูลัส
อย่ า งไรก็ ดี A Dictionary of Weather ของ
Oxford ระบุว่าชื่อที่ถูกต้องคือ castellanus ซึ่งแปลว่า คล้ายหอคอย
(turreted)) ค�ำว่า แคสเทลเลนัส เป็นชื่อชนิดที่อาจเกิดกับเมฆในสกุล
ต่อไปนี้ ได้แก่ ซีร์รัส และ ซีร์โรคิวมูลัส
(2) ค� ำ ว่ า ฟลอกคั ส (floccus) มาจากภาษาละติ น หมายถึ ง
กระจุ ก หรื อ ปอยผม (tuft) ใช้ กั บ เมฆที่ มี ลั ก ษณะเป็ น กระจุ ก หรื อ
เป็นปุย ดันบนมักจะค่อนข้างกลม ส่วนด้านล่างขรุขระขาดวิ่น ค�ำว่า
ฟลอกคัส เป็นชื่อชนิดที่อาจเกิดกับเมฆในสกุลต่อไปนี้ ได้แก่ ซีร์รัส
ซีร์โรคิวมูลัส แอลโตคิวมูลัส และสเตรโตคิวมูลัส

ที่มาของภาพ : [3]

CM = 9

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 90
แอลโตคิวมูลัสในท้องฟ้าที่ดูสับสนปนเป (Altocumulus of a chaotic sky) โดยแอลโตคิวมูลัสมักจะปรากฏ
อยู่หลายระดับ
(1) ลั ก ษณะหลั ก ของเมฆตามรหั ส นี้ ก็ คื อ ท้ อ งฟ้ า ยุ ่ ง เหยิ ง และ
ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
(2) ท้องฟ้าตามรหัสนีป้ ระกอบด้วยเมฆระดับกลางหลายชนิดหลายพันธุ์
เช่น แอลโตคิวมูลัสระดับต�่ำ  (ซึ่งทึบแสงไปจนถึงแอลโตสเตรตัส
ระดับสูงกว่า (ซึ่งโปร่งแสง) และมีลักษณะคล้ายๆ เส้นใย

ที่มาของภาพ : [3]

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 91
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CH : เมฆระดับสูง
Cirrus (Ci), Cirrocumulus (Cc) และ Cirrostratus (Cs)
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ซีร์รัส ไฟเบรตัส หรือซีร์รัส อันไซนัส (Cirrus uncinus) ที่ไม่ได้เคลื่อนตัวมาปกคลุมท้องฟ้า
(1) ไฟเบรตัส (fibratus) เป็นชนิดของเมฆทีม่ ลี กั ษณะเป็นเส้นใยค่อนข้าง
ยาว อาจเกิดในเมฆสกุลซีร์รัสและซีร์โรสเตรตัส
(2) อันไซนัส (uncinus) เป็นชนิดของเมฆซีร์รัส (เท่านั้น) ที่มีลักษณะ
เป็นเส้นยาว ปลายด้านหนึง่ โค้งงอขึน้ หรือมีรปู ร่างเป็นกระจุก ชือ่ ทัว่ ไป
ของซีร์รัส อันไซนัส คือ เมฆหางม้าตัวเมีย (mares’ tail)

ที่มาของภาพ : [3]

CH = 2

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 91-92
เมฆในรหัสนี้มี 3 แบบย่อย ได้แก่
(1) ซีร์รัส สปิสเซตัส ซึ่งไม่ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และบางครั้งดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนที่เหลือด้านบนของคิวมูโลนิมบัส เมฆนี้
ปรากฏเป็นหย่อมๆ หรือ รวงข้าวที่ผูกพันมัดเข้าด้วยกัน
(2) ซีร์รัส แคลเทลเลนัส
(3) ซีร์รัส ฟลอกคัส
(1) สปิสเซตัส (spissatus) เป็นชนิดของเมฆซีรร์ สั ทีม่ ลี กั ษณะหนา
สามารถบดบังแสงอาทิตย์ได้
(2) ดูคำ� อธิบายเกีย่ วกับ แคสเทลเลนัส (castellanus) ในรหัส CM = 8
(3) ดูคำ� อธิบายเกีย่ วกับ ฟลอกคัส (floccus) ในรหัส CM = 8

ที่มาของภาพ : [3]

CH = 3

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 92
ซีร์รัส สปิสเซตัส คิวมูโลนิมโบเจนิตัส
(1) ซีร์รัส สปิสเซตัส คิวมูโลนิมโบเจนิตัส (Cirrus spissatus cumulonimbogenitus) เป็นซีรร์ สั อย่างหนา เดิมทีเป็นส่วนบนของเมฆฝนฟ้า
คะนองซึ่งต่อมาได้สลายตัวไปแล้ว
(2) ซีร์รัสตามรหัสนี้มักจะมีลักษณะคล้ายเส้นผม หรือมีขอบดูหลุดลุ่ย
ไม่คมชัด เมื่อดูโดยรวมจะมีรูปร่างคล้ายส่วนบนของทั่ง นอกจากนี้ยัง
มีความหนาของค่อนข้างมาก ท�ำให้สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้
(3) เมฆตามรหัสนีอ้ าจมีเมฆซีรร์ สั ชนิดอืน่ ๆ อยูด่ ว้ ย เช่น ชนิดสปิสเซตัส
ที่ไม่ทราบก�ำเนิดที่แน่นอน (Cirrus spissatus of doubtful origin)
ชนิดแคสเทลเลนัส หรือฟลอกคัส หรืออาจเป็นชนิดไฟเบรตัส หรือ
อันไซนัส

ที่มาของภาพ : [3]

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 93

77

78
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CH = 4

ซีร์รัส อันไซนัส หรือซีร์รัส ไฟเบรตัส หรือทั้งคู่ โดยเมฆทั้งหมดเคลื่อนเข้ามาปกคลุมท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องและ
มีความหนาโดยรวมเพิ่มขึ้น
(1) ลักษณะส�ำคัญของเมฆตามรหัสนี้ก็คือ ซีร์รัส อันไซนัส และ/หรือ
ซีรร์ สั ไฟเบรตัส เคลือ่ นมาเป็นกลุม่ โดยแนวมีแนวเส้นขนานกัน และรุก
จากฟ้าด้านหนึ่งไปยังอีกด้าน
(2) ส่วนใหญ่เมฆซีร์รัสตามรหัสนี้เป็นชนิดอันไซนัส แต่บางครั้งก็อาจ
จะเป็นชนิดไฟเบรตัสก็ได้

ที่มาของภาพ : [3]

CH = 5

ที่มาของภาพ : [3]

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 93-94
ซีร์โรสเตรตัสและซีร์รัส ซึ่งมักจะมีลักษณะเป็นแถบ หรือซีร์โรสเตรตัสอย่างเดียว เคลื่อนเข้ามาปกคลุมท้องฟ้า
อย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปจะดูหนามากขึ้น แผ่นเมฆที่ต่อเนื่องจะอยู่ต�่ำกว่า 45 องศาจากขอบฟ้า
(1) จุดส�ำคัญของเมฆตามรหัสนี้ก็คือ ซีร์โรสเตรตัสเคลื่อนเข้าปกคลุม
ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง แต่อยู่ต�่ำกว่า 45 องศาจากขอบฟ้า
(2) บริเวณด้านหน้าของซีร์โรสเตรตัสนี้อาจมีซีร์รัสน�ำมาก่อน โดยมีรูป
แบบตามข้อ (3) หรือ (4) ดังต่อไปนี้
(3) ซีร์รัสในข้อ (2) อาจจะเป็นชนิดไฟเบรตัส (Cirrus fibratus) หรือ
ชนิดอันไซนัส (Cirrus uncinus) จัดเรียงตัวอยู่เป็นแถบโดยที่แนว
เส้นของเมฆซีรร์ สั เหล่านีข้ นานกัน และเมือ่ มองจากมุมทีเ่ หมาะสมจะเห็น
แนวเส้นทั้งหมดลู่เข้าสู่จุดใดจุดหนึ่ง ในแบบที่เรียกว่า พันธุ์เรดิเอตัส
(radiatus)
(4) ซีร์รัสในข้อ (2) อาจจะเป็นพันธุ์เวอร์ทีเบรตัส (vertebratus)
กล่าวคือ มีลักษณะคล้ายก้างปลา

ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 94-95
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CH = 6

ซีรโ์ รสเตรตัสและซีรร์ สั ซึง่ มักจะมีลกั ษณะเป็นแถบ หรือซีรโ์ รสเตรตัสอย่างเดียวเคลือ่ นเข้ามาปกคลุมท้องฟ้าอย่างต่อเนือ่ ง
เมื่อเวลาผ่านไปจะดูหนามากขึ้น แผ่นเมฆที่ต่อเนื่องจะอยู่สูงกว่า 45 องศาจากขอบฟ้า โดยไม่ได้ปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมด
(1) จุดส�ำคัญของเมฆตามรหัสนี้ก็คือ ซีร์โรสเตรตัสเคลื่อนเข้าปกคลุม
ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องและอยู่สูงกว่า 45 องศาจากขอบฟ้า
(2) บริเวณด้านหน้าของซีร์โรสเตรตัสนี้อาจมีซีร์รัสน�ำมาก่อน โดยมีรูป
แบบตามข้อ (3) หรือ (4) ดังต่อไปนี้
(3) เมฆซีร์รัสในข้อ (2) อาจจะเป็นชนิดไฟเบรตัส (Cirrus fibratus)
หรือชนิดอันไซนัส (Cirrus uncinus) จัดเรียงตัวอยู่เป็นแถบโดยที่
แนวเส้นของเมฆซีรร์ สั เหล่านีข้ นานกัน และเมือ่ มองจากมุมทีเ่ หมาะสม
จะเห็ น แนวเส้ น ทั้ ง หมดลู ่ เ ข้ า สู ่ จุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง ในแบบที่ เ รี ย กว่ า
พันธุ์เรดิเอตัส (radiatus)
(4) เมฆซีร์รัสในข้อ (2) อาจจะเป็นพันธุ์เวอร์ทีเบรตัส (vertebratus)
กล่าวคือ มีลักษณะคล้ายก้างปลา
ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 95

ที่มาของภาพ : บัณฑูร ทองตัน

CH = 7

ซีร์โรสเตรตัสปกคลุมทั่วท้องฟ้า
(1) ซี ร ์ โ รสเตรตั ส ที่ ป กคลุ ม ทั่ ว ท้ อ งฟ้ า ตามรหั ส นี้ อาจจะเป็ น
ชนิดเนบิวโลซัส (Cirrostratus nebulosus) ซึ่งมีลักษณะสม�่ำเสมอ
หรือชนิดไฟเบรตัส (Cirrostratus fibratus) ซึ่งมีแถบริ้วๆ เส้นๆ
ค่อนข้างชัดเจน
(2) ซีรโ์ รสเตรตัสตามรหัสนีอ้ าจจะค่อนข้างหนาหรือบางก็ได้ และอาจมี
เมฆซีร์รัสและเมฆซีร์โรคิวมูลัสปะปนอยู่ด้วย
(3) ถ้าซีร์โรสเตรตัสมีลักษณะบางมากๆ จะสังเกตเห็นได้ยาก อย่างไร
ก็ดเี ราอาจจะมัน่ ใจได้วา่ มีเมฆนีอ้ ยูห่ ากสังเกตพบปรากฏการณ์ทรงกลด
(halo phenomena)
ข้อมูลเพิ่มเติม : [1] หน้า 95-96

ที่มาของภาพ : [3]

CH = 8

ซีร์โรสเตรตัสที่ไม่ได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมท้องฟ้า และไม่ได้ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้า
(1) ซีร์โรสเตรตัสตามรหัสนี้ไม่ได้ปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมด จึงมีขอบ
ของเมฆซึ่งอาจคมชัดหรือไม่ก็ได้
(2) อาจมีซีร์รัสหรือซีร์โรคิวมูลัสปะปนอยู่บ้าง แต่ปริมาณรวมแล้ว
น้อยกว่าซีร์โรสเตรตัส

ที่มาของภาพ : [3]
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ซีร์โรคิวมูลัสล้วนๆ หรือซีร์โรคิวมูลัสเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเมฆระดับสูงสกุลอื่นๆ ปะปนอยู่บ้าง
(1) เมฆระดับสูงสกุลอื่นๆ ในที่นี้ หมายถึง ซีร์รัส และซีร์โรสเตรตัส
(2) หากมีซีร์โรคิวมูลัสเพียงอย่างเดียว เมฆนี้จะอยู่รวมกันเป็นแถบซึ่ง
มีลักษณะปรากฏเป็นคลื่นขนาดเล็ก
(3) หากมีซรี ร์ สั หรือซีรโ์ รสเตรตัสปะปนอยูด่ ว้ ย เมฆตามรหัสนีจ้ ะมีลกั ษณะ
เป็นแถบเช่นกัน แต่ว่าแต่ละแถบจะมีเมฆสกุลต่างๆ ปะปนกัน และ
บ่อยครั้งที่เมฆก�าลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของภาพ : [3]
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