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แผนการจัดการเรียนรู้ที0 14 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื:นฐาน     รหัสวิชา  ว 22102                   ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  1 

ภาคเรียนที0 2 ปีการศึกษา 2561        

หน่วยการเรียนรู้ที0 4 บรรยากาศของเรา                                      เรื0อง องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ (ลม) 

              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 1/3  สังเกตวิเคราะห์และอภิปรายการเกิดปรากฏการณท์างลมฟ้าอากาศที'มีผลต่อมนุษย ์

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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  ลม คือ การเคลื'อนที'ของอากาศเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศ โดยลมจะพดัจากบริเวณที'

มีความกดอากาศสูงเขา้สู่บริเวณที'มีความกดอากาศตํ'า 

  ลมมีทิศทางและความเร็วในการเคลื'อนที'เราสามารถวดัทิศทางและความเร็วของลมโดยใชเ้ครื'องมือ

วดัเครื'องมือที'ใชว้ดัทิศทางลม เรียกว่า ศรลม ส่วนเครื'องมือที'ใชต้รวจสอบความเร็วลม  เรียกว่า แอนนิมอ

มิเตอร์ 
 

 _____________________________________________________________________________________ 
 

กิจกรรม  14  การวัดอตัราเร็วลมและทิศทางลม 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. ประดิษฐ์เครื'องมือวดัอตัราเร็วลมและทิศทางลมอย่างง่ายได ้

2. อธิบายหลกัการทาํงานของเครื'องมือที'สร้างขึ@นได ้
 วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี 

1. กระดาษ A4 ขนาด 120 gm      1 แผ่น 

2. ไมมี้ความยาว  20 cm     1 อนั 

3. วงเวียน       1 อนั 

4. กระดาษว่าว ขนาด 1x10 cm     1 แผ่น 

5. เทปใส กาว กรรไกร และดา้ยเยบ็ผา้อย่างละ   1 อนั 

 

 

วิธีการทดลอง 

1. ตดักระดาษเป็นรูป ¼  ของวงกลมโดยมีรัศมีของวงกลมประมาณ 5 cm และลากเส้นแบ่งกระดาษ

จากจดุศูนยก์ลางเป็นส่วน ส่วนละเท่าๆ กนัและเขยีนหมายเลขดงัภาพ จากนั@นนาํไปติดกบัลวดหรือแท่งไม ้

2. ตดักระดาษว่าวเป็นรูปสี'เหลี'ยมผืนผา้ขนาด 1 cm x 10 cm เจาะรูที'ปลายดา้นหนึ'งร้อยดว้ยดา้ย 

แลว้ผูกกบัปลายของแท่งไมใ้นอุปกรณ ์ขอ้ 1  

3. ใชอุ้ปกรณ์วดัอตัราเร็วลมและทิศทางลม โดยถือแท่งไมด้า้นที'ไม่ติดกระดาษให้ขนานกบัพื@น 

และให้อุปกรณ์ชี@ไปในทิศทางที'ทาํให้กระดาษว่าวเคลื'อนที'เขา้หาตวัผูต้รวจวดั ซึ'งคือทิศทางที'ลมพดัมา 

สังเกตระดบัที'กระดาษว่าวเคลื'อนที'เทียบกบัหมายเลขบนกระดาษ หากตวัเลขมากแสดงว่าอตัราเร็วลมสูง 
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4. นาํอุปกรณว์ดัอตัราเร็วลมและทิศทางที'ประดิษฐ์ขึ@นไปวดัอตัราเร็วลมและทิศทางลมบริเวณ

ต่างๆ ในโรงเรียน 

5. เขียนแผนภาพบริเวณโรงเรียนและบนัทึกขอ้มูลอตัราเร็วลมและทิศทางลมลงในแผนผงันั@น 

6. ร่วมกนัอภิปรายอตัราเร็วและทิศทางลมจากขอ้มูลที'แสดงไวใ้นแผนผงั (ขอ้ 5) 

บันทกึผลการทดลอง 
   

สถานที0ตรวจสอบ ระดับอัตราเร็วลม ทิศทางลม 

1.  หนา้เสาธง ระดบั 4 ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

2.  กลางสนาม ระดบั 5 ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

สรุปผลการทดลอง 

  เครื'องมือวดัอตัรเร็วลมและทิศทางลมอย่างง่ายที6ประดิษฐ์ขึ=นนั=น  สามารถใชว้ดัและเปรียบเทียบอตัราเร็ว

และทิศทางลมได ้ ดงัตวัอย่างคือ  บริเวณกลางสนามมีความเร็วลมมากกว่าที6บริเวณหน้าเสาธง  และที6บริเวณกลาง

สนามกบับริเวณหน้าเสาธงจะมีทิศทางลมเหมือนกนั  คือทิศตะวนัออกเฉียงใต ้  

  จากการทาํกิจกรรมแสดงว่า  ที6บริเวณสนามและหน้าเสาธงเป็นบริเวณที6มีการเคลื6อนที6ของอากาศจาก

บริเวณที6มีความดนัอากาศสูงกว่า  มายงับริเวณที6มีความดนัอากาศตํ6ากว่า  ซึ6งสามารถสังเกตุไดจ้ากทิศทางลม  และ

เนื6องจากบริเวณทั=ง2 อยู่ใกลเ้คียงกนัจึงมีอตัราเร็วและทิศทางของลมใกลเ้คียงกนั 
 

 

 

 

8. ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

1. อธิบายไดว้่าความดนัอากาศมีความสัมพธ์ัต่อการเกิดลม 

2. อธิบายไดว้่าความแตกต่างของอากาศใน 2 พื@นที'มีผลต่ออตัราเร็วลม 

3. อธิบายการเกิดลมประจาํทอ้งถิ'นได ้
4. ประดิษฐ์และอธิบายหลกัการทาํงานเครื'องมือวดัอตัราเร็วลม และทิศทางลมอย่างง่ายได ้

5. อธิบายและยกตวัอย่างประโยชน์และโทษของลมได ้
  

9. สื0อการเรียนการรู้ 

1. อุปกรณ์สาธิตเกี'ยวกบัอุณภูมิอากาศและความดนัอากาศ 
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2. เครื'องมือวดัอตัราเร็วและทิศทางลม(ศรลม)  

3. Power Point เรื'ององคป์ระกอบลมฟ้าอากาศ(ลม) 

4. ใบความรู้ เรื'องบรรยากาศ(องคป์ระกอบลมฟ้าอากาศ) 
5. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื@นฐาน วิทยาศาสตร์ 2 ชั@นมธัยมศึกษาปีที' 1 เล่ม 2 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พุทธศกัราช 2551 

6. ใบกิจกรรม 14  การวดัอตัราเร็วลมและทิศทางลม 

 

10. กิจกรรมการเรียนรู้   
 

ขั:นที0 1 ขั:นนําเข้าสู่บทเรียน  

     ครู : ให้นกัเรียนสังเกตการเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ@นจากกจิกรรมสาธิต ดงันี@ 

1) ติดตั@งชุดอุปกรณ์สาธิต ที'เป็นขวดนํ@าพลาสติกตดัหัวและตดัทา้ย และมีกระดาษชิ@น

เล็กๆติดอยู่ภายในขวดนํ@า  

2) ติดตั@งแหล่งความร้อน เช่น ตะเกียงแอลกอฮอลลห์รือโคมไฟที'ดา้นใดดา้นหนึ'งของ

อุปกรณ ์

3) จุดตะเกียงแอลกอฮอลล ์ สังเกตการเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ@น 

ครู :  กระตุน้ให้นกัเรียนร่วมกนัคิดวิเคราะห์  อภิปรายหาคาํตอบ  โดยให้นาํเรื'องอุณหภูมิและความ

ดนัอากาศเขา้มาเกี'ยวขอ้ง ( ซึ#งสามารถสรุปได้ว่า อากาศบริเวณด้านขวาของขวดพลาสติกมีอุณหภูมิ

สูงขึ Aนเนื#องจากได้รับการถ่ายโอนความร้อนจากตะเกียงทาํให้โมเลกุลอากาศเคลื#อนที#เร็วขึ Aนกระจาย

ตัวออกไปจากบริเวณดังกล่าว  ทาํให้บริเวณนัAนมีความกดอากาศตํ#า  ขณะที#อากาศในชุดอุปกรณ์จะ

มีอุณหภูมิตํ#ากว่า (มีความดนัอากาศสูงกว่า) อากาศจึงเกิดการเคลื#อนที#จากพืAนที#ที#มีความกดอากาศ

สูงไปที#ที#มีความกดอากาศตํ#า สังเกตจากชุดอุปกรณ์ที#กระดาษที#ติดไว้เกิดการปลิว ) 
 

ขั:นที0 2 ขั:นสํารวจและค้นหา  

1. ครูอธิบายการปฏิบตัิกิจกรรมโดยการการสร้างเครื'องมือวดัทิศทางลมอย่างง่าย ดงันี@  
–  นาํลวดเสียบกระดาษ 2 อนัมางา้งให้ปลายขา้งหนึ'งยืดออกดงัรูป (ก) 

–  นาํลวดเสียบกระดาษที'งา้งเสร็จแลว้ทั@ง 2 อนัติดเขา้กบัแกนไมโ้ดยรัดปลายลวดเสียบกระดาษดว้ย

เส้นดา้ยแลว้พนัดว้ยเทปกาวให้แน่น 

–  นาํลูกศรที'ตดัดงัรูป (ข) มาติดเขา้กบัลวดเสียบ

กระดาษทั@ง 2 อนัพร้อมกบันาํแกนไมส้อดเขา้ไปใน

หลอดกาแฟที'ปักอยู่บนกอ้นดินนํ@ามนัดังรูป (ค) 

 
 ** หมายเหตุ ครูผู้สอนอาจจะเตรียมประดิษฐ์ศรลมมาแล้วล่วงหน้า เพื#อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ** 
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2. ให้นกัเรียนศึกษาเกี'ยวกบัเรื'องลมในใบความรู ้
3. ครูอธิบายขั@นตอนการทาํกิจกรรม  (กิจกรรม 14  การวดัอตัราเร็วลมและทิศทางลม)  ให้นกัเรียน

ทราบ นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบตัิกิจกรรมตามขั@นตอนที'ไดว้างแผนไวด้งันี@ 

- ตดักระดาษเป็นรูป ¼  ของวงกลมโดยมีรัศมีของวงกลมประมาณ 5 cm และลากเส้นแบ่ง

กระดาษจากจดุศูนยก์ลางเป็นส่วน ส่วนละเท่า  ๆกนัและเขียนหมายเลขดงัภาพ จากนั@น

นาํไปตดิกบัลวดหรือแท่งไม ้

- ตดักระดาษว่าวเป็นรูปสี'เหลี'ยมผืนผา้ขนาด 1 cm x 10 cm เจาะรูที'ปลายดา้นหนึ'งร้อย

ดว้ยดา้ย แลว้ผูกกบัปลายของแท่งไมใ้นอุปกรณ์ ขอ้ 1 

- ใชอุ้ปกรณ์วดัอตัราเร็วลมและทิศทางลม โดยถือแท่งไมด้า้นที'ไม่ติดกระดาษให้ขนาน

กบัพื@น และให้อุปกรณ์ชี@ไปในทิศทางที'ทาํให้กระดาษว่าวเคลื'อนที'เขา้หาตวัผูต้รวจวดั 

ซึ'งคือทิศทางที'ลมพดัมา สังเกตระดบัที'กระดาษว่าวเคลื'อนที'เทียบกบัหมายเลขบน

กระดาษ หากตวัเลขมากแสดงว่าอตัราเร็วลมสูง 

- นาํอุปกรณว์ดัอตัราเร็วลมและทิศทางที'ประดิษฐ์ขึ@นไปวดัอตัราเร็วลมและทิศทางลม
บริเวณต่างๆ 

ขั:นที0 3 ขั:นอธิบายและลงข้อสรุป  

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายผลของการปฏิบตักิิจกรรม 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลจากการปฏิบตักิิจกรรมโดยใชแ้นวคาํถาม เช่น 

- ขอ้มูลอตัราร็วลมและทิศทางลมมีประโยชน์อย่างไรบา้ง (แนวคาํตอบ : ทาํให้เรา

สามารถวางแผนการใช้ประโยชน์จากลมได้ถูกทิศทาง เช่นการสร้างกังหันลมเพื#อใช้

ในการเกษตรและผลิตไฟฟ้า) 

3. ครูอธิบายเรื'ององคป์ระกอบของลมฟ้าอากาศ (ลม) โดยใช ้Power point 
 

ขั:นที0 4 ขั:นขยายความรู้  

1. ให้นกัเรียนตอบคาํถามทา้ยกิจกรรมการทดลอง 
2. ให้นกัเรียนนาํเครื'องมือวดัอตัราเร็วและทิศทางของลมไปใชว้ดัในสถานที'ที'ต่างออกไป 

3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลจากการปฏิบตัิกิจกรรม 
 

ขั:นที0 5 ขั:นประเมิน  

   ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวขอ้ที'เรียนมาและการปฏิบตัิกิจกรรม มีจุดใดบา้งที'ยงัไม่

เขา้ใจหรือมีขอ้สงสัย ถา้มีครูช่วยอธิบายเพิ'มเติมให้นกัเรียนเขา้ใจ 
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-  การบนัทึกกิจกรรม 14  การวดัอตัราเร็วลมและทิศทางลม ลงในใบบนัทึกกจิกรรม  

-  ประเมินจากการนาํเสนอขอ้มูล/ตอบคาํถาม  และพฤติกรรมในชั@นเรียน 

วิธีวดัผล 

1.  การสังเกตพฤตกิรรมในชั@นเรียน 

2.  สังเกตจากใบบนัทึกกจิกรรม 

เครื'องมือวดัผล 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั@นเรียน 

2.  ใบบนัทึกกจิกรรม (กิจกรรม 14  การวดัอตัราเร็วลมและทิศทางลม) 

เกณฑก์ารประเมิน 

1.  คะแนนพฤตกิรรมในชั@นเรียน   ร้อยละ  70  ผ่าน 

2.  มีการจดบนัทึกความรู/้การทดลองลงสมุด/ใบบนัทึกกิจกรรม 

 

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             

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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2. การสอนแผนนี@ เป็นไปตามที'วางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนจะแกไ้ขปัญหาอย่างไร 

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

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

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

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

3. มีขอ้เสนอแนะ/สิ'งที'ไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอย่างไร 

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

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

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

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

      

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

      ……………………………………………….. 

       
 


