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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาระบบงาน
อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556    
วันพฤหัสบดีที่ 20  มิถุนายน  2556 พิธีไหว้ครู เวลา 09.00 น. และมอบ
รางวัลให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี ในเวลา 10.00 น. ณ ห้อง 5406 อาคาร
วิทยาศาสตร์ 4 คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.วรภาส พรมเสน

กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

scie

คณะวิทยาศาสตร์ได้ด ำเนินก ารประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับภาควิชา และระดับคณะฯ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประเมินคุณภาพประจำปี
การศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 คณะฯ มีประเมินคุณภาพการศึกษาภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ปัจจัยนำ
เข้าแ ละกระบวนการที่พัฒนาโดย สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ผลผลิต / ผลลัพธ์ ที่พัฒนาโดย สมศ. ที่เป็นกลุ่มตัวบ ่งชี้พื้นฐานอีก 15 ตัวบ่งชี้ (สมศ.1-15) รวม
จำนวน 38 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินต ัวบ่งชี้ ในกลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ 1 (ค1) ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
และตัวบ่งชี้ที่เป็นน โยบายของรัฐบาลจำนวน 1 ตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3D)  ซึ่งคณะฯ ได้ประเมินตนเองโดยมีผลการประเมินคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
รวมทุกตัวบ่งชี้ ตามสกอ. อยู่ในระดับ 4.77 และผลการประเมินค ิดเป็นคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ ่งชี้ตามสกอ. และสมศ.อยูใ่นระดับ 4.59 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพในครั้งน ี้ คือ รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ ภญ.รศ.ดร.อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง  และ ภญ.ดร.นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ ทั้งนี้เนื่องจากมีบางตัวชี้วัดที่คณะฯ ใช้ร่วม
กับม หาวิทยาลัย ดังน นั้ ส ำหรับผ ลการประเมินข องคณะกรรมการฯ จึงต อ้ งรอผลการตรวจประเมินในระดับม หาวิทยาลัยด ว้ ย คณะฯ ขอขอบคุณส ำหรับค ำแนะนำทเี่ ป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผใู้ช้บัณฑิต ที่มีส่วนทำให้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาสำเร็จลุล่วงด้วยดี
โรงเรียนนายเรืออากาศจดั ประชุมวชิ าการ ‘เรืออากาศ
วิชาการ ๕๖’ ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีการกอ่ ตง้ั โรงเรียนนายเรือ
อากาศ และได้เชิญคณะอาจารย์ ภาควชิ าเคมี คณะวทิ ยาศาสตร์
ม.ศิลปากร ให้การบรรยายพเิ ศษ ประกอบดว้ ย อ.ดร.กุลทศั น์          
สุว ัฒน์พ ิพัฒน์ ในหัวข้อ ‘Carbon Reinforced Composite
Materials for a New Generation of Aircraft Applications’
ผศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ในหัวข้อ ‘Chemical NanoFabrication’ และอ.ดร.ชีวติ า สุวรรณชวลิต ในหัวข้อ ‘Natural
Fiber Reinforced Polymer Composites for Future
Aircraft  Materials’ พร้อมดว้ ย อ.ฉันทนาวัยน พิ ฐิ พ งษ์ ร.ศ.ดร.ธนิต
ผิวนม่ิ และ อ.ดร.ณัฐว รรณ เดชะรินทร์ คณะวิจัยร่วม ในวันที่
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สโมสรนกั เรียนนายเรืออากาศ โรงเรียน
นายเรืออากาศ ดอนเมือง และเข้าพบ ผูบ้ ญ
ั ชาการโรงเรียนนาย
เรืออากาศ พลอากาศโท วัธน มณีนัย เพื่อพูดคุยแรกเปลี่ยน
ทัศนะความรว่ มมอื ด า้ นการวจิ ยั ร ะหว่างโรงเรียนนายเรืออ ากาศ
และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

การปกป้องบรรยากาศชั้นโอโซน
รองศ าสตราจารย์ ดร.เสริ ม จั น ทร์ ฉ ายแ ละ
อาจารย์ ดร.สุมามาลย์ บรรเทิง เข้าร่วมประชุมคณะ
ทำงานของ The Ozone Secretariat, The United
Nations Environmental Program (UNEP) ว่าด้วย
Montreal protocol เพือ่ ก ารปกป้องบรรยากาศชนั้ โอโซน
ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556
เรื่องราวของการปกป้องบรรยากาศชั้นโอโซนเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1974 เมื่อ   
Roland และ Molina ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยซึ่งกล่าวว่าสาร CFC ที่ใช้ในสเปรย์
และเครื่องทำความเย็นต่างๆ จะทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนซึ่งจะส่งผลให้รังสี
อัลตราไวโอเลตที่พื้น ผิวโลกมีค่าสูงขึ้น ผลดังกล่าวจะทำให้มนุษย์มีโอกาสเป็นโรค
มะเร็งผิวหนังมากขึ้นและมีผลต่อห่วงโซ่อาหารของโลก ผลการวิจัยนี้ได้รับการต่อ
ต้านจากอุตสาหกรรมสเปรย์และการทำความเย็นอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งในปี
ค.ศ. 1985 Farman และคณะได้ค้นพบ ozone hole ที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติก ซึ่ง
ยืนยันผ ลการศกึ ษาของ Roland และ Molina จากความสำคัญข องการคน้ พ บดงั ก ล่าว  
ในปี ค.ศ. 1987 UNEP จึงได้จัดการประชุมนานาชาติที่เมือง Montreal ประเทศ
แคนาดา เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียบรรยากาศชั้นโอโซนและได้ออกข้อกำหนดที่เรียก
ว่า Montreal Protocol ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ลงนาม
ใน Protocol ดังก ล่าวรวมถึงป ระเทศไทยวางแผนการหยุดใช้สาร CFC ภายในระยะ
เวลาทกี่ ำหนด โดยลา่ สุดก ำหนดให้ห ยุดใช้ในปี ค.ศ.2016  พร้อมทงั้ จ ดั ต งั้ Scientific
Assessment Panel ซึ่งม นี ักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆ เข้าร่วม โดยกรณีของ
ประเทศไทย  รองศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมใน Panel
ดังกล่าว สำหรับการประชุมที่กรุงเทพครั้งนี้เป็นการปรับแก้ข้อตกลงเพื่อให้ประเทศ
กำลังพ ัฒนาสามารถปรับตัวเข้ากับมาตรการต่างๆ ที่กำหนดให้สมาชิกป ฏิบัติตาม

nce

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ป
 ระจำปี พ.ศ. 2556

คณะวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศ ลิ ปากร จัดง านสปั ดาห์ว ทิ ยาศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น
ระหว่าง วันที่ 21 – 23  สิงหาคม 2556 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
กิจกรรมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, การแข่งขันวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การแข่งขันต อบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การแข่งขันเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทกั ษะทางวทิ ยาศาสตร์  การประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์ การแข่งขันกล่าวสนุ ทรพจน์ และ กิจกรรมนนั ทนาการตา่ ง ๆ  
ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวบุคคล
รองศ าสตราจารย์ ดร.เสริ ม จั น ทร์ ฉ าย ได้ รั บ เ ชิ ญ ส อนร ายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน หัวข้อ ฟิสิกส์:พลังงานกับการดำรงชีวิต วันที่ 28
มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยแสงธรรม
อาจารย์ ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เพื่อให้
คำปรึกษาและแนะนำในการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี
การศกึ ษา 2556 รายวิชาฟสิ กิ ส์พ นื้ ฐ านระดับช นั้ ม ธั ยมศึกษาปที ี่ 4 และรายวิชา
สมบัติกายภาพของสาร อุณหพลศาสตร์และคลื่นเสียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัด
นครปฐม
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สว่างแจ้ง ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพ ล
อ้นแฉ่ง อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา
ภุมมะกาญจนะโรแบร์ เข้าร่วมประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อม
ไทย ครั้งที่ 4/2556 วันท ี่ 25 มิถุนายน 2556 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพ
 าลี
ได้ รั บ เ ชิ ญ เ ป็ น ก รรมการป ระเมิ น คุ ณ ภาพก ารศึ ก ษาภ ายใน
มหาวิทยาลัยบ ูรพา ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึงว ันที่ 31 กรกฎาคม
2556 และประเมินค ุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่
9 – 10 กันยายน 2556
ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่
27 – 28 มิถุนายน 2556
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศยา ปลั่งพงษ์พันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ในโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง
การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) และการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม
(Discriminant Analysis) วันท ี่ 27 มิถนุ ายน 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
อาจารย์ ดร.อังก์ศิริ ทิพย ารมณ์ เข้าร ่วมสัมมนาเรื่อง การประยุกต์ใช้
การประเมินว ฎั จ กั รชวี ติ ผ ลิตภัณฑ์(LCA) ในภาคอตุ สาหกรรม (ก๊าซอตุ สาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์พน้ื ฐานและบรรจุภณ
ั ฑ์) วันท่ี 27 มิถนุ ายน 2556 ณ โรงแรม เดอะทวิน
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร เข้าร่วมประชุมวิชาการ STKS เรื่อง
สารสนเทศเพื่องานวิจัยในยุค Open Access ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน
2556 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง          
การประยุกต์ใช้การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์(LCA) ในภาคอุตสาหกรรม

(ก๊าซอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์พ ื้นฐานและบรรจุภัณฑ์) วันที่ 27 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ รัตนสุข เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ผลงานรอบคดั เลือก โครงการยวุ ชนไทย ร่วมใจรกั ษ์น ำ้ ป ี 2556 วันท ี่ 26 มิถนุ ายน
2556 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จ.นครปฐม
อาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา
261 511 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม และภูมทิ ัศน์วัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท วันที่ 26 มิถุนายน 2556  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ
อาจารย์ ดร.กลางพล กมลโชติ
เข้าร ว่ มประชุมผ ทู้ รงคณ
ุ วุฒใิ นสาขาวชิ าศลิ ปะผา้ ไทย เรือ่ ง การจดั ท ำ
เกณฑ์การประเมินสาขาวิชาศิลปะผ้าไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากเกณฑ์
มาตรฐานสาขาวิชาศิลปะผ้าไทย ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ
อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา 02743511 หลักการทาง
นิติวิทยาศาสตร์ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556
-14 ตุลาคม 2556   ณ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
อาจารย์ ดร.ธัญน นั ท์ วรรณธง เข้าร ว่ มการอบรมเชิงว ชิ าการเพือ่ แ นะนำ
ทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี
2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
บางเขน
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู เวชรชั ต พ์ มิ ล ได้ร บั เชิญเป็นก รรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่าง
วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะโรแบร์ เข้าร่วมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โลกเสมือนจริงและสถานการณ์การฝึก:สาระสำคัญของ
เครื่องช่วยฝึกย ุคใหม่” วันที่ 14 มิถุนายน 2556  ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
นายประกวด หงษาชาติ และนพดล สุขกล่อมชีพ ได้รับเชิญจาก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิ ปากร เป็นผบู้ รรยายและฝกึ ปฏิบตั ใิ ห้ความรรู้ ายวิชา  
ง 20206 งานไฟฟ้าแ ละอเิ ล็กทรอนิกส์เบือ้ งตน้ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปี การศกึ ษา
2556 เริ่มว ันที่ 5 มิถุนายน 2556
นายเดชา สุขม า ได้ร บั เชิญจ ากโรงเรียนสาธิตม หาวิทยาลัยศ ลิ ปากร เป็น
ผูบ้ รรยายและฝกึ ป ฏิบตั ใิ ห้ค วามรแู้ ละการใช้เครือ่ งมอื ต่างๆ ประกอบการเรียนการ
สอนวิชา ง 20205 งานช่างเบื้องต้น ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เริ่ม
วันที่ 4 มิถุนายน 2556

มอบทุนการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ อนันต์ชน่ื ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
ให้แก่ นายปริญญา สีสำอางค์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และน.ส.วรรณทิวาภรณ์ ใบพะออม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ รัตสุข บริจาคในนามของคุณนันดา รัตสุข ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
ให้แก่ น.ส.นันทนา โสดา และ นางสาวปานชนก จันทร์แก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สง่ิ แวดล้อม
อาจารย์ ดร.นฤมล เผือกขาว ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้แก่ นายธีรวัฒน์ จีนบุบผา สาขาวิชาเคมี
นางสาวสร้อยทอง เกษตรเสริมวิรยิ ะ สาขาวิชาชีววิทยา และนางสาวพินพัตร์ อิม่ สวาสดิ์ สาขาวิชาสถิติ
นายอนุพงศ์ ชัยเลิศ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รนุ่ ที่ 28 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ๆละ 5,000 บาท ให้แก่่ นางสาวชนิกานต์
สุขอร่าม สาขาวิชาเคมี

ฟ้ า แลบ ฟ้ า ร้ อ ง ฟ้ า ผ่ า

เพ็ญพร นิ่มนวล SC 32
“ฟ้าแลบ ฟ้าแลบ แปล๊บ ๆ ใส่ห มวกแก๊ปม าเดินกบุ๊ กั๊บ
ทำบุญต ั้งแต่ใดหนอ จะได้ร่วมหอ กับแม่ก ๋วยจั๊บ
ฟ้าม ืด ฟ้าปิด ฟ้าหลัว น้องอย่ากลัว พีจ่ ะไปรับ
ฟ้าแลบ ฟ้าแลบ ปั๊บ ๆ พีจ่ ะไปรับให้น้องรอแป๊บ”
3. ฟ้าผ่าจากฐานเมฆลงสู่พื้น เป็นการปลดปล่อยประจุลบออกจาก
ไม่ได้ม ารอ้ งเพลงให้ฟ งั แต่ช ว่ งนเี้ ข้าห น้าฝ น หลายๆคนคงเจอกบั ฝ นตก
ก้
อ
น
เ
มฆ
จึงเรียกว่า ฟ้าผ่าแบบลบ (negative lightning)
ทุ กวี่ วั น บางค รั้ ง มี ฟ้ า แลบ ฟ้ า ร้ อ งแ ละฟ้ า ผ่ า ต ามม าด้ ว ย เราม าดู กั นว่ า
4. ฟ้าผ่าจากยอดเมฆลงสพู่ ื้น เป็นการปลดปล่อยประจุบวกออกจาก
ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดจ ากอะไร
ก้
อ
น
เ
มฆ
จึงเรียกว่า ฟ้าผ่าแบบบวก (positive lightning)
ฟ้าผ่าเป็นการปลดปล่อยประจุในอากาศ ซึ่งอาจเกิดร่วมกับปรากฏกา
ฟ้าผ่าภายในก้อนเมฆ (แบบที่ 1) และฟ้าผ่าระหว่างก้อนเมฆ (แบบที่
รณ์อื่นๆ เช่น ฝนฟ้าคะนอง พายุฝุ่น และภูเขาไฟระเบิด  แต่ฟ ้าผ่าทเี่ราเห็นส่วน
ใหญ่เกิดจ ากการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าจ ากเมฆฝนฟา้ ค ะนองทนี่ กั อ ตุ นุ ยิ มวิทยา 2) นั้น ทำให้เมฆเปล่งแ สงกระพริบท คี่ นไทยเราเรียกว่า “ฟ้าแลบ” นั่นเอง ส่วน
ฟ้าผ่าที่เป็นอันตรายต่อค น สัตว์และสิ่งต่างๆ ที่อยูบ่ นพื้น ได้แก่   ฟ้าผ่าแบบ
เรียกว่า เมฆคิวมูโลนิมบ ัส (cumulonimbus)
ลบ (แบบที่ 3) และฟ้าผ่าแบบบวก (แบบที่ 4)
เมฆฝนฟ้าคะนองมีลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่มหึมา บริเวณฐานเมฆ
ส่วนทเี่ ราได้ยนิ เสียงฟา้ ร้องนนั้ เนือ่ งจากอากาศทรี่ อ้ นจดั เนือ่ งมาจาก
(ขอบล่าง) สูงจากพื้นราว 2 กิโลเมตร และส่วนยอดเมฆ (ขอบบน) อาจสูงถ ึง
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอากาศเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วเกิดเป็นคลื่น
20 กิโลเมตร ภายในก้อนเมฆกระแสอากาศไหลเวียนอย่างรวดเร็วและรุนแรง
กระแทก
(shock wave) พลังงานสูง (ลองนึกถึงเสียงเครื่องบินไอพ่นท ี่ผ่าน
ทำให้หยดน้ำและก้อนน้ำแข็งในเมฆเสียดสีกันจนเกิดประจุไฟฟ้า จากการศึกษา
ศีรษะเราไปในระยะไม่ไกลนกั ) คลืน่ ก ระแทกเหล่าน มี้ าถงึ ห เู ราไม่พ ร้อมกนั เรา
พบว่า ประจุบวกมักออกันอยู่บริเวณยอดเมฆ ส่วนประจุลบอยู่บริเวณฐานเมฆ
ทัง้ นีป้ ระจุล บทฐี่ านเมฆอาจเหนีย่ วนำให้พ นื้ โลกทอี่ ยู่ “ใต้เงา” ของมนั ม ปี ระจุเป็น จึงได้ยินเสียง “ฟ้าร้อง” ดังค รืนๆ ไล่ตามกันมาเป็นชุดๆ       
ฟ้าแลบและฟ้าร้องในพายุเกิดขึ้นพ ร้อม ๆ กัน แต่ม นุษย์เรามองเห็น
บวก (รูปที่ 1) เมื่อยึดหลักก ารที่ว่า ฟ้าผ่าจะเชื่อมโยงบริเวณสองแห่งที่มีประจุ
ฟ้
า
แลบ
ก
่อนต่อมาจึงได้ยินฟ้าร้องทั้งนี้ เพราะว่าแสงมีความเร็วมากกว่า
ต่างกัน ก็จ ะพบว่าฟ้าผ่ามีอย่างน้อย 4 แบบหลัก ได้แก่
1. ฟ้าผ่าภ ายในกอ้ นเมฆ เป็นการเชือ่ มตอ่ ป ระจุล บดา้ นลา่ งกบั ป ระจุบ วก เสียง แสงมอี ัตราเร็ว 3 x 108 เมตรต่อวินาที ส่วนเสียงมีอัตราเร็วในอากาศ
346 เมตรตอ่ ว นิ าทีเท่านัน้ เพราะเหตุน ี้ เมือ่ ม ฟี า้ แลบและฟา้ ร้อง เราจงึ ได้เห็น
ด้านบน ฟ้าผ่าแบบนี้เกิดมากที่สุด
2. ฟ้าผ่าจากเมฆก้อนหนึ่งไปยังเมฆอีกก้อนหนึ่ง เช่น จากประจุลบใน ฟ้าแลบได้ทันทีและได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาทีหลัง
ที่มา : บัญชา ธนบุญสมบัติ รู้ทันฝนฟ้าอากาศ   พิมพ์ค รั้งท ี่ 1 สำนักพ ิมพ์
เมฆก้อนหนึ่งไปยังประจุบ วกในเมฆอีกก้อนหนึ่ง
สารคดี; กรุงเทพฯ, 2553.

รูปที่ 1 ประจุท ี่เกิดในเมฆทเี่สียดสีกัน

รูปท ี่ 2 ฟ้าผ่าแ บบต่างๆ
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