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แผนการจัดการเรียนรู้ที0 10 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื:นฐาน     รหัสวิชา  ว 22102                   ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  1 

ภาคเรียนที0 2 ปีการศึกษา 2561        

หน่วยการเรียนรู้ที0 4 บรรยากาศของเรา                                                               เรื0อง ความชื:นอากาศ (ต่อ) 

              เวลาเรียน 2 คาบ  

 

1. ชื0อสาระการเรียนรู้    สาระที'  6 กระบวนการเปลี'ยนแปลงของโลก 

2. มาตรฐานการเรียนรู้    มาตรฐาน ว 6.1   เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ที'เกดิขึ@นบนผิวโลกและภายในโลก 

ความสัมพนัธ์ของกระบวนการต่างๆ ที'มีผลต่อการเปลี'ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของ

โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และ จติวิทยาศาสตร์สื'อสารสิ'งที'เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

3. ตัวชี:วัด/ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

    ตวัชี@ วดั ม 1/2  ทดลองและอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื@น และความกดอากาศที'มี

ผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

 

4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 1.  เพื'อผลิตและพฒันานกัเรียนไดมี้ความรู้ความสามารถทางดา้นวิทยาศาสตร์ 

 2.  นกัเรียนออกแบบการทดลอง หรือแกไ้ขปัญหาโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 3.  ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ'งแวดลอ้ม 

 4.  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้ วิจยัเพื'อพฒันาคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้

ให้กบัสถาบนัการศึกษาอื'นๆ 
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 1. นักเรียนมีทกัษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอย่างเป็นระบบรู้วิธีการ

แสวงหาความรู้เพิ'มเติมจากสื'อและแหล่งการศึกษาต่างๆ  

 2. นักเรียนมีความรู้และทกัษะพื@นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ'งแวดลอ้ม

เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้เพิ'มเติมด้วยตนเอง  หรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รู้จ ักเลือกใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัอย่างเหมาะสมและตระหนักถึงความสําคัญของการรัก

ธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม 
 

7. สาระสําคัญ 
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  ความชื@น คือ ปริมาณไอนํ@าในอากาศซึ'งเกิดจากการระเหยของนํ@าจากแหล่งต่างๆ  บนพื@นผิวโลก

และการคายนํ@าของพืชทาํให้เกิดไอนํ@าขึ@น ความชื@นของอากาศมี 2 ลกัษณะ  ไดแ้ก่ ความชื@นสัมบูรณ์และ

ความชื@นสัมพทัธ์  เครื'องมือในการวดัความชื@นในบรรยากาศไดแ้ก ่ ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก และ

กระเปาะแห้งเครื'องวดัความชื@นแบบเส้นผม หรือแฮร์ไฮโกรมิเตอร์ 

 

วิธีการบอกค่าความชื:นในอากาศ  มี 2 วิธี 
       

1. ความชื@นสัมบูรณ์   

   คือ มวลของไอนํ@าที'มีอยู่จริงในอากาศ  ต่อหนึ'งหน่วยปริมาตรของอากาศ ขณะนั@น    หน่วยเป็น g/m3 

 
 

2. ความชื@นสัมพทัธ์   

   คือ อตัราส่วนระหว่างมวลของไอนํ@าที'มีอยู่จริงในอากาศขณะนั@น  ต่อมวลของไอนํ@าอิ'มตวั  ที'อุณหภูมิและ

ปริมาตรเดยีวกนั  นิยมคดิเป็นร้อยละ 

 
 

 

 

 

 

 

อากาศชื:นมาก 

         อากาศสามารถรับไอนํ@าไดเ้พิ'มไดอี้กเล็กนอ้ยกจ็ะถึงสภาวะอากาศอิ'มตวั 

          

         ชื@นมาก              เหงื'อระเหยนอ้ย  เหนียวตวั ผา้แห้งชา้  

 

อากาศแห้ง 

ถ"าความช้ืนสัมพัทธ0   =  100%  อากาศอิม่ตัวด"วยไอน้ำ 

ถ"าความช้ืนสัมพัทธ0   =  60 % รBางกายรู"สึกสบาย สดช่ืน 

ถ"าความช้ืนสัมพัทธ0    <  60 %  หนาว อากาศแห"ง  เพราะเหงือ่ระเหยมาก 

ถ"าความช้ืนสัมพัทธ0    >  60 %  อบอ"าว เหนียวตัว เพราะเหงื่อระเหยมาก 
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         อากาศจะสามารถรบัไอนํ@าเพิ'มไดอี้กมากจะถึงสภาวะอากาศอิ'มตวั 

         อากาศแห้งมาก              เหงื'อระเหยมาก เยน็ตวั ผา้แห้งเร็ว 

 

เครื0องมือวัดความชื:นสัมพัทธ์ในอากาศ  เรียกว่า ไฮโกรมิเตอร์ มี 2 ชนิด 

1.  ไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผม   

เป็นเครื'องมือวดัความชื@นแบบง่าย  โดยการใชเ้ส้นผมของมนุษย ์หรือขนสัตว ์

  -  ถา้ความชื@นสัมพทัธ์สูง  เส้นผมจะขยายตวั 

 -  ถา้ความชื@นสัมพทัธ์ตํ'า  เส้นผมจะหดตวัสั@นลง 

2.  ไฮโกรมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก – กระเปาะแห้ง  หรือ ไซโครมิเตอร์   

ประกอบดว้ยเทอร์โมมิเตอร์ 2 อนัคู่กนั คือ เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก (กระเปาะที'หุ้มดว้ยผา้เปียก

ตลอดเวลา)  และเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง (เทอร์โมมิเตอร์ปกติ ไม่มีผา้หุ้ม) 

 -  ถา้ความชื@นสัมพทัธ์สูง  ผลต่างของอุณหภูมิของกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้งมีค่านอ้ย 

  -  ถา้ความชื@นสัมพทัธ์ตํ'า  ผลต่างของอุณหภูมิของกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้งมีค่ามาก 

เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกจะมีอุณหภูมิตํ'ากว่าเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งเสมอ  เพราะมีการระเหยของนํ@าเกิดขึ@น  

จึงดึงความร้อนจากเทอร์โมมิเตอร์ออกไปตอนระเหย 

____________________________________________________________________________________ 
 

กิจกรรม  12  การหาความชื:นสัมพัทธ์ 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. ทดลองและอธิบายการหาค่าความชื@นสัมพทัธ์ดว้ยไซครอมิเตอร์ 
2. แปลความหมายและอธิบายค่าความชื@นสัมพทัธ์ของอากาศที'วดัได ้

 วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี 

1. เทอร์มอมิเตอร์     2 อนั 

2. ขาตั@ง      1 อนั 

3. ที'จบัหลอดทดลอง     2 อนั 

4. สําลีชุบนํ@า      1 อนั 

5. นาฬิกาจบัเวลา     1 เรือน 

วิธีการทดลอง 

1. นาํไซครอมิเตอร์ไปวดัอุณหภูมิอากาศที'บริเวณบนัได ห้องเก็บอุปกรณ์ และห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ 

ม.2  แลว้บนัทึกค่าอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก 
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การจัดอุปกรณ์ชุดไซครอมิเตอร์ 

2. หาค่าผลต่างระหว่างอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก 
3. นาํค่าผลต่างของอุณหภูมิไปเทียบหาค่าความชื@นสัมพทัธ์จากตารางหาค่าความชื@นสัมพทัธ์ 

บันทกึผลการทดลอง 
 

สถานที0ตรวจวัด 
อุณหภูมิ (°C) ผลต่างของ

อุณหภูมิ (°C) 

ค่าความชื:น

สัมพัทธ์ (ร้อยละ) กระเปาะแห้ง กระเปาะเปียก 

1. บนัไดทางเดิน 33 28 5 68.5 

2. ห้องเก็บอุปกรณ ์ 30 26 4 73 

3. ห้องเรียน 25 22 3 77.5 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

 ในบริเวณเดียวกนัที'มีสิ'งแวดลอ้มต่างกนั  จะมีอุณภูมิต่างกนั มีค่าความชื@นต่างกนั  อากาศในห้องเรียนมีค่า

ความชื@นสัมพทัธ์สูงกว่าห้องเก็บอุปกรณ์และบริเวณบนัไดทางเดิน  และเมื'อพิจารณาอุณหภูมิอากาศในภาวะปกติ

จากการอ่านค่าที'เทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งพบว่า  บริเวณบนัไดทางเดินมีอุณหถูมิสูงกว่า  ห้องเก็บอุปกรณ์ และ

ห้องเรียน ตามลาํดบั 

 จากผลการทาํกิจกรรมแสดงว่า  อากาศภายในห้องเรียนมีปริมาณไอนํ@าจริงในอากาศใกลเ้คียงกบัปริมาณไอ

นํ@ าอิ'มตวัมากกว่า  อากาศบริเวณบันไดทางเดินซึ' งมีปริมาณไอนํ@ าจริงในอากาศแตกต่างกับปริมาณไอนํ@ าอิ'มตัว

ค่อนขา้งมาก  ค่าความชื@นสัมพทัธ์ของอากาศในห้องเรียนมีค่าสูงกว่าความชื@นสัมพทัธ์ที'บริเวณบนัไดทางเดิน 

8. ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

1. ทดลองและสรุปไดว้่าอากาศมีความชื@น 
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2. ทดลองและอธิบายการหาค่าความชื@นสัมพทัธ์โดยใชไ้ซครอมิเตอร์ 
3. อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศ ความชื@นสัมพทัธ์อากาศกบัปริมาณไอนํ@าอิ'มตวัใน 

อากาศ และผลของความชื@นสัมพทัธ์อากาศต่อวิถีมนุษย ์
 

9. สื0อการเรียนการรู้ 

 1.  Power Point เรื'ององคป์ระกอบลมฟ้าอากาศ(ความชื@นอากาศ) 

 2.  ใบความรู้ เรื'องบรรยากาศ(องคป์ระกอบลมฟ้าอากาศ) 

 3.  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื@นฐาน วิทยาศาสตร์ 2 ชั@นมธัยมศึกษาปีที' 1 เล่ม 2 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 4.  ใบกิจกรรม 12 การหาความชื@นสัมพทัธ์ 
 

10. กิจกรรมการเรียนรู้   
 

ขั:นที0 1 ขั:นนําเข้าสู่บทเรียน  

 ครู : นาํเขา้เรื'องความชื@นสัมพทัธ์อากาศโดยการถามผลสรุปจากกิจกกรรมในสัปดาห์ที'แลว้ คือ เรื'อง

การทดสอบหาความชื@นอากาศโดยใชส้ารละลายโคบอลต(์II) คลอไรด์  สังเกตจากการเปลี'ยนสีของกระดาษ

กรองที'ชุบดว้ยสารละลายดงักล่าว  มาร่วมกนัวิเคราะห์เพิ'มเติมว่า  เราทราบว่าในห้องนํ@ามีความชื@นอากาศ

มากกว่าบริเวณระเบียงซึ'งสังเกตุจากการเปลี'ยนสีของกระดาษกรอง และถา้หากว่าอยากทราบว่าทั@งสอง

บริเวณดงักล่าวมีค่าความชื@นอากาศเท่าไร  จะมีวิธีการหาไดอ้ย่างไร  และใชเ้ครื'องมืออะไรวดั  ตอ้งลอง

ศึกษาจากกิจกรรมที'จะเรียนในวนันี@ 

ครู : ครูทบทวนความรูเ้ดิมของนกัเรียนเกี'ยวกบัอากาศชื@นอากาศแห้งเพื'อเชื'อมโยงไปสู่การเรียนรู้

เรื'องความชื@นโดยใชแ้นวคาํถามเช่น 

– อากาศชื@นคืออะไร 
– อากาศแห้งคืออะไร 
– นกัเรียนจะมีวิธีสังเกตอย่างไรว่าวนันี@อากาศชื@นมากหรือนอ้ย 
– นกัเรียนคิดว่าอุณหภูมิของอากาศเกี'ยวขอ้งกบัความชื@นหรือไม่เพราะอะไร 

ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายจากแนวคาํตอบของนกัเรียนครูเพิ'มเติมว่าการที'ร่างกายของเรารู้สึกร้อนหรือ

เยน็นอกจากจะขึ@นอยูก่บัอุณหภูมิแลว้ยงัขึ@นอยู่กบัความชื@นดว้ย 
       

ขั:นที0 2 ขั:นสํารวจและค้นหา  

1. นกัเรียนศึกษาเนื@อหาเรื'องความชื@นอากาศจากใบความรู้ที'แจกให้ 

2. ครูอธิบายขั@นตอนการทาํกิจกรรม  (กิจกรรม 12 การหาความชื@นสัมพทัธ์)  ให้นกัเรียนทราบ นกัเรียน

แต่ละกลุ่มปฏิบตัิกิจกรรมตามขั@นตอนที'ไดว้างแผนไวด้งันี@ 

(1) นาํไซครอมิเตอร์ไปวดัอุณหภูมิอากาศที'บริเวณบนัได ห้องเก็บอุปกรณ์ และห้องเรียน 
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วิทยาศาสตร์ 

(2) บนัทึกค่าอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก 
(3) หาค่าผลต่างระหว่างอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก 
(4) นาํค่าผลต่างของอุณหภูมิไปเทียบหาค่าความชื@นสัมพทัธ์จากตารางหาค่าความชื@นสัมพทัธ์ 

3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลจากการปฏิบตัิกจิกรรม โดยให้ไดข้อ้สรุปว่า อากาศภายใน

ห้องเรียนมีปริมาณไอนํ@าจริงในอากาศใกลเ้คียงกบัปริมาณไอนํ@าอิ'มตวัมากกว่า  อากาศบริเวณบนัได

ทางเดินซึ'งมีปริมาณไอนํ@าจริงในอากาศแตกต่างกบัปริมาณไอนํ@าอิ'มตวัค่อนขา้งมาก  ค่าความชื@น

สัมพทัธ์ของอากาศในห้องเรียนมีค่าสูงกว่าความชื@นสัมพทัธ์ที'บริเวณบนัไดทางเดิน 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกี'ยวกบัความชื@นสัมบูรณ์ ความชื@นสัมพทัธ์  และการวดั
ความชื@นในอากาศ  

 

ขั:นที0 3 ขั:นอธิบายและลงข้อสรุป  

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายผลของการปฏิบตักิิจกรรม 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลการทาํกิจกรรม  โดยใชแ้นวคาํถาม 
- ค่าความชื@นสัมพทัธ์ที'วดัไดจ้ากบริเวณที'ต่างกนัมีค่าเป็นอยา่งไร (แนวคาํตอบ : แต่ละ

บริเวณมีสิ4งแวดล้อมที4ต่างกนั  ค่าที4วัดได้จึงมีความแตกต่าง คือ อากาศในห้องเรียน ห้อง

เกบ็อุปกรณ์ และบันได้ ตามลาํดับมีความชืHนสัมพัทธ์มากไปน้อย ) 

- ถา้วดัความชื@นสัมพทัธ์ในช่วงเวลาต่างกนัในสถานที'เดียวกนั  ค่าความชื@นสัมพทัธ์จะ

แตกต่างกนัหรือไม่อย่างไร (แนวคาํตอบ : จะแตกต่างกัน เพราะอุฯหภูมิมีการเปลี4ยนแปลง

ตลอดเวลา) 

 

3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเกี'ยวกบัความชื@นสัมบูรณ์  ความชื@นสัมพทัธ์และการวดั
ความชื@นในอากาศ 

4.  ครูอธิบายเรื'องความชื@นอากาศ  โดยใช ้Power point 

 

ขั:นที0 4 ขั:นขยายความรู้  

1.  ฝึกคาํนวนหาค่าความชื@นสัมบูรณ์ และความชื@นสัมพทัธ์จากโจทยที์'กาํหนดให้ 

2. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายในประเด็นความชื@นสัมพทัธ์มีความเกี'ยวขอ้งกบัการดาํรงชีวิต
ประจาํวนัของมนุษยใ์นเรื'องใด 

 

ขั:นที0 5 ขั:นประเมิน  
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   ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวขอ้ที'เรียนมาและการปฏิบตัิกิจกรรม มีจุดใดบา้งที'ยงัไม่

เขา้ใจหรือมีขอ้สงสัย ถา้มีครูอธิบายเพิ'มเติมให้นกัเรียนเขา้ใจ 

   นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี'ยวกับประโยชน์ที'ได้รับจากการปฏิบตัิกิจกรรมและการนํา

ความรูที้'ไดไ้ปใชป้ระโยชน ์
 

-  การบนัทึกกิจกรรม 12 การหาความชื@นสัมพทัธ์  ลงในใบกิจกรรม 

-  ประเมินจากการนาํเสนอขอ้มูล/ตอบคาํถาม  และพฤติกรรมในชั@นเรียน 

วิธีวดัผล 

1.  การสังเกตพฤตกิรรมในชั@นเรียน 

2.  สังเกตจากสมุดจดบนัทึก 

เครื'องมือวดัผล 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั@นเรียน 

2.  สมุดจดบนัทึก (กิจกรรม 12 การหาความชื@นสัมพทัธ์) 

เกณฑก์ารประเมิน 

1.  คะแนนพฤตกิรรมในชั@นเรียน   ร้อยละ  70  ผ่าน 

2.  มีการจดบนัทึกความรู/้การทดลองลงสมุด 

 

 

 

 

 

 

11. บรรณานุกรม 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หนงัสือเรียนสาระการ 

        เรียนรู้พิ@นฐาน วิทยาศาสตร์ 2 ชั@นมธัยมศึกษาปีที' 1 เล่ม 2 . คุรุสภาลาดพร้าว. 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).  คู่มือครูสาระการเรียนรู ้

        พื@นฐานวิทยาศาตร์ 2 . ชั@นมธัยมศึกษาปีที'  1 เล่ม 2 .  คุรุสภาลาดพร้าว. 
 

 

12. บันทึกหลังการสอน 

1. ความคดิเห็นเกี'ยวกบัการสอน             

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 



8 
 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

2. การสอนแผนนี@ เป็นไปตามที'วางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนจะแกไ้ขปัญหาอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

3. มีขอ้เสนอแนะ/สิ'งที'ไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอย่างไร 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
       

       ลงชื'อ...................................................ผูส้อน 

      .......................................................................... 

       


