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เมฆเป็นองค์ประกอบอย่างหนึง่ของท้องฟ้า โดยทองฟาในแตละวัน แตละชวงเวลามักมีเมฆทีมี่
ลักษณะรูปรางและสีสันตาง ๆ  ในปริมาณที่แตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับปจจัยที่มีผลตอการเกิดเมฆ
แตละชนดิ และมีเสถยีรภาพอากาศเปนสิง่ทีค่อยชวยสงเสรมิ หรอืยบัยัง้การเคลือ่นทีข่องกอนเมฆ

หน่วยการเรียนรู้ที่

 ภาพที่ 1.4 สัดสวนของสารประกอบตาง ๆ
 ที่พบในโครงสรางโลกแตละชั้น

 ภาพที่ 1.4 

ใหนักเรียนพิจารณาขอความตามความเขาใจของนักเรียนวาถูกหรือผิดแลวบันทึกลงในสมุด

UnderstandingUnderstanding

เมฆเกิดจากการยกตัวของกลุมอากาศแลวควบแนนรวมตัวกัน

เมฆซีรรัสเปนเมฆที่มีลักษณะกอนหนา สีขาวคลายปุยฝายหรือสําลี

เมฆคิวมูโลนิมบัส เปนเมฆที่กอตัวในแนวตั้ง ฐานเมฆอยูในระดับใกลพื้นดิน และยอดเมฆอาจสูงถึง 10 กิโลเมตร

อากาศที่มีเสถียรภาพจะทําใหเกิดเมฆในแนวราบ และทําใหเกิดทองฟาแจมใส สวนมากพบในชวงฤดูหนาว

แนวปะทะอากาศเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณของอากาศ เชน เมฆ ฝน พายุ

Che��Che��



เมฆเกิดขึน้ไดอยางไร และ
มีชื่อเรียกเมฆแตละกอน
หรอืไม

Prior Knowledge
 1. เมฆ
 เมฆเปนกลุมละอองนํ้าขนาดเล็กจํานวนมากที่ลอยอยูใน

อากาศ ซึ่งเมฆเกิดจากการยกตัวของกลุมอากาศในความสูง

เหนือระดับการควบแนน ทําใหไอนํ้าในอากาศที่อยูในสถานะแกสเกิดการควบแนนและรวมตัวกัน 

เปนละอองนํ้า โดยเมฆแตละชนิดจะเกิดขึ้นในระดับความสูงตางกัน และมีลักษณะแตกตางกันไป

 ภาพที่ 4.1 ลักษณะของเมฆที่พบทั่วไปบนทองฟา
 ที่มา : คลังภาพ อจท.

 นํ้าคาง (dew) เปนหยดนํ้าที่เกิดจากการควบแนนหรือ

กลั่นตัวของไอนํ้าเกาะอยูบนใบไม ยอดหญา หรือตามวัตถุตาง ๆ  

ทีอ่ยูใกลพืน้ดนิ นํา้คางจะเกดิในคนืทีท่องฟาแจมใส ไมมเีมฆ โดย

พ้ืนดนิจะเยน็ตวัอยางรวดเรว็ดวยการแผรงัสคีวามรอนสูบรรยากาศ 

ทําใหอากาศที่สัมผัสกับพื้นดินเย็นตัวตามไปดวย อุณหภูมิของ

อากาศมีคาเทากบัหรอืตํา่กวาอณุหภมูจิดุนํา้คาง (อณุหภมู ิ0 องศา

เซลเซียส หรือ 32 องศาฟาเรนไฮต)

Earth Science
     Focus นํ้าค้าง

1.1 การเกิดเมฆ
 เมฆจะเกิดจากการ

ควบแนนของไอนํ้าในอากาศ 

เมื่อไอนํ้าไดรับความรอนจะ

ลอยตัวสูงขึ้น และเมื่อกระทบ

กับความเย็นของอากาศที่อยู

ดานบนก็จะควบแนนเกิดเปน

ละอองนํ้าขนาดเล็กเกาะอยู 

บนอนภุาคของฝุนละอองทีอ่ยู

ในอากาศ ซึ่งอนุภาคของฝุน

ละอองจะชวยใหละอองนํ้า

รวมตัวกันมากขึ้น เกิดเปน

กอนเมฆท่ีมขีนาดแตกตางกนั

ออกไป

 ภาพที่ 4.2 นํ้าคาง
 ที่มา : คลังภาพ อจท.

เสถียรภาพอากาศ
และแนวปะทะอากาศ
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 เมฆเกิดจากกลไกการยกตัวของกลุมอากาศซึ่งมี 4 ลักษณะ ดังนี้

1. การพาความรอน

2. การยกตัวของอากาศตามความชันหรือตามภูเขา

 ภาพที่ 4.3 การยกตัวของอากาศเนื่องจากการพาความรอน
  ที่มา : http://www.geogrify.net/GEO1/Lectures/Weather/Cloud.html

  ภาพที่ 4.4 การยกตัวของอากาศตามความชันหรือตามภูเขา
 ที่มา : http://www.geogrify.net/GEO1/Lectures/Weather/Cloud.html

อาก
าศย

กตัว เขตเงาฝน

เกิดขึ้นจากความร อนของ

แสงอาทิตยในตอนกลางวัน

ทําใหพื้นโลกรอน มวลอากาศ

ทีป่กคลุมพืน้ผิวโลกมีอณุหภมิู

สูงขึ้นแลวลอยตัวในแนวด่ิง 

เมื่ออากาศลอยตัวสูงขึ้นถึง

ระดบัควบแนน ไอนํา้ในอากาศ

จะเกิดการกอตัวเปนเมฆ โดย

สวนใหญเปนเมฆคิวมูลัส ซึง่ถา

มีไอนํ้าปริมาณมากจะพัฒนา

เปนเมฆคิวมูโลนิมบัส แลว

ตกลงมาเปนฝนหรืออาจเปน

ลูกเหบ็ ซึง่ฝนท่ีเกดิจากการพา

ความรอนนั้นมักเกิดในชวง

มรสุม

เกิดขึ้นจากกระแสลมพัดพา

เอาอากาศทีม่คีวามชืน้เคลือ่น

ที่ไปตามความชันของภูเขา

อากาศจะถูกดันตัวให ลอย

สูงขึ้นและขยายตัว อุณหภูมิ

ลดลงจนถึงจุดควบแนน ไอนํ้า

ในอากาศจะเกิดการกล่ันตัว

กลายเปนเมฆนิมโบสเตรตัส 

และเกิดฝนตกในบริเวณแนว

ปะทะหรือดานหนาเขา สวน

บริเวณท่ีอยูดานหลังเขาจะมี

ปริมาณของนํ้าฝนเฉลี่ยนอย

กวา เรียกวา เขตเงาฝน

อากาศรอนลอยตัวขึ้น

พื้นรอน

ภูเขา

4



 ภาพที่ 4.5 การยกตัวของอากาศเนื่องจากการบีบตัวของอากาศ
 ที่มา : http://alatlatequator.wordpress.com

 ภาพที่ 4.6 การยกตัวของอากาศเนื่องจากแนวปะทะอากาศ
 ที่มา : http://www.geogrify.net/GEO1/Lectures/Weather/Cloud.html

ลม

อากาศรอน

ลม

อากาศเย็น

 3. การบีบตัวของอากาศ 

 4. การเกิดแนวปะทะอากาศ
เกิดขึ้นเนื่องจากมวลอากาศ

สองกลุ  มที่ มี อุณหภูมิและ

ความชื้นแตกตางกันเคล่ือนที่

มาพบกัน อากาศรอนจะมี

ความหนาแนนตํ่ากวาอากาศ

เย็น เมื่ออากาศรอนปะทะ

กับอากาศเย็น อากาศรอน

จะลอยตัวขึ้นตามแนวปะทะ

อากาศ และอุณหภูมิลดตํ่าลง

จนถึงระดับควบแนน ซึ่งทําให

เกิดเมฆและฝน

เกิดขึ้นจากการที่กระแสลม

พดัมาปะทะกนั อากาศบรเิวณ

ที่ ลมปะทะกันจึ งยกตัวขึ้น 

ทําใหอุณหภูมิลดต่ําลงจนถึง

ระดบัควบแนน ไอนํา้ในอากาศ

ควบแนนเปนหยดนํ้ารวมตัว

กันเปนเมฆ ซึ่งเมฆที่พบจาก

กระบวนการนี้ ไดแก เมฆ

แอลโตคิวมูลัสแอลโตสเตรตัส 

ซีรโรคิวมูลัส สเตรโทคิวมูลัส 

และสเตรตัส

เสถียรภาพอากาศ
และแนวปะทะอากาศ
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กลุมอากาศ (air parcel) บริเวณ

ใกลพืน้ผวิโลกไดรับความรอนจาก

ดวงอาทิตย จึงยกตัวสูงขึ้น

 เมื่อเมฆเกาะตัวกันเปนกลุมจะเห็นเปนกอนเมฆ ซึ่งกอนเมฆนี้จะสะทอนคลื่นแสงแตละ

ความยาวคลื่นในชวงที่ตามองเห็นได ในระดับที่เทา ๆ  กัน จึงทําใหเรามองเห็นกอนเมฆเปนสีขาว 

แตถากอนเมฆมีความหนาแนนสูงมากจนแสงผานไมไดจะทําใหเรามองเห็นกอนเมฆเปนสีเทา

หรือสีดํา

การเกิดเมฆ

 ภาพที่ 4.7 การเกิดเมฆ
 ที่มา : คลังภาพ อจท.

อุณหภูมิของกลุมอากาศจะลดลง

ตามระดบัความสงูประมาณ 10 ํC 

ตอ 1,000 เมตร

ทีร่ะดบัการควบแนน (3,000 เมตร)

ไอน้ําในอากาศจะเกิดการควบ 

แนนบนอนุภาคแกนกลางการ

ควบแนน (Cloud Condensation 

Nuclei; CCN) กลายเปนละออง

นํ้าแลวรวมตัวกันเปนเมฆ

กลุ มอากาศในเมฆมีพลังงาน

ความรอนมากขึ้น เนื่องจากเกิด

การคายความรอนจากความรอน-

แฝ งซึ่ ง มี ก า ร เ ป ล่ี ย นแปล ง

อุณหภูมิดวยกระบวนการอะเดีย-

แบติก (adiabatic) และหากมี

การยกตัวตอไปจะมีอัตราการ

ลดลงของอุณหภูมิประมาณ 6 ํC 

ตอ 1,000 เมตร
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แรงโนมถวงของโลก

แรงพยุง

แรงพยุง

ละอองนํ้าในเมฆอาจมีขนาดเล็ก 

(20 ไมครอน) หรือขนาดใหญ 

(50 ไมครอน) ซึง่การเปลีย่นแปลง

ขนาดของละอองนํ้าอาจเกิดจาก

การควบแนนซํ้าหลายครั้ง หรือ

การเคลือ่นทีช่นกนัระหวางละออง

นํ้าเนื่องจากกระแสลม

ขณะที่ละอองนํ้าเคลื่อนที่อยู ใน

เมฆ จะมีแรงโนมถวงของโลก 

(gravitational force) และแรง

พยงุ (buoyancy force) มากระทาํ

แรงโนมถวงของโลก > แรงพยุง

ละอองนํ้าจะตกลงมาเปน

หยาดนํ้าฟา

แรงพยุง > แรงโนมถวงของโลก 

ละอองนํ้าจะลอยตัวอยูในเมฆได

แรงโนมถวงของโลก

การเกิดเมฆ 7



เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไร

วธิปีฏบิตัิ

วสัดอุปุกรณ

1. ธูป 3. นํ้าแข็งกอน

2. แกวนํ้าทรงกระบอก 4. จานขนาดเล็กที่มีลักษณะแบนราบ

กิจกรรม ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร

• การสังเกต

• การทดลอง

• การตีความขอสรุป
 และการลงขอสรุป

จิตวิทยาศาสตร

• ความอยากรูอยากเห็น

• ความรอบคอบ

 ภาพที่ 4.8 กิจกรรมเมฆเกิดขึ้นไดอยางไร
 ที่มา : คลังภาพ อจท.

1.  เติมนํ้ารอนลงในแกวพอประมาณ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น จุดธูปและนําธูปลงไปจอในแกว ใหควันธูปลอยอยูใน

แกว ดังภาพที่ 4.8 (ก) สังเกตการเปลี่ยนแปลง

2. ใสนํ้าแข็งในจานแบน แลวนําไปวางปดปากแกว ดังภาพที่ 4.8 (ข) สังเกตการเปลี่ยนแปลง

3. ทดลองซํ้าขอ 1. และ 2. แตไมนําควันธูปลงไปในแกว ดังภาพที่ 4.8 (ค) สังเกตการเปลี่ยนแปลง

4.  ทดลองซํ้าขอ 1. และ 2. แตเปลี่ยนจากนํ้ารอนเปนนํ้าเย็น ดังภาพที่ 4.8 (ง) สังเกตการเปลี่ยนแปลง

ควรระมดัระวงัขณะทีจ่ดุธปู และ

หลีกเล่ียงการสูดดมควันธูป

ปริมาณมาก

Safety  first

(ก)

(ค)

(ข)

(ง)

เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดเมฆ

จดุประสงค
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1. การใชควันธูปลอยในแกวกับไมใชควันธูป ผลการทดลองเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร

2. ละอองนํ้าที่ปรากฏภายในแกวเกิดขึ้นไดอยางไร

3.  เม่ือนําจานแบนที่ใสนํ้าแข็งละเอียดไปวางปดปากแกว สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในแกวหรือไม 

อยางไร

คาํถามทายกจิกรรม
?

อภิปรายผลกิจกรรม

 จากการทดลอง แกวที่ใสนํ้ารอนจะสังเกตเห็นไอนํ้าลอยขึ้นภายในแกว เพราะนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงจะทําให

เกิดไอนํ้าระเหยขึ้นไปในอากาศ และเมื่อวางจานแบนที่ใสนํ้าแข็งไวปดปากแกว จะสังเกตเห็นละอองนํ้าที่เกาะ

อยูที่แกว เนื่องจากอากาศรอนยกตัวสูงขึ้นแลวมากระทบกับอากาศเย็นใตจานนํ้าแข็งที่ปดปากแกวไว จากนั้น

ไอนํ้าจึงเกิดการควบแนนเปนละอองนํ้าจํานวนมาก

  ภาพที่ 4.9 การเปลี่ยนแปลงภายในภาชนะที่ใสนํ้ารอน
เมื่อวางภาชนะแบนที่ใสนํ้าแข็งบนปากภาชนะ

 ที่มา : คลังภาพ อจท. 

  ภาพที่ 4.10 การเปลี่ยนแปลงภายในภาชนะที่ใสนํ้าเย็น
เมื่อวางภาชนะแบนที่ใสนํ้าแข็งบนปากภาชนะ

 ที่มา : คลังภาพ อจท. 

 ความชืน้สมัพทัธ (relative humidity) เปนอตัราสวนปริมาณ

ไอนํ้าที่มีอยูในอากาศตอปริมาณไอน้ําที่จะทําใหอากาศอิ่มตัว ณ 

อุณหภูมิเดียวกัน การวัดคาความชื้นสัมพัทธ ในอากาศสามารถวัด

ไดจากเครื่องมือ 2 ชนิด ไดแก ไฮโกรมิเตอรแบบกระเปาะเปยก-

กระเปาะแหง และไฮโกรมิเตอรแบบดิจิทัล

 คาความชื้นสัมพัทธแสดงในรูปของรอยละได ดังนี้

Earth Science
     Focus ความชื้นสัมพัทธ์

ความชืน้สมัพทัธ = ( ปริมาณไอนํ้าที่อยูในอากาศ

ปริมาณไอนํ้าที่ทําใหอากาศอิ่มตัว
) × 100%

  ภาพที ่4.11 ไฮโกรมเิตอรแบบ
ดิจิทัล

  ที่มา : www.aeroponic.gr/
en/en/eshop 

เสถียรภาพอากาศ
และแนวปะทะอากาศ
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