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เด็ก ๆ เคยสังเกตเห็นรูมากมายบนฟอง
น�้ำนุ่มนิม่
ที่ ใช้ล้างจานกันบ้างรึ เปล่า ในโลกนีก้ ็มีหิน
อย
รูพรุนมากมายเหมือนกับฟองน�้ำด้วยนะ หิ ู่ช นิดหนึง่ ที่ มี
นชนดิ นั้นมีชื่ อว่า
หินบะซอลต์

WOW! โลกและอากาศ

หินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีพุที่เกิดจากการแข็
งตัวอย่าง
รวดเร็วของลาวาภูเขาไฟ แต่เพราะมีก๊าซดัน
ตัว
ลาวาเริ่มจะแข็งตัว หินบะซอลต์เลยมีรูพรุน ออกมาตอนที่
รอ
หินบะซอลต์ละเอียด ผลึกหินขนาดเล็ก มีส บตัว เนื้อของ
ีเข้
สี ด�ำอย่างแร่ไ พร อกซีน แล ะแอมฟิโบล เป ม เพราะมีแร่
็นส่
อยเู่ ยอะ แตเ่ ห็นมีรพู รุนแบบน้ี แหล่งก�ำเนิด วนป ระกอ บ
ของอญ
ั มณอี ย่าง
พลอยชนดิ ต่าง ๆ ก็อยู่ในชั้นหินบะซอลต์
นีแ่ หละ

11

ร้งุ กินน�้ำ

เกิดขึ้นได้ยังไง?

100 คำ�ถามวิทย์สุด SMART

ค�ำ
ตอบ

12

ง ฝน ตก ให ม่ ๆ
เว ลา มองขึ้ น ไป บนท้ องฟ ้ า ตอ นห ลั ่ า งส ดใ สแ ล้ ว
งแสง สว
นอ กจาก เราจ ะเห็ น ดว งอาทิ ต ย์ ส ่ อ ้องฟ้าด้วย เอ...แล้ว
บางครั้งเรายังเห็นรุ้งกินน�้ำพาดผ ่านท
รุ้งกินน�ำ้ เกิดขึ้นได้ยังไงกันนะ
มีละอองน�้ำหรื อ
บนท้องฟ้าหลังจากฝ นหยุด ตก จะ าศ เป็นจ�ำนวน
ยู่ในอาก
หยดน�้ำเล็ก ๆ ที่เรามองไม่เห็นลอยอ
มา ก เมื่ อ หย ดน�้ ำ เห ล่ า นี้ถู ก แส ง
อาทิตย์ส่องแสงกระทบจะเกิด
การหกั เหของแสง ท�ำใหเ้ กิด
แสงสีสันต่าง ๆ โดยแสง
สี แ ดง ที่ มี ค วา มยาว คลื่ น
มากที่ สุด แต่หักเหน้อย
ที่สุดจะอยู่ด้านบน ในขณะ
เดี ยว กั น แส งสี ม ่ ว งที่ มี
ความยาวคลื่นสัน้ ที่สดุ แต่
หักเหมากที่สุดจะอยู่ด้านล่าง

แล ะเ มื่ อ เรี ย งสี ข อง รุ ้ ง กิ น น�้ ำจา กล
่า
ขึ้นบน เราจะเห็นล�ำดับของสีดังนี้ สี ง
ม่ว
คราม น�ำ้ เงิน เขียว เหลือง แสด แด ง
ง

WOW! โลกและอากาศ

แสงอาทติ ย์ที่เราเหน็ เปน็ สีขาวนัน้
ด้วยแสงทั ้ งหมด 7 สี ซึ่งก็คือสีของรุ จริง ๆ แลว้ ประกอบ
้งกิ
กับการท ดลองที่ น�ำแสงมาฉายผ่า นน�ำ้ นัน่ เอง ก็เหมือน
นป
แยกออกเป็นหลายสีและเห็นแถบส ริ ซึมแล้วพบว่าแสง
ีเรี
ในกรณีนล้ี ะอองน�้ำในอากาศท�ำหน้าที ยงกันตามการหักเห
่เป็นปริซึมยังไงล่ะ
รุ ้งกินน�้ำไม่จ�ำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพา
ะบริ เวณที่ ฝนตก
เท่านั้น แต่ในบริ เวณที่ มีละอองน�้
ำลอ
จ�ำนวนมากอย่างแถวน�้ำตกก็มโี อกาส ยอยู่ในอากาศ เป็น
เกิดรุ้งกินน�ำ้ ได้
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