
ก้อนเมฆที่เหมือนขนมปังที่น่าอร่อย
ตอนนีม้ีรูตรงกลาง กลายเป็นโดนัตซะแล้ว
เมฆนีส่ามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ด้วย

ท้องฟ้า
เวลากลางวัน

เมฆ เมฆก้อนนีรู้ปร่างเหมือนช้างเลย
เมฆก้อนโน้นเหมือนวาฬ
ส่วนเมฆก้อนนีเ้หมือนนกละ
บนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่มีสัตว์อยู่เต็มไปหมด
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ท้องฟ้า
เวลากลางวัน

ชนิดของเมฆ
เมฆดูนุ่มนิม่เหมือนปุยฝ้าย
บางทีก็เหมือนถูกวาดด้วยพู ่กัน
กลุ่มเมฆก้อนเล็ก ๆ ที่รวมตัวกัน
เหมือนเกล็ดปลา เมฆที่มีอยู่มากมาย
มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป

เมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าสูง ๆ

เมฆเซอร์รัส
คือ เมฆสีขาวเหมือน
ถูกวาดด้วยพู ่กัน

เมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าสูง ๆ

เมฆเซอร์โรคิวมูลัส (เมฆเกล็ดปลา)
คือ กลุ่มของเมฆสีขาวก้อนเล็ก ๆ 
ดูคล้ายเกล็ดปลา

เมฆที่ลอยต�า่บนท้องฟ้า

เมฆคิวมูลัส (เมฆปุยฝ้าย)
คือ เมฆสีขาวที่ดูนุ่มนิม่คล้ายปุยฝ้าย

เมฆที่ลอยต�่าบนท้องฟ้า

เมฆนมิโบสเตรตัส (เมฆฝน)
คือ เมฆสีเข้มแผ่กว้างไปทั่วท้องฟ้า 
ท�าให้เกิดฝน

เมฆที่ลอยตัวต�า่ ๆ และก่อตัวสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า

เมฆคิวมูโลนมิบัส 
(เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง)
คือ เมฆที่ก่อตัวสูงขึ้นในท้องฟ้า
เป็นเมฆที่ท�าให้เกิดพายุฝน
และฟ้าผ่า
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ท้องฟ้า
เวลากลางวัน

ตัวจริงของเมฆ
เมฆเกิดจากการรวมตัวกันของหยดน�า้
หรือเกล็ดน�า้แข็งก้อนเล็ก ๆ เบามาก จนลอยในอากาศได้
ในวันที่อากาศแจ่มใส เมฆจะเป็นสีขาว 
วันที่ฝนตก ก็จะเป็นสีเข้ม 
ตอนดวงอาทิตย์ตกดิน จะกลายเป็นสีแดง 
เมฆนีม่ีหลายสีจังเลยนะ

เกล็ดน�้าแข็ง

หยดน�า้

ข้างในเมฆ
มีหยดน�า้หรือเกล็ดน�า้แข็ง
เล็ก ๆ มากมาย

เมฆสีขาว
แสงอาทิตย์กระทบหยดน�า้
แล้วสะท้อนออกไปหมด
ท�าให้เรามองเห็นเป็นสีขาว

เมฆสีเข้ม
เป็นเมฆที่มีความหนาแน่นของ
หยดน�า้ในเมฆมาก เกิดเป็นเมฆหนาทึบ
ท�าให้แสงส่องผ่านได้น้อย 
เราเลยเห็นเป็นสีเข้ม

ดวงอาทิตย์

แสงอาทิตย์
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ท้องฟ้า
เวลากลางวัน

เมฆหางเคร×èองºิน
(เมฆคอนเ·รล)

 อุ³หภูมิรอบ æ เคร× èองบิน
ที่ความสูงที่เคร่ืองบินบินอยู่ 
สูง 10,000 เมตร นั้นจะมีอุ³หภูมิต�า่
กว่า -40 องศาเซลเซียส
เลยเชียวนะ

เกล็ดน�้าแข็ง

หยดน�้า

เคร่ืองบินที่บินอยู่บนท้องฟ้าสีคราม ตรงด้านหลัง
จะมเีส้นสีขาวลากยาวท่ีเรียกว่า เมฆหางเคร่ืองบิน 
(เมฆคอนเดนเซชันเทรลหรือเมฆคอนเทรล)
เป็นเมฆที่เกิดขึ้นจากเคร่ืองบินบินผ่านอากาศเย็น ๆ

ภายในเมฆหางเคร× èองบิน
จะมเีกล็ดน�า้แข็งเล็ก ๆ 
มากมายเลย

การเกิดเกล็ดน�้าแข็ง
หยดน�้าเล็ก ๆ หรือไอน�้าที่ออกมาจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงของเคร่ืองบิน จะถูกท�าให้เย็นด้วยอากาศเย็นรอบ ๆ 
จนกลายเป็นเกล็ดน�้าแข็ง ท�าให้เกิดเมฆหางเคร่ืองบิน
ยาวออกมาเหมือนกับในวันที่อากาศเย็นมาก ๆ 
ในฤดูหนาว ที่เราหายใจออกมาเป็นไอขาว ๆ นัน่แหละ
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ฝน

ท้องฟ้า
เวลากลางวัน

เปาะแปะ! เปาะแปะ! ฝนตกเบา ๆ
ซ่า ๆ ซ่า ๆ ฝนตกหนัก!
ถ้าฝนตกหนัก แล้วไม่ใส่
รองเท้าบูตกับเสื้อกันฝนละก็ 
จะเปียกไปทั้งตัวเลยนะ

วันนี้มองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลย
เปาะแปะ! เปาะแปะ! อ๊ะ! ฝนเริ่มตกลงมาแล้วละ
ดูเหมือนว่าฝนจะตกทั้งวันเลยนะ 
ซ่า ๆ ซ่า ๆ ฝนตกแรงขึ้นแล้วละ 
เมฆสีเข้ม ๆ ลอยเต็มท้องฟ้าไปหมดเลย
เพราะยังงี้นีเ่องฝนถึงตกลงมา
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ท้องฟ้า
เวลากลางวัน

ตัวจริงของฝน
หยดน�า้และเกล็ดน�า้แข็งเล็ก ๆ ที่รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ
ที่ลอยอยู่ในอากาศ แล้วหยดเล็ก ๆ เหล่านั้นก็รวมตัวกัน
กลายเป็นหยดน�า้ขนาดใหญ่ จะมีน�า้หนักมากขึ้นจนลอยไม่ไหว
ก็จะตกลงมากลายเป็นฝน

ภายในเมฆฝน
หยดน�้าและเกล็ดน�้าแข็งในเมฆนั้น
เล็กกว่า 0.1 มิลลิเมตรอีกนะ 
พอหยดเล็ก ๆ หลายหยดรวมตัวกัน
ก็กลายเป็นหยดฝน ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 
1 มิลลิเมตรเลยละ

หยดน�้า
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ท้องฟ้า
เวลากลางวัน

Äดูฝน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคมนั้น 
จะมีบางครัง้ที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน 
เป็นฤดูที่ฝนตกบ่อย ๆ เราเรียกว่า Äดูฝน
ฝนปรอย ๆ ที่ตกในฤดูฝนนั้นเกิดจากเมฆฝนนีเ่อง

เมฆฝนและฝน
ถ้ามเีมฆสีเข้ม ๆ ลอยเต็มท้องฟ้าแล้วละก็ ถ้ามเีมฆสีเข้ม ๆ ลอยเต็มท้องฟ้าแล้วละก็ 
เปาะแปะ เปาแปะ ฝนจะตกลงมาปรอย ๆ เปาะแปะ เปาแปะ ฝนจะตกลงมาปรอย ๆ 
เมฆสีเข้ม ๆ ที่ท�าให้ฝนตกนี้ คือ เมฆสีเข้ม ๆ ที่ท�าให้ฝนตกนี้ คือ เมฆฝน
เมฆฝนนีจ้ะท�าให้ฝนตกปรอย ๆ นานต่อเนือ่งเลยละเมฆฝนนีจ้ะท�าให้ฝนตกปรอย ๆ นานต่อเนือ่งเลยละเมฆฝนนีจ้ะท�าให้ฝนตกปรอย ๆ นานต่อเนือ่งเลยละเมฆฝนนีจ้ะท�าให้ฝนตกปรอย ๆ นานต่อเนือ่งเลยละ

ถ้ามเีมฆสีเข้ม ๆ ลอยเต็มท้องฟ้าแล้วละก็ 
เปาะแปะ เปาแปะ ฝนจะตกลงมาปรอย ๆ 
เมฆสีเข้ม ๆ ที่ท�าให้ฝนตกนี้ คือ เมฆฝน
เมฆฝนนีจ้ะท�าให้ฝนตกปรอย ๆ นานต่อเนือ่งเลยละ
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ท้องฟ้า
เวลากลางวัน

เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง
และฝน
ในเขตร้อนแบบประเทศเรา 
จะเห็นเมฆก้อนใหญ่ก่อตัวสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า 
มเีสียงฟ้าร้อง ครืน ๆ ฝนตกแรง ซู่ ๆ 
เมฆแบบนี้เรียกว่า เมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 
ถ้าเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณอื่นจะเจอในฤดูร้อน 
แต่ว่าฝนจากเมฆนีจ้ะหยุดในเวลาไม่นานหรอก

พายุไต้ฝุ่น
พายุไต้ฝุ่น คือพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในทะเลจีนใต้ 
มีความเร็วลมมาก พายุโซนร้อนมีความเร็วลมปานกลาง 
แต่ถ้าเป็นพายุดีเปรสชันจะมีความเร็วลมต�า่สุด 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม 
ไทยจะมีพายุเข้าเฉลี่ยปีหนึง่ก็ 3-4 ลูก 
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หิมะ
พอลองหายใจออกทางปาก “ฮาาา” มีไอขาว ๆ ออกมาด้วย 
แอ่งน�า้ตามถนนก็กลายเป็นน�า้แข็ง เปาะแปะ เปาะแปะ อ๊ะ! หิมะตกละ

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก! มันเริ่มแข็งตัวแล้ว 
ถ้าอากาศหนาวมาก ๆ หิมะก็จะตก
หิมะที่ละเอียดนุ่ม เรียกว่า หิมะแป้ง
หิมะที่ดูฟู ๆ นุ่ม ๆ เรียกว่า หิมะปุยฝ้าย
หิมะที่ดูเปียก ๆ แฉะ ๆ เรียกว่า หิมะเปียก
ถึงจะเป็นหิมะเหมือนกัน แต่ก็มีหลายแบบเลยนะ

ท้องฟ้า
เวลากลางวัน
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ท้องฟ้า
เวลากลางวัน

ตัวจริงของหิมะ
ถ้าอากาศรอบ ๆ เย็นมากละก็ หยดน�า้ในก้อนเมฆ
จะจับตัวแข็งเป็นเกล็ดน�้าแข็ง น�า้แข็งเกล็ดเล็ก ๆ
ก็จะจับตัวกันเป็นเกล็ดน�้าแข็งใหญ่ ๆ จนหนักขึ้น
แล้วตกลงมา เกล็ดที่ร่วงหล่นลงมาโดยท่ี ไม่ละลายไป
ก็คือหิมะนัน่เอง

เกล็ดหิมะ
เกล็ดน�า้แข็งที่กลายเป็นหิมะจะจับตัว
เป็นผลึกสวยงาม ดูคล้ายดอกไม้ 

ฝนและหิมะ
กระบวนการทีท่�าให้เกิดฝนและหมิะ
ภายในเมฆ ที่จริงแล้วเหมือนกัน 
 ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศโดยรอบ 
  ถ้าเป็นหยดน�า้ก็จะตกลงมาเป็น
  ฝน แต่ถ้าเป็นเกล็ดน�า้แข็งละก็ 
  จะตกลงมาเป็นหิมะ

เกล็ดหิมะ

รูปร่างของเกล็ดหิมะ
มีหลายแบบ
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