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ฤดูร้อนกับลูกเห็บ 

บุศราศิริ ธนะ ผู้ช านาญ สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สสวท / e-mail : bthan@ipst.ac.th 

======================================================================= 

ช่วงฤดูร้อนของเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติท าความเสียหายกับบ้านพักอาศัยหรือสิ่งปลูกสร้าง

สาธารณะ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก “ลมกระโชก” มิใช่ “ลมกรรโชก” ค าว่า “กรรโชก” ซึ่งเป็นการขู่ด้วยกริยา

มักได้ยินกับการกรรโชกทรัพย์ แต่ค าว่า “ลมกระโชก” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความ

หมายถึง ลมแรงที่เกิดในทันทีทันใดชั่วขณะหนึ่งหรือลมที่พัดแรงเป็นพัก ๆ วันที่ 16 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 

14.00น. มีรายงานว่า ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลูกเห็บตกที่ อ.ภูเรือ จ.เลย บ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลัง 

จากภาพจะเห็นว่าถนนปกคลุมไปด้วยลูกเห็บ มองเห็นเป็นสีขาวคล้ายหิมะตก 

 ลูกเห็บเป็นหยาดน้ าฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง ซึ่งเราทราบกันดีว่าน้ ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะ 

(รปูที ่1) ได้กล่าวคือในสถานะปกติจะเป็นของเหลว ที่รู้จักกันดีคือ น้ าค้าง หรือ น้ าฝน เมื่อเป็นสถานะของแข็งคือ 

หิมะ หรือ ลูกเห็บ นั่นเอง เมื่อเป็นสถานะแก๊สคือไอน้ า ในบรรยากาศประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ และมีไอน้ ารวมอยู่

ด้วย ซึ่งหากไอน้ าในบรรยากาศมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดที่สามารถควบแน่นก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวซึ่งก็คือ

หยดน้ าในก้อนเมฆ หรือในฤดูหนาวเรามักจะเห็นน้ าค้างเกาะอยู่ตามยอดหญ้าหรือใบไม้ในตอนเช้า เนื่องจากในฤดู

หนาวในช่วงกลางคืนเมื่อบรรยากาศมีการคายความร้อนออกไปท าให้มีอุณหภูมิลดลง ท าให้ไอน้ าในบริเวณนั้นมี

อุณหภูมิลดลงได้จนสามารถเกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ าค้าง เรากลับมาพิจารณาหยดน้ าภายในก้อนเมฆจะ

กลายเป็นลูกเห็บตกลงมาได้อย่างไรกันดีกว่า หยดน้ าในก้อนเมฆจะถูกกระแสอากาศพาขึ้นไปในระดับความสูง

ด้านบนท าให้อุณหภูมิของหยดน้ าลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งอุณหภูมิของหยดน้ าลดลงถึง 0 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่

ทราบว่าเป็นอุณหภูมิที่ท าให้เกิดการเยือกแข็ง น้ าสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ดังนั้นหยดน้ าภายในก้อนเมฆ

ก็จะสามารถเปลี่ยนสถานะกลายเป็นเกล็ดน้ าแข็งภายในก้อนเมฆ ซึ่งถ้ามีความแปรปรวนของกระแสอากาศภายใน

ก้อนเมฆมากก็จะท าให้ไอน้ าที่เกาะอยู่บนพ้ืนผิวของเกล็ดน้ าแข็งเกิดการระเหิดกลับ (deposition) กลายเป็น

น้ าแข็งที่ผิวของเกล็ดน้ าแข็งเหล่านั้น ท าให้เกล็ดน้ าแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้น หากกระบวนการเช่นยังด าเนินไปในเมฆฟ้า

คะนองก็จะท าให้เกล็ดน้ าแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งไม่สามารถพยุงให้ลอยอยู่ในก้อนเมฆ จึงตกลงมา

กลายเป็นลูกเห็บในที่สุด 
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    รูปที่ 1 หยาดน้ าฟ้าในสถานะต่าง ๆ 

ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีมักจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” ซึ่งเกิดจากเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่ 

ซ่ึงระหว่างฤดรู้อนอุณหภูมิอากาศเหนือพ้ืนดินจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามปกติเมื่ออากาศเหนือพ้ืนดินลอยตัวสูงขึ้นจนถึง

จุดอิ่มตัว ไอน้ าในอากาศจะเกิดการควบแน่นเปลี่ยนสถานะจากไอน้ าไปเป็นหยดน้ าเกิดเป็น “เมฆ” ที่เรามักจะเห็น

อยู่เป็นประจ า ซึ่งเราสามารถจ าลองการเกิดเมฆได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ตามกิจกรรมในแบบเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม 

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่มที่ 2 อุปกรณ์ท่ีต้องเตรียมคือ แก้วใสทรงสูง จานแบนใส น้ าร้อน น้ าเย็น น้ าแข็ง 

ธูปและไม้ขีดไฟ อุปกรณ์เหล่านี้หาได้ไม่ยาก โดยการใส่น้ าร้อนหรือน้ าเย็นลงในแก้วแล้วปิดด้านบนด้วยจานแบนที่

ใส่น้ าแข็ง ให้สังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนในทั้งสองกรณี ซึ่งผลที่ออกมาดังรูป 2ก. และ 2ข. ส่วนรูป 2ค. เป็นการใส่ควันธูป

เข้าไปในแก้วที่มีน้ าร้อน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ หยดน้ าขนาดเล็กจ านวนมากอยู่ภายในแก้ว การทดลองนี้เป็นการ

จ าลองสภาพอากาศในธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าในกรณีน้ าเย็น (ภาพ 2ก.) ไม่สามารถมองเห็นไอน้ าหรือหยด

น้ าภายในแก้ว ซึ่งตามธรรมชาติหากอากาศมีอุณหภูมิต่ ามักจะมีไอน้ าน้อยเนื่องจากมีการระเหยน้อย เมื่ออุณหภูมิ

เพ่ิมสูงขึ้นก็จะมีการระเหยได้มากขึ้น ดังภาพ 2ข. เราจะเห็นไอน้ าซึ่งระเหยขึ้นมาจากน้ าร้อนที่เราใส่ลงไป แต่

อย่างไรก็ตามในการเกิดเมฆจ าเป็นต้องอาศัยแกนกลางเพ่ือช่วยให้ไอน้ าสามารถควบแน่นอยู่บนผิวของแกนกลาง

เหล่านั้น ในการทดลองเราใช้ควันธูปเป็นอนุภาคของแกนกลางดังกล่าว ท าให้เราเห็นหยดน้ าขนาดเล็กจ านวนมาก

จนเห็นเป็นฝ้าขาวอยู่ภายในแก้วดังภาพ 2ค. ได้อย่างชัดเจน 
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    รูปที่ 2 การทดลองการเกิดหยดน้ าในเมฆ 

ในธรรมชาติมีละอองลอยหรือที่เราเรียกกันง่าย ๆ ว่าเป็นฝุ่น หรือเกสรดอกไม้ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ 

ซึ่งละอองลอยเหล่านี้จะท าหน้าที่เป็นแกนกลางให้ไอน้ าเกิดการควบแน่นบนพ้ืนผิวของอนุภาคเหล่านี้ หากอากาศ

ในธรรมชาติเป็นอากาศที่ปราศจากละอองลอยปะปนอยู่ท าให้เกิดการควบแน่นของไอน้ าได้ยากมาก ในกรณีนี้การ

ควบแน่นจะเกิดขึ้นได้อากาศต้องมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 100% หรือที่เรียกว่า ความชื้นอิ่มตัวยิ่งยวด 

(supersaturation) เมื่ออุณหภูมิอากาศลดลงจนถึงอุณหภูมิจุดน้ าค้าง (dewpoint temperature) ไอน้ าใน

อากาศจะเกิดการควบแน่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเมฆนั่นเอง ในเมฆก้อนหรือเมฆคิวมูลัสเราจะสัเกตเห็น

ฐานเมฆได้ชัดเจน (รูปที่ 3) 

  

ก ข ค 

ภาพถ่ายโดย รัมภา ศรีบางพลี 
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   รูปที่ 3 เมฆคิวมูลัส ซึ่งสามารถสังเกตเห็นฐานเมฆได้ชัดเจน 

หากหยดน้ าเหล่านี้ลอยสูงขึ้นไปในก้อนเมฆ อุณหภูมิของหยดน้ าก็จะลดลงจนถึง 0 องศาเซลเซียส หรือจุด

เยือกแข็ง (freezing point) ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่น้ าสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ท าให้หยดน้ าเหล่านี้กลายเป็น

เกล็ดน้ าแข็งอยู่ภายในก้อนเมฆ กระบวนการเหล่านี้เป็นการเกิดเมฆโดยทั่วไป การเคลื่อนที่ของหยดน้ าภายในก้อน

เมฆซ่ึงมีขนาดแตกต่างกันและยังเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วที่แตกตา่งกัน ท าให้หยดน้ ามีโอกาสชนกัน การชนกันของ

หยดน้ าจะท าให้เกิดการแตกของหยดน้ ามีขนาดเล็กลงหรืออาจรวมตัวท าให้หยดน้ ามีขนาดใหญ่ขึ้น หากหยดน้ ามี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.5 มิลลิเมตรก็จะตกลงมาเป็นฝน แต่หากกระแสลมภายในเมฆมีความแปรปรวน

มาก เช่น ในเมฆฝนฟ้าคะนองหรือที่รู้จักกันในชื่อ คิวมูโลนิมบัส หยดน้ าเหล่านี้ก็อาจถูกกระแสลมพัดขึ้นไปด้านบน

ได้อีก (รูปที่ 4) ในขณะที่เมฆฟ้าคะนองก าลังพัฒนาตัวอยู่นั้นกระสมที่พัดอยู่ภายใต้ก้อนเมฆจะมีความแปรปรวน 

มักจะมีกระแสลมที่พัดขึ้นไปด้านบน (updraft) เป็นแรงที่ช่วยพาหยดน้ าเคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบนได้เร็วขึ้น ในทาง

ตรงกันข้ามเมื่อหยดน้ าหรือเกล็ดน้ าแข็งภายในก้อนเมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่ด้านล่างก็จะมีกระแสอากาศท่ีมี

ทิศทางพัดจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง (downdraft) ซึ่งการพัดของกระแสอากาศที่พัดลงมาหรือ downdraft นี้เองที่

จะช่วยท าให้หยดน้ าหรือเกล็ดน้ าแข็งลอยตัวต้านแรงโน้มถ่วงของโลกอยู่ในก้อนเมฆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงเวลาที่อุณหภูมิอากาศสูงมาก ๆ ท าให้เกิด updraft ขึ้นอย่างรุนแรงเกิดเมฆขนาดใหญ่ที่สะสมหยดน้ าและ/

หรือเกล็ดน้ าแข็งจ านวนมาก ซึ่งเกล็ดน้ าแข็งเหล่านี้หากตกลงสู่เบื้องล่างจะเรียกว่า ลูกเห็บ ที่ท าความเสียหาย

ตามท่ีเราได้เคยได้รับทราบจากข่าวสารนั่นเอง เราจะสังเกตขนาดของเม็ดฝนที่ตกในช่วงแรกของฝนฟ้าคะนองจะมี
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ขนาดเม็ดฝนใหญ่กว่าช่วงหลังของฝนที่ตกจากเมฆก้อนเดียวกัน เนื่องจากความแปรปรวนของอากาศในช่วงแรกที่

เมฆก าลังพัฒนาขึ้นไปเป็นเมฆฟ้าคะนองนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่าวโดยสรุปอย่างง่ายถึงกระบวนการของการเกิดเมฆเป็นการถ่ายโอนความร้อนเกิดข้ึนในขณะที่มีการควบแน่น

ท าให้ไอน้ าในอากาศเปลี่ยนสถานะกลายเป็นหยดน้ าเกิดเป็นเมฆ โดยมีการปลดปล่อยความร้อนแฝง (latent 

heat) หากมเมฆมีการพัฒนาเป็นเมฆฟ้าคะนองก็จะท าให้มีโอกาสที่หยดน้ า 

จะเปลี่ยนสถานะอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นน้ าแข็ง ดังนั้นลูกเห็บก็จะเกิดข้ึนในเมฆที่มีความแปรปรวนของกระแส

อากาศหรือเมฆฟ้าคะนอง 
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รูปท่ี 4 กระบวนการเกิดเกล็ดน า้แข็งในก้อนเมฆ 

 


