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มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี0วัด  

 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  มาตรฐาน ว 6.1 เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ที5เกิดขึ9นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพนัธ์ของ

กระบวนการต่างๆ ที5 มีผลต่อการเปลี5ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก                           

มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และ จิตวิทยาศาสตร์สื5อสารสิ5งที5เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 ตัวชี0วัด 

     ว 6.1 ม. 1/2 ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความชื9นและความกดอากาศที5

มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

 

1. สาระสําคัญ 

   อุณหภูมิ ความชื9นและความกดอากาศที5มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 ด้านความรู้: เพื>อให้นกัเรียน 

  2.1.1 สามารถอธิบายความหมายของความชื9นของอากาศได ้

  2.1.2 สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความชื9นสัมพทัธ์กบัอุณหภูมิ และผลของความชื9น  

           สัมพทัธ์ที5มีต่อการระเหยของเหงื5อจากร่างกายมนุษย ์

2.2 ด้านทกัษะ: เพื>อให้นกัเรียน 

  2.2.1 สามารถแสดงการวดัคา่ความชื9นสัมพทัธ์ โดยใชไ้ฮโกรมิเตอร์แบบต่าง ๆ 

 2.3 ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์: เพื>อให้นักเรียน 

 2.3.1 ตั9งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการตอบคาํถาม 

  

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที> 2 

แผนการจัดการเรียนรู้ที> 6 

รายวิชา   วิทยาศาสตร์   รหัสวิชา  ว 22102   หน่วยการเรียนรู้   บรรยากาศของเรา           ชั0นมัธยมศึกษาปีที> 2 

   เรื>อง  องค์ประกอบของอากาศ (อุณหภูมิ ความดนั และความชื0น)     เวลา  2 คาบ 



กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที8 2 ปีการศึกษา 2561 

 

3. สาระการเรียนรู้ 

 อุณหภูมิอากาศ (Air temperature) เป็นปัจจยัพื9นฐานในการศึกษาสภาพอากาศ (weather) 

อุณหภูมิอากาศแปรเปลี5ยนไปในแต่ละช่วงเวลา เช่น ปี ฤดกูาล เดือน วนั  และแมก้ระทั5งรายชั5วโมง 

ดงันั9น 

• ค่าอุณหภูมิเฉลี5ยในแต่ละวนั (Daily mean temperature) จึงใชค้่าอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิ

ตํ5าสุดรวมกนัแลว้หารสอง    

• ค่าอุณหภูมิเฉลี5ยของเดือน (Monthly mean temperature) ใชค้่าเฉลี5ยอุณหภูมิของแต่ละวนั

รวมกนั แลว้หารดว้ยจาํนวนวนั   

• ค่าอุณหภูมิเฉลี5ยของปี (Monthly mean temperature) ใชค้่าเฉลี5ยอุณหภูมิของแต่ละเดือน

รวมกนั แลว้หารดว้ยสิบสอง 

 สิ5งที5เป็นสาเหตุสําคญัที5สุดในการเปลี5ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบวนัก็คือ การหมุนรอบตวัเอง

ของโลก  ซึ5 งทําให้มุมที5แสงอาทิตย์ตกกระทบพื9นผิวโลกเปลี5ยนแปลงไป  ในช่วงเวลาเที5ยงวนัดวง

อาทิตยอ์ยู่สูงเหนือขอบฟ้ามากที5สุด แสงอาทิตยต์กกระทบพื9นโลกเป็นมุมฉาก ลาํแสงมีความเขม้สูง  

ในช่วงเวลาเช้าและเย็น ดวงอาทิตยอ์ยู่ด้านขา้ง แสงตกกระทบพื9นโลกเป็นมุมเฉียง ลาํแสงครอบคลุม

พื9นที5กว้างกว่า ความเข้มของแสงจึงมีน้อยกว่าอีกประการหนึ5 งในช่วงเวลาเที5ยง ลําแสงส่องผ่าน

บรรยากาศเป็นระยะทางไม่มาก แต่ในช่วงเวลาเชา้และเยน็ ลาํแสงอาทิตยท์าํมุมลาด ตอ้งเดินทางผ่านชั9น

บรรยากาศเป็นระยะทางไกล ความเข้มของแสงจึงถูกบรรยากาศกรองให้ลดน้อยลง 

ยงัผลให้อุณหภูมิตํ5าลงไปอีก 

ปัจจัยที>ทําให้อุณหภูมิอากาศในแต่ละสถานที>มีความแตกต่างกัน 

1. พื0นดินและพื0นนํ0า  
พื9นดินและพื9นนํ9ามีคุณสมบตัิในการดูดกลืนและคายความร้อนแตกต่างกนั เมื5อรับความร้อน

พื9นดินจะร้อนขึ9นอย่างรวดเร็ว และมีอุณหภูมิสูงกว่าพื9นนํ9า เมื5อคายความร้อนพื9นดินจะเยน็ตวัอย่าง

รวดเร็ว และมีอุณหภูมิตํ5ากว่าพื9นนํ9า  ทั9งนี9 เนื5องจากพื9นนํ9ามีความร้อนจาํเพาะสูงกว่าพื9นดินถึง 3 เท่าตวั 

(ความร้อนจาํเพาะ หมายถึง ปริมาณความร้อนที5ทาํให้สสาร 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ9น 1°C)  

2. ระดับสูงของพื0นที> (Elevation) 

อากาศมีคุณสมบตัิเป็นตวันาํความร้อน (Conduction)ที5ไม่ดนีกั เนื5องจากอากาศมีความโปร่งใส 

และมีความหนาแน่นตํ5า พื9นดนิจึงดดูกลืนพลงังานจากแสงอาทิตยไ์ดด้กีว่า อากาศถ่ายเทความร้อนจาก

พื9นดิน ดว้ยการพาความร้อน (Convection) ไปตามการเคลื5อนที5ของอากาศ ในสภาพทั5วไปเราจะพบว่า
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ยิ5งสูงขึ9นไป อุณหภูมิของอากาศจะลดตํ5าลงดว้ยอตัรา6.5°C ต่อกิโลเมตรดงันั9นอุณหภูมิบนยอดเขาสูง 

2,000 เมตร จะตํ5ากว่าอุณหภูมิที5ระดบันํ9าทะเลประมาณ 13°C  

3. เส้นรุ้งหรือละติจูด 

เนื5องจากโลกเป็นทรงกลม แสงอาทิตยจ์ึงตกกระทบพื9นโลกเป็นมุมไม่เท่ากนั ในเวลาเที5ยงวนั

พื9นผิวบริเวณศูนยสู์ตรไดร้ับรังสีจากแสงอาทิตยเ์ป็นมุมชนั แต่พื9นผิวบริเวณขั9วโลกไดร้ับรังสีจาก

แสงอาทิตยเ์ป็นมุมลาด  ส่งผลให้เขตศูนยสู์ตรมีอุณหภูมิสูงกว่าเขตขั9วโลก ประกอบกบัรังสีที5ตกกระทบ

พื9นโลกเป็นมุมลาด เดนิทางผ่านความหนาชั9นบรรยากาศเป็นระยะทางมากกว่า รังสีที5ตกกระทบเป็นมุม

ชนั ความเขม้ของแสงจึงถูกบรรยากาศกรองให้ลดนอ้ยลง ยงัผลให้อุณหภูมิลดตํ5าลงไปอีก 

4. สภาพภูมิประเทศ 

พื9นผิวโลกมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกนั มีทั9งที5ราบ ทิวเขา หุบเขา ทะเล มหาสมุทร ทะเลสาบ 

ทะเลทราย ที5ราบสูง  สภาพภูมิประเทศมีอิทธิพลส่งผลกระทบสภาพลมฟ้าอากาศโดยตรง เช่น พื9นที5

ทะเลทรายจะมีอุณหภูมิแตกต่างระหว่างกลางวนักลางคนืมากกว่าพื9นที5ชายทะเล  พื9นที5รับลมจะมี

อุณหภูมิตํ5ากว่าพื9นที5อบัลมเนื5องจากไม่มีการถ่ายเทความรอ้น  

5. ปริมาณเมฆ 

เมฆสะทอ้นรังสีจากอาทิตยบ์างส่วนกลบัคืนสู่อวกาศ ขณะเดียวกนัเมฆดูดกลืนรังสีคลื5นสั9น

เอาไวแ้ละแผ่พลงังานออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรด ในเวลากลางวนัเมฆช่วยลดอุณหภูมิอากาศให้

ตํ5าลงและในเวลาลกลางคืน เมฆทาํให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ9น  เมฆจึงทาํให้อุณหภูมิอากาศเวลากลางวนั

และกลางคืนไม่แตกต่างกนัมากนกั 

ความดันของอากาศ หมายถึงแรงดนัของอากาศที5กดลงบนพื9นผิวของวตัถุต่อหนึ5งหน่วยพื9นที5ในทาง

อุตุนิยมวิทยา เรียกความดนัของอากาศว่า ความกดอากาศ ดงันั9น ความดนัอากาศจึงลดลงตามระดบั

ความสูง เนื5องจากปริมาตรของแก๊สต่างๆ จะลดลงเมื5อความสูงเพิ5มขึ9น  

 เครื>องมือวัดความดันอากาศ เรียกว่า บารอมิเตอร์  มี 2 ชนิด คือ 

 Øแอนนิรอยด์บารอมิเตอร์ เป็นบารอมิเตอร์ที5ทาํจากตลบัโลหะที5ปิดสนิทโดยดูดอากาศจาก

ภายในออกบางส่วน เมื5อความดนัอากาศภายนอกเพิ5มมากขึ9นความดนัอากาศจะดนัให้ตลบัโลหะยุบตวั

กว่าปกต ิแต่ถา้ความดนัอากาศภายนอกลดลงตลบัโลหะจะพองตวัมากกว่าปกติ ซึ5งการยุบและพองของ

ตลบัโลหะจะส่งผลให้กลไกในเครื5องแอนิรอยด์บารอมิเตอร์ทาํงาน 

 Øบารอมิเตอร์แบบปรอท เป็นแบบที5ใชก้นัทั5วไปเพราะเป็นแบบที5วดัความดนัอากาศไดแ้ม่นยาํ

ที5สุด ประกอบดว้ยหลอดแกว้ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร ภายในบรรจุปรอทไวเ้ต็ม ปลายดา้นบนปิด

ควํ5าในอ่างปรอท ถา้ความดนัอากาศสูงระดบัปรอทในหลอดแกว้จะสูงขึ9น ถา้ความดนัอากาศภายนอก

ลดลงระดบัปรอทในหลอดแกว้จะลดลง 
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ที5ระดบันํ9าทะเลความสูงของปรอทในหลอดแกว้มีค่าเท่ากบั 76 เซนติเมตรหรือเท่ากบั 760 มิลลิเมตร 

เรียกว่า ความดนัอากาศที5ระดบันี9ว่า ความดนั 1 บรรยากาศ 

ปัจจัยที>มีอิทธพิลต่อความกดอากาศหรือความดนัอากาศ 

1. จาํนวนโมเลกุลอากาศ หรือความหนาแน่นของอากาศ ถา้มีมากโอกาสที5อากาศจะชนกบัพื9นผิว
จึงมีมาก ทาํให้เกิดแรงบนพื9นผิวนั9นมาก ความดนัอากาศเพิ5มขึ9น 

2. ที5ระดบัความสูง (จากระดบันํ9าทะเล) มากขึ9น อากาศยิ5งเบาบาง อุณหภูมิยิ5งตํ5า ความดนัอากาศยิ5ง

ลดลง เพราะที5ระดบัสูงจากผิวโลกความหนาแน่นของบรรยากาศนอ้ยกว่าที5ผิวโลก ดงันั9น ความดนั

อากาศบนยอดเขาจะนอ้ยกว่าความดนัอากาศที5เชิงเขา 

3. อากาศเยน็มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศร้อน จึงมีความดนัหรือความกดอากาศมากกว่า 

เรียกว่า ความกดอากาศสูง ส่วนอากาศร้อนมีความหนาแน่นนอ้ยกว่าอากาศเยน็ จึงมีความดนัหรือความ

กดอากาศนอ้ยกว่า เรียกว่า ความกดอากาศตํ5า 

ความหนาแน่นของอากาศ 

 ความหนาแน่นของอากาศ หมายถึง มวลต่อหนึ5งหน่วยปริมาตร เราสามารถคาํนวณหาความ

หนาแน่นของสารไดจ้าก 

 

 

 จากสูตร จะพบว่าเมื5อมวลคงที5 ถา้ปริมาตรลดลงจะทาํให้ความหนาแน่นมีค่ามากขึ9น และใน

ทางตรงขา้มถา้ปริมาตรเพิ5มขึ9นความหนาแน่นจะมีค่าลดลง 

- อากาศที5มีความหนาแน่นมากที5สุดที5ระดบันํ9าทะเลมีค่าประมาณ 0.0013 g/cm3หรือ 1.3 kg/cm3 

- ที5ระดบัความสูงจากระดบันํ9าทะเลขึ9นไป ความหนาแน่นของอากาศจะลดลงดงัตาราง 
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เมื5อระดบัความสูงเพิ5มขึ9นความหนาแน่นของอากาศจะลดลง ค่าที5ลดลงนี9จะลดลงมากในระดับใกลผิ้ว

โลกแลว้ค่อยๆ ลดนอ้ยลงเมื5ออยู่ห่างจากผิวโลกมากขึ9น 

ตัวอย่าง ยอดเขาสูงจากระดบันํ9าทะเล 2200 เมตร บนยอดเขาจะมีความดนัอากาศกี5มิลลิเมตรปรอท 

แนวคิด  ความสูงของยอดเขา   =(760 – ความดนัอากาศบนยอดเขา) x11 

    2200  = (760 – X ) x 11 

    X  = 760 – 2200 / 11    

ดงันั9น ความดนัอากาศของยอดเขา  =550 มิลลิเมตรของปรอท ตอบ   

ตัวอย่าง เมื5อใชบ้ารอมิเตอร์วดัความดนัอากาศที5ยอดเขา A วดัได ้600 มิลลิเมตรปรอท ยอดเขา A สูงจาก

ระดบันํ9าทะเลกี5เมตร 

แนวคิด    ที5ระดบันํ9าทะเลมีความดนัอากาศ   =760 

   ความดนัอากาศบนยอดเขา A ลดลง = 760 – 600= 160 

ความดนัลดลง 1 ม.ม.ปรอท เมื5อขึ9นไปสูง 11 เมตรความดนัลดลง 160 ม.ม.ปรอท เมื5อขึ9นไปสูง 160x 11 

  ดงันั9น  ยอดเขา A สูงจากระดบันํ9าทะเล =1,760 เมตรตอบ 

ความชื0นสัมบูรณ์ หรือความชื0นแท้ (absolute humidity) 

 เป็นความชื9นที5มีมวลของไอนํ9าที5มีอยู่จริงในอากาศหนึ5งหน่วยปริมาตร ในเวลาใดเวลาหนึ5ง มี

หน่วยในการวดัเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความชื9นสัมบูรณ์ในอีกความหมายกค็ือ ความหนาแน่นของ

ไอนํ9า หรือปริมาณไอนํ9าในอากาศ ความชื9นสัมบูรณ์จะมีคา่เท่ากบัอตัราส่วนระหว่างมวลของไอนํ9าที5มี

จริงในอากาศ กบัปริมาตรของอากาศ ดงัสมการ 

 

 

ตัวอย่างที> 1   ห้องแห่งหนึ5งมีปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร มีไอนํ9ากระจายอยู่ 40,000 กรัม ความชื9น

สัมบูรณ์ภายในห้องนี9 มีค่าเท่าใด 

วิธีทํา    ความชื9นสัมบูรณ์  
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 ความชื0นสัมพัทธ์ (relative humidity) 

 เป็นวิธีการวดัความชื9นโดยการเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต ์ระหว่างความชื9นสัมบูรณ์หรือมวล

ของไอนํ9าที5มีอยู่จริงในอากาศ กบัมวลของไอนํ9าที5อากาศจาํนวนนั9นๆ จะมีไดอ้ย่างเต็มที5 ณ อุณหภูมิและ

ปริมาตรเดียวกนั 

 

 

ตัวอย่างที> 2  ที5อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อากาศอิ5มตวัที5ปริมาณไอนํ9 า 24 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไอนํ9 า

จริงในอากาศขณะนั9น 8 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร จงหาค่าความชื9นสัมพทัธ์ 

วิธีทํา ความชื9นสัมพทัธ์  

 

 

 

การวัดความชื0นในบรรยากาศ 

 การวดัความชื9นในบรรยากาศ เราจะวดัเป็นความชื9นสัมพทัธ์ดว้ยเครื5องมือที5มีชื5อเรียกว่า 

ไฮโกรมิเตอร์ (hygrometer) ไฮโกรมิเตอร์แบ่งเป็นหลายชนิด 

1. ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกกระเปาะแห้ง  

จะประกอบดว้ยเทอร์มอมิเตอร์ 2 อนั โดยอนัหนึ5งวดัอุณหภูมิตาม 

ปกติ อีกอนัหนึ,งวดัอุณหภูมิในลกัษณะที,เอาผ้ามาหุ้มกระเปาะ โดยให้ผ้าเปียกนํ Bาอยู่
ตลอดเวลาเพื,อให้มีการระเหยของนํ Bาจากผ้า ทําให้ได้อุณหภูมิตํ,ากว่า จากนั Bนนําเอา

อุณหภูมิไปใช้หาค่าความชื Bนสมัพทัธ์ จากค่าความต่างของระดบัอุณหภูมิของ

เทอร์มอมิเตอร์ทั9งสองโดยการอ่านค่าจากตารางสําเร็จรูป  

2. ไซโครมิเตอร์ (psychrometer) คือ ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะแห้งและกระเปาะเปียกที5ตดิ

ตั9งอยู่บนแผงเป็นคู่ๆ แผงแกว่งไปมาได ้เพื5อให้เกิดการระเหยของนํ9าที5กระเปาะเปียกทาํให้การ

ตรวจสอบทาํไดเ้ที5ยงตรงมากขึ9น 

3. ไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผม (hair hygrometer) ทาํจากสมบตัิของเส้นผมที5ขึ9นอยูก่บัความชื9น 

ถา้มีความชื9นมากเส้นผมจะยืดตวัออกไป ถา้มีความชื9นนอ้ยเส้นผมจะหดตวั 

4. ไฮโกรกราฟ (hygrograph) จะเป็นไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผมที5มีการบนัทึกค่าความชื9น

ต่อเนื5องกนัดว้ยกราฟลงบนกระดาษ 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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 รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนสืบเสาะหาความรู ้5E (Inquiry process) 

ขั0นที> 1 ขั0นสร้างความสนใจ (Engagement Phase)   

   ครู : นาํเขา้สู่บทเรียนโดยการใชค้าํถามว่า นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าส่วนประกอบของผิวโลก

เรานั9นไม่เหมือนกนั ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศเป็นอย่างไรบา้งคะ (แนวคาํตอบ : ทาํให้สภาพอากาศแต่

ละที7ไม่เหมือนกัน) จากนั9นให้นกัเรียนแลกเปลี5ยนความคิดกนัว่าเราอยู่ชั9นโทรโพสเฟียร์ ซึ5งบรรยากาศ

ในระดบัสูงขึ9นไปจะยิ5งมีอุณหภูมิลดลง เพราะโลกคายความร้อนให้กบัเรา 

  ครู : ตั9งประเด็นให้นักเรียนอภิปรายเกี5ยวกับอากาศในเวลาเช้า โลกคายความร้อนให้นอ้ย ทาํ

ให้เรารู้สึกเยน็ แต่ในเวลากลางวนั โลกคายความร้อนไดม้าก ทาํให้เรารู้สึกร้อน 

คาํถาม : ให้นกัเรียนดูกราฟ การแผ่รังสีของดวงอาทิตยแ์ละร่วมกนัอธิบายว่าบริเวณใดที5ไดร้ับ

ความร้อนมากกว่ากนั เพราะเหตุใด 

แนวคาํตอบ : บริเวณที5รังสีมายงัผิวโลกในระยะทางที5สั9นมากที5สุด  

ขั0นที> 2 ขั0นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) 

              คาํถาม : นกัเรียนคิดว่าปัจจยัใดที5ส่งผลต่ออุณหภูมิของอากาศ 

แนวคาํตอบ : ปัจจยัที5ทาํให้อุณหภูมิอากาศในแต่ละสถานที5มีความแตกต่างกนั 

1. พื0นดินและพื0นนํ0า  
พื9นดินและพื9นนํ9ามีคุณสมบตัิในการดูดกลืนและคายความร้อนแตกต่างกนั เมื5อรับความร้อน

พื9นดินจะร้อนขึ9นอย่างรวดเร็ว และมีอุณหภูมิสูงกว่าพื9นนํ9า เมื5อคายความร้อนพื9นดินจะเยน็ตวัอย่าง

รวดเร็ว และมีอุณหภูมิตํ5ากว่าพื9นนํ9า  ทั9งนี9 เนื5องจากพื9นนํ9ามีความร้อนจาํเพาะสูงกว่าพื9นดินถึง 3 เท่าตวั 

(ความร้อนจาํเพาะ หมายถึง ปริมาณความร้อนที5ทาํให้สสาร 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ9น 1°C)  

2. ระดับสูงของพื0นที> (Elevation) 

อากาศมีคุณสมบตัิเป็นตวันาํความร้อน (Conduction)ที5ไม่ดนีกั เนื5องจากอากาศมีความโปร่งใส 

และมีความหนาแน่นตํ5า พื9นดนิจึงดดูกลืนพลงังานจากแสงอาทิตยไ์ดด้กีว่า อากาศถ่ายเทความร้อนจาก

พื9นดิน ดว้ยการพาความร้อน (Convection) ไปตามการเคลื5อนที5ของอากาศ ในสภาพทั5วไปเราจะพบว่า

ยิ5งสูงขึ9นไป อุณหภูมิของอากาศจะลดตํ5าลงดว้ยอตัรา6.5°C ต่อกิโลเมตรดงันั9นอุณหภูมิบนยอดเขาสูง 

2,000 เมตร จะตํ5ากว่าอุณหภูมิที5ระดบันํ9าทะเลประมาณ 13°C  

3. เส้นรุ้งหรือละตจูิด 

เนื5องจากโลกเป็นทรงกลม แสงอาทิตยจ์ึงตกกระทบพื9นโลกเป็นมุมไม่เท่ากนั ในเวลาเที5ยงวนั

พื9นผิวบริเวณศูนยสู์ตรไดร้ับรังสีจากแสงอาทิตยเ์ป็นมุมชนั แต่พื9นผิวบริเวณขั9วโลกไดร้ับรังสีจาก

แสงอาทิตยเ์ป็นมุมลาด  ส่งผลให้เขตศูนยสู์ตรมีอุณหภูมิสูงกว่าเขตขั9วโลก ประกอบกบัรังสีที5ตกกระทบ

พื9นโลกเป็นมุมลาด เดนิทางผ่านความหนาชั9นบรรยากาศเป็นระยะทางมากกว่า รังสีที5ตกกระทบเป็นมุม

ชนั ความเขม้ของแสงจึงถูกบรรยากาศกรองให้ลดนอ้ยลง ยงัผลให้อุณหภูมิลดตํ5าลงไปอีก 
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4. สภาพภูมิประเทศ 

พื9นผิวโลกมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกนั มีทั9งที5ราบ ทิวเขา หุบเขา ทะเล มหาสมุทร ทะเลสาบ 

ทะเลทราย ที5ราบสูง  สภาพภูมิประเทศมีอิทธิพลส่งผลกระทบสภาพลมฟ้าอากาศโดยตรง เช่น พื9นที5

ทะเลทรายจะมีอุณหภูมิแตกต่างระหว่างกลางวนักลางคนืมากกว่าพื9นที5ชายทะเล  พื9นที5รับลมจะมี

อุณหภูมิตํ5ากว่าพื9นที5อบัลมเนื5องจากไม่มีการถ่ายเทความรอ้น  

5. ปริมาณเมฆ 

เมฆสะทอ้นรังสีจากอาทิตยบ์างส่วนกลบัคืนสู่อวกาศ ขณะเดียวกนัเมฆดูดกลืนรังสีคลื5นสั9น

เอาไวแ้ละแผ่พลงังานออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรด ในเวลากลางวนัเมฆช่วยลดอุณหภูมิอากาศให้

ตํ5าลงและในเวลาลกลางคืน เมฆทาํให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ9น  เมฆจึงทาํให้อุณหภูมิอากาศเวลากลางวนั

และกลางคืนไม่แตกต่างกนัมากนกั 

 จากนั9นครูให้นกัเรียนดูคลิปการทดลองเรื5องความดนัอากาศ และให้นักเรียนช่วยกนัสรุปผลที5

ไดจ้ากการทดลอง 

    ความดันของอากาศ หมายถึงแรงดนัของอากาศที5กดลงบนพื9นผิวของวตัถุต่อหนึ5งหน่วยพื9นที5

ในทางอุตุนิยมวิทยา เรียกความดนัของอากาศว่า ความกดอากาศ ดงันั9น ความดนัอากาศจึงลดลงตาม

ระดบัความสูง เนื5องจากปริมาตรของแก๊สต่างๆ จะลดลงเมื5อความสูงเพิ5มขึ9น  

ปัจจัยที>มีอิทธพิลต่อความกดอากาศหรือความดนัอากาศ 

1. จาํนวนโมเลกุลอากาศ หรือความหนาแน่นของอากาศ ถา้มีมากโอกาสที5อากาศจะชนกบัพื9นผิว 
จึงมีมาก ทาํให้เกิดแรงบนพื9นผิวนั9นมาก ความดนัอากาศเพิ5มขึ9น 

2. ที5ระดบัความสูง (จากระดบันํ9าทะเล) มากขึ9น อากาศยิ5งเบาบาง อุณหภูมิยิ5งตํ5า ความดนัอากาศยิ5ง

ลดลง เพราะที5ระดบัสูงจากผิวโลกความหนาแน่นของบรรยากาศนอ้ยกว่าที5ผิวโลก ดงันั9น ความดนั

อากาศบนยอดเขาจะนอ้ยกว่าความดนัอากาศที5เชิงเขา 

3. อากาศเยน็มีความหนาแน่นมากกว่าอากาศร้อน จึงมีความดนัหรือความกดอากาศมากกว่า 

เรียกว่า ความกดอากาศสูง ส่วนอากาศร้อนมีความหนาแน่นนอ้ยกว่าอากาศเยน็ จึงมีความดนัหรือความ

กดอากาศนอ้ยกว่า เรียกว่า ความกดอากาศตํ5า 

เครื>องมือวัดความดันอากาศ เรียกว่า บารอมิเตอร์  มี 2 ชนิด คือ 

แอนนิรอยด์บารอมิเตอร์ เป็นบารอมิเตอร์ที5ทาํจากตลบัโลหะที5ปิดสนิทโดยดดูอากาศจาก 

ภายในออกบางส่วน เมื5อความดนัอากาศภายนอกเพิ5มมากขึ9นความดนัอากาศจะดนัให้ตลบัโลหะยุบตวั

กว่าปกติ แต่ถา้ความดนัอากาศภายนอกลดลงตลบัโลหะจะพองตวัมากกว่าปกติ ซึ5งการยุบและพองของ

ตลบัโลหะจะส่งผลให้กลไกในเครื5องแอนิรอยด์บารอมิเตอร์ทาํงาน 
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บารอมิเตอร์แบบปรอท เป็นแบบที5ใชก้นัทั5วไปเพราะเป็นแบบที5วดัความดนัอากาศไดแ้ม่นยาํ 

ที5สุด ประกอบดว้ยหลอดแกว้ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร ภายในบรรจุปรอทไวเ้ต็ม ปลายดา้นบนปิด

ควํ5าในอ่างปรอท ถา้ความดนัอากาศสูงระดบัปรอทในหลอดแกว้จะสูงขึ9น ถา้ความดนัอากาศภายนอก

ลดลงระดบัปรอทในหลอดแกว้จะลดลง 

 คาํถาม : นกัเรียนคิดว่าในฤดูร้อนกบัฤดูหนาว ฤดูใดที5มีความชื9นในอากาศมากที5สุด 

 แนวคาํตอบ : ฤดูร้อนความชื9นในอากาศมีมากที5สุด 

ความชื0นสัมบูรณ์ หรือความชื0นแท้ (absolute humidity) 

 เป็นความชื9นที5มีมวลของไอนํ9าที5มีอยู่จริงในอากาศหนึ5งหน่วยปริมาตร ในเวลาใดเวลาหนึ5ง มี

หน่วยในการวดัเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความชื9นสัมบูรณ์ในอีกความหมายกค็ือ ความหนาแน่นของ

ไอนํ9า หรือปริมาณไอนํ9าในอากาศ ความชื9นสัมบูรณ์จะมีคา่เท่ากบัอตัราส่วนระหว่างมวลของไอนํ9าที5มี

จริงในอากาศ กบัปริมาตรของอากาศ ดงัสมการ 

ตัวอย่างที> 1   ห้องแห่งหนึ5งมีปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร มีไอนํ9ากระจายอยู่ 40,000 กรัม ความชื9น

สัมบูรณ์ภายในห้องนี9 มีค่าเท่าใด 

วิธีทํา    ความชื9นสัมบูรณ์  

 

 ความชื0นสัมพัทธ์ (relative humidity) 

 เป็นวิธีการวดัความชื9นโดยการเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต ์ระหว่างความชื9นสัมบูรณ์หรือมวล

ของไอนํ9าที5มีอยู่จริงในอากาศ กบัมวลของไอนํ9าที5อากาศจาํนวนนั9นๆ จะมีไดอ้ย่างเต็มที5 ณ อุณหภูมิและ

ปริมาตรเดียวกนั 

 

ตัวอย่างที> 2  ที5อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อากาศอิ5มตวัที5ปริมาณไอนํ9 า 24 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไอนํ9 า

จริงในอากาศขณะนั9น 8 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร จงหาค่าความชื9นสัมพทัธ์ 

วิธีทํา ความชื9นสัมพทัธ์  

 

การวัดความชื0นในบรรยากาศ 

 การวดัความชื9นในบรรยากาศ เราจะวดัเป็นความชื9นสัมพทัธ์ดว้ยเครื5องมือที5มีชื5อเรียกว่า 

ไฮโกรมิเตอร์ (hygrometer) ไฮโกรมิเตอร์แบ่งเป็นหลายชนิด 
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1. ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกกระเปาะแห้ง  

จะประกอบดว้ยเทอร์มอมิเตอร์ 2 อนั โดยอนัหนึ5งวดัอุณหภูมิตาม 

ปกติ อีกอนัหนึ5งวดัอุณหภูมิในลกัษณะที5เอาผา้มาหุ้มกระเปาะ โดยให้ผา้เปียกนํ9าอยู่ตลอดเวลาเพื5อให้มี

การระเหยของนํ9าจากผา้ ทาํให้ไดอุ้ณหภูมิตํ5ากว่า จากนั9นนาํเอาอุณหภูมิไปใชห้าค่าความชื9นสัมพทัธ์ 

จากค่าความต่างของระดบัอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ทั9งสองโดยการอ่านค่าจากตารางสําเร็จรูป  

2. ไซโครมิเตอร์ (psychrometer) คือ ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะแห้งและกระเปาะเปียกที5ตดิ

ตั9งอยู่บนแผงเป็นคู่ๆ แผงแกว่งไปมาได ้เพื5อให้เกิดการระเหยของนํ9าที5กระเปาะเปียกทาํให้การ

ตรวจสอบทาํไดเ้ที5ยงตรงมากขึ9น 

3. ไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผม (hair hygrometer) ทาํจากสมบตัิของเส้นผมที5ขึ9นอยูก่บัความชื9น 

ถา้มีความชื9นมากเส้นผมจะยืดตวัออกไป ถา้มีความชื9นนอ้ยเส้นผมจะหดตวั 

4. ไฮโกรกราฟ (hygrograph) จะเป็นไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผมที5มีการบนัทึกค่าความชื9น

ต่อเนื5องกนัดว้ยกราฟลงบนกระดาษ 

ขั0นที> 3 ขั0นอธบิายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) 

ครูอธิบายองค์ประกอบของอากาศ ที5สําคญัในการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ โดยใช้ Powerpoint 

และการคาํนวณหาความดนั ความชื9น และความสูง ของโจทยปั์ญหาที5กาํหนดให้ จากนั9นสุ่มเลขที5 เฉลย

คาํตอบในแต่ละหัวขอ้ พร้อมทั9งบวกคะแนนให้กบันกัเรียนที5ตอบถูกและสามารถแสดงวิธีทาํไดถู้กตอ้ง 

ขั0นที> 4 ขั0นขยายความรู้ (Expansion Phase) 

ครูให้นกัเรียนทาํใบงานเรื5อง องคป์ระกอบของอากาศ  

คาํถาม : นกัเรียนสรุปความสัมพนัธ์ระหว่าง ความดนั ความสูง และจุดเดือด 

แนวคาํตอบ : ความดนัมาก ความสูงตํ5าและจุดเดือดจะสูง  

ขั0นที> 5 ขั0นประเมินผล (Evaluation Phase) 

  ครูประเมินการเรียนรูข้องนกัเรียนโดยการตอบคาํถามในชั9นเรียน การทาํงานเป็นกลุ่ม และการ

ทาํใบงาน เรื5อง องคป์ระกอบของอากาศ 

 

 

 

5. สื>อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 1. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื9นฐานวิทยาศาสตร์ 2 ชั9นมธัยมศึกษาปีที5 1 ของ สสวท. 

 2. ใบความรู้ และใบงาน เรื5อง องคป์ระกอบของอากาศ 

 3. สื5อ Power point 

        4. วิดีโอเรื5อง ความดนัอากาศ 
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6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 เพื5อให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในคาบนี9  มีดงันี9 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ที>ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ดา้นความรู:้เพื5อให้นกัเรียน 

1. สามารถอธิบายความหมาย

ของความชื9นของอากาศได ้

2. สามารถอธิบายความสัมพนัธ์

ระหว่างความชื9นสัมพทัธ์กบั

อุณหภูมิ และผลของความชื9น 

สัมพทัธ์ที5มีต่อการระเหยของ

เหงื5อจากร่างกายมนุษย ์

วิธีวดัผล: 

ตรวจจากใบกจิกรรม ใบงาน 

เครื5องมือวดัผล: 

ใบกิจกรรม ใบงาน 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

1 คะแนน ตอบคาํถามไดช้ดัเจน

และครบถว้น 

0.5 คะแนน ตอบคาํถามแต่ไม่

ครบถว้น 

เกณฑก์ารประเมินผล: 

ตอบคาํถามไดถู้กตอ้งร้อยละ 50 

ถือว่า ผ่าน 

ตอบคาํถามถูกนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ถือว่าไม่ผ่าน 

ดา้นทกัษะ: เพื5อให้นกัเรียน 

1.สามารถแสดงการวดัค่า

ความชื9นสัมพทัธ์ โดยใช้

ไฮโกรมิเตอร์แบบต่าง ๆ 

วิธีวดัผล: 

สังเกตจากการทาํกิจกรรม 

เครื5องมือวดัผล: 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

1 คะแนน  นกัเรียนร่วมกนัสืบคน้

และรวบรวมขอ้มูลเกี5ยวกบัการวดั

ค่าความชื9นสัมพทัธ์ 

0.5 คะแนน นกัเรียนไม่ช่วยกนั

สืบคน้และรวบรวมขอ้มูลเกี5ยวกบั

การวดัค่าความชื9นสัมพทัธ์ 

 เกณฑก์ารประเมินผล: 

นกัเรียนสามารถสืบคน้และ

รวบรวมขอ้มูลการวดัค่าความชื9น

สัมพทัธ์ได ้ถือว่าผ่าน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ที>ต้องการวัดและประเมินผล 

การวัดผล การประเมินผล 

ดา้นคณุลกัษณะอนัพึงประสงค:์ 

เพื5อให้นกัเรียน 

1. ตั9งใจเรียนและให้ความ

ร่วมมือในการตอบคาํถาม 

วิธีวดัผล: 

พิจารณาจาก 

การสังเกตพฤตกิรรมการเรียน

ในชั9นเรียน 

เกณฑก์ารให้คะแนน: 

1 คะแนน หมายถึง เขา้เรียนตรง

เวลาและปฏิบตัิตามกฎระเบียบของ

ชั9นเรียน  
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8. บันทกึหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 8.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 

 การเรียนการสอนในเรื5ององคป์ระกอบของอากาศ  เป็นการเรียนการสอนที5ไดอ้ธิบาย

ความสําคญัขององคป์ระกอบของอากาศ ที5มีประโยชน์ในการดาํรงชีวิตของสิ5งมีชีวิต เป็นสิ5งที5สําคญัใน

การนาํความรู้เพื5อใชใ้นการอธิบายสิ5งที5เกิดขึ9นในชีวติประจาํวนัได ้ทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้หลกัการ

 

 

 

 

เครื5องมือวดัผล: 

แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน 

 

 

0.5 คะแนน หมายถึงเขา้เรียนตรง

เวลา แต่ไม่ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ

ของชั9นเรียน 

0 คะแนน หมายถึง ไม่ปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบและเขา้เรียนไม่ตรงเวลา 

เกณฑก์ารประเมินผล: 

1 คะแนน หมายถึง ด ี

0.5 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

0 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
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ต่างๆและสาเหตุต่างๆ ที5เกิดขึ9นบนโลกของเราได ้จึงเป็นการเรียนการสอนที5น่าสนใจและน่าเรียนรู้เป็น

อย่างมาก 

 8.2 ปัญหาและอุปสรรค 

  องคป์ระกอบของอากาศ ในเรื5องของอุณหภูมิ ความดนั และความชื9น มีความสัมพนัธ์เกี5ยวขอ้ง

กนั และส่งผลต่อสิ5งต่างๆที5เกิดขึ9นบนโลก การสอนตอ้งใชค้าํถามเพื5อกระตุน้ให้เดก็เกิดความสงสัยและ

ตอ้งการที5จะหาคาํตอบไดม้ากที5สุด 

  8.3 แนวทางแก้ไข 

 ใชค้าํถามเพื5อให้นกัเรียนเกิดความสนใจ และเกิดขอ้สงสัยเพื5อเป็นแนวทางในการหาคาํตอบ

เนื9อหาที5ไดส้อนมากขึ9น 

 

 

 

 

ลงชื5อ ...................................................ผูส้อน 
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