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ปรากฏการณ์หมวกเมฆสีรุ้งเมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓  
(บน) มุมมองจากสนามกีฬาธูปะเตมีย์  จ. ปทุมธานี
ภาพ : จิรประภา เจริญถ้อย สมาชิกชมรมคนรักมวลเมฆ

(บนขวา)  มุมมองจากซอยไทยานนท์ ถนนสนามบินน�้ำ จ. นนทบุรี  
ภาพ : บัญชา ธนบุญสมบัติ

(ขวา) มุมมองจาก อ. ล�ำลูกกา จ. ปทุมธานี  
ภาพ : นันทวัน วาตะ สมาชิกชมรมคนรักมวลเมฆ

ปรากฏการณ์ “หมวกเมฆสีรุ้ง” แสนประทับใจ

ใ

นช่วงฤดูฝนปีนมี้ ปี รากฏการณ์ซงึ่ เกีย่ วข้องกับเมฆ
และท้องฟ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจหลายอย่าง โดยผม
ขอเลือกปรากฏการณ์บางอย่างที่ไม่เพียงแค่สวยงาม
ตระการตา แต่ยังมีแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
อีกทั้งยังมีผู้พบเห็นและถ่ายภาพไว้ได้เป็นจ�ำนวนมาก
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ หลายแห่งในประเทศ
แต่หากคิดเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลก็
เกิดขึ้นหลายครั้ง โดยครั้งที่อลังการมากเป็นพิเศษมี
๒ ครัง้ ครัง้ แรกเกิดขึน้ เมือ่ วันพุธที่ ๒ มิถนุ ายน พ.ศ.
๒๕๕๓ ส่วนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม
ปีเดียวกัน
ปรากฏการณ์ที่เห็นนี้ประกอบด้วยเมฆฝนฟ้า
คะนองขนาดมหึมาสีด�ำทะมึนเป็นหลัก โดยขอบเมฆ
ด้านบนบางบริเวณมีเมฆจาง ๆ ซึ่งปรากฏสีเหลือบรุ้ง
งดงามชวนฝัน เหนือขึ้นไปจากขอบเมฆจะมีแสง
พระศรีศากยะทศพลญาณ และเงาสาดเฉียงขึ้นไปบนท้องฟ้า สั้นบ้างยาวบ้าง  
ประธานพุทธมณฑลส่วนขอบเมฆนั้นหากใช้กล้องซูมขยายเข้าไป บาง
สุทรรศน์ กับปรากฏการณ์
หมวกเมฆสีรุ้งที่พุทธมณฑล บริเวณก็จะเห็นเป็นขอบสว่าง
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม
ทุกคนที่ได้พบเห็นปรากฏการณ์หมวกเมฆสีรุ้ง
๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๒๘ น.
ต่างรู้สึกตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงแสงสีอันยิ่งใหญ่
ภาพ : จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
และหากมีกล้องอยูใ่ กล้ ๆ ก็เป็นต้องถ่ายภาพประทับใจ
สมาชิกชมรมคนรักมวลเมฆ
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ดังกล่าวเก็บไว้ เพื่อนผมคนหนึ่งเล่าว่า เมื่อเย็นวันที่
๒ มิถุนายน ขณะรถติดบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ คน
ในรถที่ได้เห็นปรากฏการณ์นี้ต่างก็ยื่นโทรศัพท์มือถือ
ออกมานอกหน้าต่างรถเพื่อถ่ายภาพกันเป็นแถว !
แท้จริงแล้วปรากฏการณ์นี้มีปรากฏการณ์ย่อย
หลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน (ซึ่งจะได้ขยายความ
ต่อไป) โดยผมจะขอเรียกปรากฏการณ์นี้แบบเหมา
รวมว่า หมวกเมฆสีรุ้ง (iridescent pileus cloud)
เนื่องจากเป็นลักษณะเด่นและน่าประทับใจที่สุด
ในกรณีของวันที่ ๒ มิถุนายนนั้น ผมรับทราบ
ข้อมูลจากเพื่อน ๆ ใน “ชมรมคนรักมวลเมฆ สาขา
Facebook” ว่า ปรากฏการณ์หมวกเมฆสีรุ้งสามารถ
เห็ น ได้ พ ร้ อ มกั น ในวงกว้ า งมาก ตั้ ง แต่ ล� ำ ลู ก กา
(ปทุ ม ธานี ) ศาลายา (นครปฐม) สนามบิ น น�้ ำ 
(นนทบุร)ี ถนนเพชรบุรแี ละอนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย
(กรุ ง เทพฯ) ตลอดจนถึ ง สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
(สมุทรปราการ) เลยทีเดียว ควรบันทึกไว้ด้วยว่า
ศาลายา (ซึ่งอยู่ทางตะวันตกสุดเท่าที่มีข้อมูล) กับ
สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ (ตะวั น ออกสุ ด ) อยู ่ ห ่ า งกั น
ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร
ปรากฏการณ์ย่อย ๆ หลายรูปแบบที่ควรรู้จักมี

อย่ า งน้ อ ย ๔ แบบ ได้ แ ก่ ๑. ปรากฏการณ์ สี รุ ้ ง  
๒. หมวกเมฆ ๓. ขอบเงิน และ ๔. เงาเมฆและ
รังสีครีพัสคิวลาร์
เราลองมาท� ำ ความเข้ า ใจปรากฏการณ์ ย ่ อ ย
เหล่านี้ทีละอย่าง

แผนภาพแสดงการเกิดปรากฏการณ์สีรุ้ง
แสงเลี้ยวเบนมาจาก
หยดน�้ำขนาดใหญ่ แสงสีต่าง ๆ
ซ้อนทับกัน

ดวงอาทิตย์

เมฆ

ปรากฏการณ์สีรุ้ง

แสงเลี้ยวเบนมาจาก
หยดน�้ำขนาดเล็ก

ปรากฏการณ์สีรุ้ง มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า
Irisation หรือ Iridescence ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก
ค�ำว่า iris ในภาษาละติน ที่แปลว่า รุ้ง (rainbow)  
ปรากฏการณ์นเี้ กิดจากการทีแ่ สงสีขาวของดวงอาทิตย์
ตกกระทบเม็ดน�้ำขนาดต่าง ๆ ในเมฆจาง ๆ แล้วเกิด
การเบี่ยงเบนทิศทางไปจากแนวเดิม เรียกว่า การ
เลี้ยวเบน (diffraction) แต่เนื่องจากแสงสีต่าง ๆ
(ที่ประกอบขึ้นเป็นแสงสีขาว) เลี้ยวเบนได้ไม่เท่ากัน
ผลก็คือแสงสีขาวแตกออกเป็นสีรุ้ง
การที่เม็ดน�้ำในเมฆจาง ๆ มีขนาดแตกต่างกัน

ท�ำให้สีรุ้งสีหนึ่ง (เช่นสีเขียว) ที่หักเหออกจากเม็ดน�้ำ
ขนาดหนึ่ง ๆ ซ้อนทับกับสีรุ้งอีกสีหนึ่ง (เช่นสีเหลือง)
ทีม่ าจากเม็ดน�้ำอีกขนาดหนึง่ ผลก็คอื สีรงุ้ ทีเ่ ห็นมักจะ
มีลักษณะเหลือบซ้อนทับกันคล้ายสีผิวไข่มุก
ปรากฏการณ์สรี งุ้ อาจเกิดในเมฆชนิดต่าง ๆ เช่น
ซีรโ์ รคิวมูลสั (cirrocumulus) ซีรโ์ รสเตรตัส (cirrostratus) อัลโตคิวมูลัส (altocumulus) เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังอาจพบเห็นได้บนเมฆบาง ๆ ซึ่งเรียกว่า
หมวกเมฆ ที่อยู่เหนือเมฆก้อนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเย็นทีด่ วงอาทิตย์กำ� ลังลับขอบฟ้า ดังจะได้
กล่าวถึงต่อไป
ฉบับที่ ๓๐๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

ปรากฏการณ์สีรุ้ง
เหนือแม่น�้ำป่าสัก
จ. อยุธยา

ภาพ : ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์
สมาชิกชมรมคนรักมวลเมฆ
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หมวกเมฆ

หมวกเมฆ (pileus) เป็นเมฆบาง ๆ ที่อยู่เหนือ
เมฆก้อนขนาดใหญ่ เช่น เมฆคิวมูลัส คอนเจสทัส
(cumulus congestus) และเมฆคิ ว มู โ ลนิ ม บั ส
(cumulonimbus) ทีเ่ พิง่ เริม่ ก่อตัวใหม่ ๆ ค�ำว่า pileus
ในภาษาละตินแปลว่า หมวก (cap)
หมวกเมฆมี ชื่ อ เรี ย กอื่ น ๆ เช่ น เมฆผ้ า คลุ ม
(scarf cloud) เมฆหมวกแก๊ป (cap cloud; อย่างไร
ก็ดี ค�ำว่า cap cloud มักใช้กับเมฆที่ลอยอยู่เหนือ
ภู เ ขาและมี ก ลไกการเกิ ด แตกต่ า งจากหมวกเมฆ
ซึ่งลอยอยู่บนเมฆก้อนที่เราก�ำลังสนใจอยู่นี้)
หมวกเมฆเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อธิบายโดยย่อก็คือ เมฆก้อนขนาดใหญ่ก�ำลัง
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้อากาศที่อยู่เหนือยอด
เมฆก้อนถูกผลักให้พงุ่ สูงขึน้ ไปด้วย หากอากาศทีถ่ กู
ผลักขึ้นไปนี้มีความชื้นเพียงพอ และมีอุณหภูมิลดต�่ำ
ลงจนถึงจุดน�ำ้ ค้าง (dew point) ไอน�ำ้ ในอากาศก็จะ
ควบแน่นกลายเป็นหยดน�ำ้ เล็ก ๆ จ�ำนวนมาก ซึ่งเมื่อ
มองโดยรวมก็คือหมวกเมฆนั่นเอง
เนือ่ งด้วยหมวกเมฆมักอยูใ่ ต้เมฆก้อนขนาดใหญ่
จึงหมายความว่าทีใ่ ดก็ตามทีเ่ ราเห็นหมวกเมฆ ก็แสดง
ว่าทีน่ นั้ อากาศก�ำลังปัน่ ป่วน เมฆก้อนขนาดใหญ่ หรือ
คิวมูลัส คอนเจสทัส อาจมีฝนตกได้ และถ้าเมฆก้อน
นีเ้ ติบโตขึน้ จนกลายเป็นคิวมูโลนิมบัส หรือเมฆฝนฟ้า
คะนอง ก็จะท�ำให้เกิดฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ฝนกระหน�ำ่ และ
อาจมีลูกเห็บด้วย
น่าสนใจไม่น้อยว่าหมวกเมฆอาจเกิดซ้อนกัน
ได้หลายชั้น ข้อเท็จจริงนี้ท�ำให้นึกถึงฉากหนึ่งใน
ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง ก้านกล้วย ตอนที่สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพออกจากเมืองเพื่อไป
รบกับพระมหาอุปราชา ในฉากนี้มีบทบรรยายกล่าว
ไว้ว่า
“สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพก�ำลังพล
หนึ่งแสนคนออกจากพระนคร เมื่อวันขึ้น ๑๒ ค�่ำ 
เดือนยี่ ปีมะโรง ตรงกับพุทธศักราช ๒๑๓๕ ระหว่าง
นัน้ เกิดศุภนิมติ หมูเ่ มฆปรากฏเป็นพระเศวตฉัตรขึน้ ที่
ทิศใต้ เวียนเป็นทักษิณาวรรตไปทางทิศเหนือ”
จากข้อมูลนี้ผมขอสันนิษฐานว่า เมฆเศวตฉัตร
ดังกล่าวอาจหมายถึงหมวกเมฆแบบหลายชัน้ ก็เป็นได้  
อีกทั้งค�ำว่า เศวต ก็แปลว่า สีขาว ซึ่งสอดคล้องกับ
สีของหมวกเมฆ (ส่วนมาก) อีกด้วย
หมวกเมฆส่วนใหญ่มีสีขาว ดูบางเบาโรแมนติก
บ้างก็ลอยเป็นชั้นอยู่เหนือเมฆก้อน แต่ถ้าเมฆก้อน
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หมวกเมฆเหนือเมฆก้อนใหญ่ (เกิดสีรุ้งเล็กน้อย)

กลับมาสว่างสดใสได้อีก แต่ในที่สุดเมื่อดวงอาทิตย์
ลับขอบฟ้า สีรุ้งจะค่อย ๆ จางลงไปจนมองไม่เห็น  
ควรบันทึกไว้ ณ ทีน่ วี้ า่ ในกรณีของวันที่ ๒ มิถนุ ายน
สีรุ้งบนหมวกเมฆปรากฏอยู่นานอย่างน้อย ๓๐ นาที
เลยทีเดียว
รูปแบบสีรงุ้ บนหมวกเมฆอาจมีลกั ษณะพิเศษ คือ
เรียงตัวคล้ายขนมชั้นหลากสี โดยสีและความหนา
ของแต่ละชั้นจะแปรเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป

ภาพถ่ายที่อุดรธานี โดย พุทธิพร อินทรสงเคราะห์
สมาชิกชมรมคนรักมวลเมฆ

หมวกเมฆสีรุ้ง เมื่อวันที่
๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
มุมมองจากบางมด ทุ่งครุ
ภาพ : P. Chictakarnnathikit
สมาชิกชมรมคนรักมวลเมฆ

ฉากเมฆเศวตฉัตร ในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง ก้านกล้วย
ผลิตโดยบริษัทกันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จ�ำกัด

ภาพแสดงรายละเอียด
ชั้นแถบสีบนหมวกเมฆ
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๓ ถ่ายซูมจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ

ภาพ : ทัศนัย สุขขีวรรณ
สมาชิกชมรมคนรักมวลเมฆ

หมวกเมฆแบบหลายชัน้

ภาพ : Sandra Malone
ที่มา : http://cloudappreciationsociety.org/gallery/index.php?
showimage=2155

ด้านล่างเติบโตอย่างรวดเร็ว ก็อาจจะค่อย ๆ กลืน
หมวกเมฆเข้าไปจนดูเชื่อมต่อเป็นก้อนเดียวกัน
ในกรณีที่เราโชคดีคือดวงอาทิตย์อยู่ในทิศทาง
ที่เหมาะสม หมวกเมฆอาจจะเกิดปรากฏการณ์สีรุ้ง
ร่วมด้วย เรียกว่า หมวกเมฆสีรงุ้ ดังเช่นปรากฏการณ์
เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายนและวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั่นเอง
สีเหลือบรุ้งของหมวกเมฆนี้เองจะแปรเปลี่ยน
รูปแบบไปเรือ่ ย ๆ โดยอาจมืดมัวลงในบางจังหวะ และ

ขอบเงิน

แถบเส้นสว่าง ๆ ที่ขอบเมฆซึ่งบังดวงอาทิตย์อยู่
เรียกว่า ขอบเงิน (silver lining) ปรากฏการณ์นี้
แม้ว่าจะพบได้ไม่ยาก แต่ก็ควรรู้จักเอาไว้
ในภาษาอังกฤษมีส�ำนวนว่า “Every cloud has
a silver lining.” ซึ่งเป็นค�ำกล่าวให้ก�ำลังใจหรือให้
มองโลกในแง่ดี โดยเปรียบเทียบท�ำนองว่า เมฆหมอก
คือปัญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิต แต่ท่ามกลาง
ปัญหานั้นก็ยังมีแง่มุมที่สวยงามหรือความหวัง คือ
เส้นสว่าง ๆ รอบขอบเมฆอยูด่ ว้ ย (อย่างไรก็ดคี วรรูไ้ ว้
ด้วยว่า ในความเป็นจริงแล้วขอบเงินมีเฉพาะในเมฆ
บางก้อนเท่านั้น)

ปรากฏการณ์ขอบเงิน
บริเวณขอบเมฆ
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คลื่นความคิด

โลกธรรมชาติและวิทยาการ
เงาเมฆ และรังสีครีพัสคิวลาร์

๑ แผนภาพแสดงเงาเมฆ
ที่ตาเห็น
๒ กลไกการเกิดเงาเมฆ
ที่ดูประหนึ่งอยู่
เหนือยอดเมฆ
ภาพ ๑ และ ๒
ที่มา : http://www.atoptics.
co.uk/atoptics/rayim13.htm

เรื่องรังสีครีพัสคิวลาร์ (crepuscular ray) และ
เงาเมฆนั้นแท้จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกัน แต่เนื่องจาก
เคยกล่ า วถึ ง รั ง สี ค รี พั ส คิ ว ลาร์ ไ ปแล้ ว โดยเฉพาะ
(ใน “รังสีครีพัสคิวลาร์...แสงสุดอลังการ”, สารคดี  
ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๓๐๔ มิถุนายน ๒๕๕๓, หน้า ๑๐๖
-๑๐๗) ดังนัน้ ในทีน่ จี้ ะขอกล่าวถึงเรือ่ งเงาเมฆเท่านัน้
เงาเมฆ (cloud shadow) เป็นแถบมืดทีอ่ ยูร่ อบ
ขอบบนของเมฆ หรือมีทิศทางฉายสาดขึ้นไปบนฟ้า  
เงาเมฆเกิดขึ้นได้ ๒ ลักษณะ ขึ้นกับว่าดวงอาทิตย์
อยูต่ ำ�่ (ใกล้ขอบฟ้า) หรือดวงอาทิตย์อยูส่ งู (ไกลจาก
ขอบฟ้า)
ในกรณีแรกซึ่งดวงอาทิตย์อยู่ต�่ำ แล้วเมฆระดับ
ต�่ำ (ใกล้พื้น) มาบดบังแสง ก็จะท�ำให้เกิดแถบเงา
สาดพุง่ ขึน้ ไปทางด้านบนของเมฆ และหากมีเมฆระดับ
สูงขึน้ ไปปรากฏอยู่ เงาเมฆก็จะตกลงบนเมฆระดับสูง
ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นฉากรับ เงาเมฆที่เกิดในลักษณะนี้
เรียกว่า เงาเมฆขณะอาทิตย์ลับฟ้า (sunset cloud
shadow) หากเกิดช่วงเย็น หรือเงาเมฆขณะอาทิตย์
ขึ้น (sunrise cloud shadow) หากเกิดในช่วงเช้า
ในกรณีที่ ๒ ซึง่ ดวงอาทิตย์อยูส่ งู เงาเมฆอาจจะ
ตกลงบนพื้นโดยตรง แต่หากมีเมฆบาง ๆ ลอยอยู่ใน
ระดับต�ำ่ กว่า เงาเมฆก็จะตกลงบนเมฆบาง ๆ ซึง่ ท�ำตัว
เป็นฉากรับนั้นได้
ส�ำหรับกรณีหลังนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจซึ่งจะช่วย
ขยายความรูข้ องเราออกไปให้กว้างขวางและลึกซึง้ ขึน้
นั่ น คื อ ปรากฏการณ์ เ งาเมฆคู ่ (double cloud
shadow)
c
		
b
			

a
b
c

๑

a

cloud/haze layer

๒

ขุมทรัพย์ทางปัญญา
• ขอเชิญผู้สนใจเมฆและท้องฟ้าเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมคนรักมวลเมฆ
สาขา Facebook ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกกว่า ๑,๖๐๐ คน และมีภาพเมฆและท้องฟ้า
ที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจกว่า ๓,๒๐๐ ภาพ
• ส�ำหรับเว็บเก็บข้อมูลของชมรมคนรักมวลเมฆสามารถดูได้ที่ http://portal.
in.th/cloud-lover โดยภาพปรากฏการณ์หมวกเมฆสีรงุ้ เมือ่ วันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๓
ดูได้ที่ http://portal.in.th/cloud-lover/pages/sky-wonder-june-2-2010/
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เงาเมฆ

ภาพ : ภาริณี สุวรรณศรี

ปรากฏการณ์เงาเมฆคู่ที่รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙

ภาพ : Tom Byron
ที่มา : http://www.atoptics.co.uk/atoptics/rayim13.htm

จากภาพ ๑ และ ๒ จะเห็นว่าเงาเมฆคูท่ อี่ ยูเ่ หนือ
ยอดเมฆขึ้ น ไปนั้ น มี รู ป ร่ า งล้ อ ไปกั บ ขอบเมฆโดย
ประมาณ ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
แผนภาพแสดงการเกิดเงาเมฆทีต่ าเห็นมียอดเมฆ
อยู่ที่ต�ำแหน่ง c และมีเงาเมฆสูงขึ้นไป คือ เงา b
และเงา a ตามล�ำดับ (ส่วนแสงที่พุ่งขึ้นฟ้าเป็นแฉก
เรียกว่า รังสีครีพัสคิวลาร์ นั่นเอง)
เนื่องจากเมฆเป็นวัตถุที่บังแสงอาทิตย์ ดังนั้น
เงาของเมฆทัง้ ก้อนจึงดูเป็นสีเทา (ไม่ใช่สดี ำ� เพราะมี
แสงที่กระเจิงมาจากทิศทางอื่นเข้ามาด้วย) อย่างไร
ก็ดหี ากมีชนั้ ของเมฆจาง ๆ ลอยอยูใ่ นแนวระดับต�ำ่ กว่า
ยอดเมฆ ก็ จ ะท� ำ ให้ เ งาของเมฆตกลงบนชั้ น เมฆ
ซึง่ ท�ำตัวเป็นฉากรับนี้ ผลก็คอื เงาดูเข้มขึน้ กว่าบริเวณ
โดยรอบ ในกรณีนี้มีชั้นเมฆ ๒ ชั้น จึงท�ำให้เกิดเงา
เมฆซ้อนกันเป็นคู่นั่นเอง
ปรากฏการณ์หมวกเมฆสีรุ้งที่น�ำเสนอมานี้อาจ
ท�ำให้หลาย ๆ คนแหงนหน้าดูฟ้า และจะได้พบกับ
สิง่ สวยงามแปลกตาบ่อยครัง้ ขึน้ เมฆและท้องฟ้าเป็น
ของเราทุกคน ดูฟรี และหากเติมความรูเ้ ข้าไปพองาม
เราก็ จ ะสนุ ก เพลิ ด เพลิ น กั บ ปรากฏการณ์ ต ่ า ง ๆ
มากมายอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
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