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สาระสําคัญ (Overview / Annotation) 

  สภาพลมฟ้าอากาศของพืAนที$ต่างๆในโลกจะขึAนอยู่กับลกัษณะพืAนผิวของพืAนที$ ความสูงของพืAนที$ 

ตาํแหน่งที$ตัAง และทิศทางการตกกระทบของแสงอาทิตยบ์นผิวโลก แต่ในบางครัA งก็มีเหตุการณ์บางอย่างที$

ส่งผลให้สภาพลมฟ้าอากาศเกิดการเปลี$ยนแปลงผิดปกติขึAนได ้โดยปรากฏการณ์ที$ทาํให้เกิดความแปรปรวน

ของลมฟ้าอากาศ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคลื$อนตวัของทวีป ปรากฏการณ์เอลนีโน และลานีนา 

  

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั=นพื=นฐาน (Local / National Standards) 

  มาตรฐาน  ว 6.1 : เขา้ใจกระบวนการต่างๆที$เกิดขึAนบนผิวโลกและภายนอกโลก ความสัมพนัธ์ของ

กระบวนการต่างๆ  ที$มีผลต่อการเปลี$ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  และสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื$อสารสิ$งที$เรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั=น 
  1.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายเกี$ยวกับปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ  แปลความหมายจากพยากรณ์อากาศ  

อธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดาํรงชีวิตและสิ$งแวดลอ้ม 
   2.  สืบคน้ขอ้มูล  วิเคราะห์  อภิปราย  และอธิบายปรากฏการณ์ที$เกิดขึAนตามธรรมชาติของโลกและ

กิจกรรมที$ เกิดจากมนุษย์มีผลต่อการเปลี$ยนแปลงอุณหภูมิของโลก   ซึ$ งส่วนผลต่อการดํารงชีวิตและ

สิ$งแวดลอ้ม 
 

ตัวชี=วัด/ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง (Content Standards)                              
1. มีความรู้ความเขา้ใจเกี$ยวกบัปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ไดแ้ก่ การเกิดลม ชนิดของลม 

2. อธิบายผลของปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ ที$มีต่อมนุษยแ์ละสิ$งแวดล้อม รวมทัAงเสนอแนะวิธี

ป้องกนัภยัที$เกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 



  ด้านความรู้ (K) 

1. อธิบายผลของปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที$มีต่อมนุษยแ์ละสิ$งแวดลอ้มรวมทัAงเสนอแนะวิธี
ป้องกนัภยัที$เกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

  2. สืบค้นและบอกสาเหตุท่ีทำให้ลมฟ้าอากาศแปรปรวนได ้

  3. สืบค้นและอธิบายการเกิดเอลนีโน ลานนีา ปรากฏการณเ์รือนกระจก และมลพิษของอากาศได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P)  

1. นกัเรียนสามารถทดลองและอธิบายการเกดิลม และชนิดของลมได ้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

  1.  ให้ความร่วมมือและมีความเพียรพยายามต่อการปฏิบตัิงานกลุ่ม 

2. มีเหตุผล รับฟังความคดิเห็นของผูอื้$น 

3. มีความรับผิดชอบและทาํงานครบถว้นตามที$ไดร้ับมอบหมายและทนัเวลาที$กาํหนด 
 

สาระการเรียนรู้/เนื=อหาสาระ (Content) 

  สภาพลมฟ้าอากาศของพืAนที$ต่างๆในโลกจะขึAนอยู่กับลกัษณะพืAนผิวของพืAนที$ ความสูงของพืAนที$ 

ตาํแหน่งที$ตัAง และทิศทางการตกกระทบของแสงอาทิตยบ์นผิวโลก แต่ในบางครัA งก็มีเหตุการณ์บางอย่างที$

ส่งผลให้สภาพลมฟ้าอากาศเกิดการเปลี$ยนแปลงผิดปกติขึAนได ้โดยปรากฏการณ์ที$ทาํให้เกิดความแปรปรวน

ของลมฟ้าอากาศ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคลื$อนตวัของทวีป ปรากฏการณ์เอลนีโน และลานีนา 

ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House Effect)  

 วิกฤตการณ์ด้านสิ$งแวดลอ้มของโลก ที$เรียกว่า “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” เป็นเรื$องเดียวกับการ

เปลี$ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ดูเนืAอหาสรุปข้อ 7 ของบทนีA  ได้แก่ ภาวะโลกร้อนและบรรยากาศชัAน

โอโซนถูกทาํลาย)  

  ความหมายของ “ปรากฏการณ์ เรือนกระจก” (Green House Effect) เป็นภาวะที$โลกร้อนหรือมี

อุณหภูมิสูงขึAนเรื$อย ๆ เนื$องจากชัAนบรรยากาศที$ห่อหุ้มผิวโลกอยู่จะยอมให้แสงแดดหรือแสงอลัตราไวโอเลต 

(UV) จากดวงอาทิตย์ผ่านไปยงัผิวโลกได้บางส่วน และเก็บความร้อนอีกส่วนหนึ$ งไว้ทําให้อุณหภูมิชัAน

บรรยากาศของโลกเพิ$มสูงขึAน หรือเกิดภาวะโลกร้อน  

  สาเหตุที$ทาํให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก มีดงันีA   

  (1) มนุษยเ์ป็นผูก้ระทาํให้เกิด “ก๊าซเรือนกระจก” ได้แก ่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ

มีเทน โดยการตดัไมท้าํลายป่าและการเผาไหมข้องถ่านหิน นํAามนั และก๊าซธรรมชาต ิ 

  (2) ก๊าซเรือนกระจกเป็นตวัการทาํให้ชัAนบรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิเพิ$มสูงขึAน โดยก่อตวั

ขึAนในชัAนบรรยากาศที$ห่อหุ้มโลก และเก็บกกัความร้อนจากรังสีอลัตราไวโอเลตไวบ้ริเวณใกลพื้Aนโลก อีกทัAง

ยงัทําให้ความร้อนที$แผ่รังสีจากพืAนโลกระบายสู่บรรยากาศชัAนสูง ๆ ไม่ได้อีกด้วย ทําให้โลกมีอุณหภูมิเพิ$ม

สูงขึAน หรือเกิดภาวะโลกร้อน  



  (3) ชัAนบรรยากาศของโลกหรือโอโซน (Ozone Layer) ถูกทําลาย เพราะการใช้สารคลูโร

ฟลูออโร-คาร์บอน (CFC) ในวงการอุตสาหกรรม สารนีA จะไปทาํลายชัAนบรรยากาศหรือชัAนโอโซนโดยลด

ความเขม้หรือความหนาของชัAนโอโซนให้น้อยลง เป็นผลให้รังสีอลัตราไวโอเลตแผ่มายงัโลกไดม้ากขึAนโลก

จึงร้อนขึAนเรื$อย ๆ  

  ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก เมื$ออุณหภูมิของโลกเพิ$มสูงขึAนเรื$อย ๆ จะเกิดอนัตรายต่อ

โลกมนุษยแ์ละสิ$งมีชีวิตในระยะยาว สรุปไดด้งันีA   

  (1) ผลกระทบต่อสัตว์และสิ$งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์ป่าจะลดการแพร่พันธ์ุ หรือเกิดโรค

ระบาดทาํให้สัตวป่์าบางชนิดสูญพนัธ์ุ นํAาในดินจะระเหยมากขึAน ความชุ่มชืAนในดินลดลง ตน้ไมเ้หี$ยวเฉาและ

เผชิญกบัภยัแลง้  

  (2) ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์เช่น เชืAอมาลาเรียแพร่ระบาด แมลงวนัที$เป็น

พาหะนาํโรคในเขตร้อนจะแพร่พนัธ์ุอย่างรวดเร็ว  

  (3) การเปลี$ยนแปลงทางกายภาพของพืAนผิวโลก เช่น การขยายตวัของพืAนที$แห้งแลง้ หรือเขต

ทะเลทรายมีมากขึAน  

ปรากฏการณ์ เอลนิโญ  (El Nino)  

  ความหมายของ “ปรากฏการณ์เอลนิโญ” เป็นสภาพความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศที$เกิดขึAนใน

มหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกโลกใต ้ประมาณเดือนธนัวาคม ซึ$งเป็นช่วงเวลาที$ซีกโลกใตเ้ป็นฤดูร้อน  

  ลกัษณะความแปรปรวนดงักล่าว ไดแ้ก ่อุณหภูมิบนพืAนผิวนํAาในมหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกโลกใตเ้พิ$ม

สูงขึAน ดินแดนที$เคยมีฝนตกชุกกลับแห้งแล้ง บางพืAนที$มีฝนตกหนักจนท่วม และดินแดนบางแห่งกลบัมี

อุณหภูมิของอากาศเพิ$มสูงขึAนเรื$อย ๆ สภาพความผนัผวนของอากาศดงักล่าวไม่อาจคาดการณ์ไดล่้วงหนา้วา่จะ

เกิดขึAนที$ใด และมีลกัษณะอย่างไร  

  ดินแดนที$ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ได้แก่ ภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ประเทศ

เปรู บริเวณชายฝั$ง (มหาสมุทรแปซิฟิก) ดา้นตะวนัตกของทวีปออสเตรเลีย หมู่เกาะอินโดนีเซีย และประเทศ

ต่าง ๆ ในเอเซียใต ้ 

  ชื$อเรียกตามสถานที$เกิดของเอลนิโญ อาจพบชื$อเรียกเป็นอย่างอื$นของเอลนิโญ  

ดงันีA   

  (1)   ลานิญา (La Nina) เกิดในแถบเส้นศูนยสู์ตร หมู่เกาะประเทศอินโดนีเซีย  

  (2)   เอนโซ (ENSO) เกิดในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ทางซีกโลกใต ้ 

   ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญที$มีต่อโลก  

  (1) ลกัษณะภูมิอากาศเปลี$ยนแปลง เช่น เกาะบางแห่งในประเทสอินโดเนเซียที$เคยมีฝนตกชุกกลับ

กลายเป้นพืAนที$อบัฝนแห้งแลง้และเกิดไฟไหมป่้า รวมทัAงอุณหภูมิในภูมิภาคอื$น ๆ เพิ$มสูงขึAน เป็นตน้  



  (2) อุณหภูมิของกระแสนํA าอุ่นในมหาสมุทรเพิ$มสูงขึAน และพืAนที$ของกระแสนํA าอุ่นในมหาสมุทร

แปซิฟิกขยายกวา้งมากขึAน ทาํให้สัตว์นํA าที$ปรับตวัไม่ทนัจะตายจาํนวนมากและส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหาร

ของสัตว ์ 

  (3) ภยัธรรมชาติ เอลนิโญทาํให้เกิดฝนตกหนักในพืAนที$ที$เคยแห้งแลง้จนเกิดนํAาท่วมฉับพลนัสูญเสีย

ทัAงชีวิตผูค้นและทรัพยสิ์น และบางที$กลบัเกิดความแห้งแลง้อย่างหนกั  

  (4) อุณหภูมิของน่านนํA าในมหาสมุทรเพิ$มสูงขึAน เคยมีปรากฏว่าอุณหภูมิเหนือผิวนํA าของมหาสมุทร

แปซิฟิกในแถบเส้นศูนยสู์ตรเพิ$มสูงขึAนจากเดิม 1 องศาเซลเซียส ทาํให้เกิดพายุฝนกระหนํ$าอย่างรุนแรงใน

ประเทศชิลี เกิดฝนตกหนกัจนมีผูเ้สียชีวิตจาํนวนมาก  

  (5) พื ช ผลท างก าร เกษ ตรได้ รั บ ค วาม เสี ยห าย  โด ย เฉ พ าะ พื ชอ าห าร ที$ มี อ ายุ สัA น ต าม

ฤดูกาล เช่น ขา้ว ขา้วโพด ขา้วสาลี ฯลฯ เนื$องจากฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ฝนทิAงช่วง หรือนํAาท่วม  

  (6) ความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติสูญเสียไป เนื$องจากดความแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศและอุณหภูมิของน่านนํA า ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์นํA าและสิ$งมีชีวิตในทะเลและทรัพยากรประมง

ของมนุษย ์

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 

1. นําเข้าสู่บทเรียน 

  1.1 ครูถามนักเรียนว่า “นกัเรียนคิดว่าทาํไมปัจจุบนัโลกจึงร้อนขึAน (แนวการตอบ เพราะมนุษยต์ดัไม้

ทาํลายป่า มีควนัพิษ อากาศจึงเสียเพิ$มมากขึAน)” 

  1.2 ครูกล่าวว่าต่อไปว่า “จากเหตุผลที$นักเรียนบอกมา นักเรียนคิดว่าจะทําให้เกิดผลกระทบต่อเรา 

และต่อโลกอย่างไร (แนวการตอบ  เกิดภัยธรรมชาติ เช่น  นํA าท่วม  ฝนตกระยะเวลานานเกินไป  เกิด

ปรากฏการณ์ต่างๆ ขึAนมากมาย)” 

  1.3 ครูกล่าว่า “การเกิดกระบวนการเปลี$ยนแปลงที$นักเรียนบอกครูมานัAน จะส่งผลต่มนุษยเ์รา และ

โลก อย่างมากมาย และจะเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดขึAน เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณเ์อลนิโญ 

เป็นตน้ ซึ$งแต่ละปรากฏการณ์นัAน มีลกัษณะอย่างไร โดยนกัเรียนจะไดศึ้กษาต่อไปนีA”  

 

2. ขั=นดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  

  2.1 ครูวาดกราฟแสดงการเพิ$มขึAนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในช่วงแต่ละปีที$ผ่านมา และแนวโนม้

การเพิ$มขึAนในอนาคต ให้นกัเรียนดู  

  2.2 ครูถามนักเรียนว่า “จากกราฟการเพิ$มขึAนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วงใดมีอัตราการเพิ$ม

อย่างรวดเร็ว เหตุใดจึงเป็นเช่นนัAน (แนวคาํตอบ จากกราฟในช่วงปี ค.ศ.1960 – 2000 มีการเพิ$มขึAนของแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ ช่วงนีA มีอตัราการเพิ$มอย่างรวดเร็วมีการเผาไหม้เชืAอเพลิงมากขึAน เนื$องมาจากความ



เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม การขนส่ง และการเพิ$มของประชากรทาํให้มีการแผว้ถางป่าเพื$อการเกษตร ที$อยู่

อาศยัเมื$อป่าถูกทาํลาย พืชมีปริมาณลดลงการสังเคราะห์แสงนอ้ยลง คาร์บอนไดออกไซด์จึงเพิ$มขึAน) 

  2.3 ครูให้นกัเรียนลองคิด วิเคราะห์ขอ้มูล และอภิปรายเกี$ยวกบัปัจจยัที$มีผลต่อการเปลี$ยนแปลง 

อุณหภูมิของโลก นอกเหนือจากการเพิ$มขึAนของแก๊สเรือนกระจก (แนวคาํตอบ จากการสืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ 

และอภิปราย เกี$ยวกับปัจจยัที$มีผลต่อการเปลี$ยนแปลงอุณหภูมิของโลก นอกเหนือจากการเพิ$มขึAนของแก๊ส

เรือนกระจกแลว้ ปัจจยัจากธรรมชาติเนื$องมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ การกร่อนของดิน ไฟไหมป่้า ทาํให้

เกิดควนั ฝุ่นละออง เขม่า จะบดบงัแสงอาทิตยที์$ส่องมายงัโลกลดลง จึงอาจส่งผลให้อุณหภูมิของโลกลดลง 

ปัจจยัจากการกระทาํของมนุษย ์เช่น การแผว้ถางป่าเพื$อทาํการเกษตร หรือที$อยู่อาศยั การขยายตวัของเมือง 

อาจจะมีผลต่อการเปลี$ยนแปลงอุณหภูมิของโลก เนื$องจากผิวโลกเปลี$ยนแปลงไปจากเดิม ทาํให้สมบตัิในการ

ดูดกลืนและการสะทอ้นรังสีจากดวงอาทิตยเ์ปลี$ยนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

  2.4 ครูให้นักเรียนศึกษา อภิปราย และช่วยกันตอบคำถาม เกี่ยวกับสารและแก๊สบางชนิดในอากาศท่ีมี

ปริมาณมาก จากการบรรยาย เพ่ือนำไปสู่ข้อสรุปว่า การเพ่ิมขึ้นของฝุ่นละออง เขม่า แกค๊าร์บอนไดออกไซด ์

แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด ์แก๊สไนโตรเจน-ไดออกไซด ์แกส๊จากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ทำให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศ 

  2.4 ครูถามนกัเรียนว่า “ถา้ตอ้งการลดสารและแก๊สที$ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจะมีวิธีการอย่างไร 

(แนวคาํตอบ ถา้ตอ้งการลดสารและแก๊สที$ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จะมีวิธีการ ดงันีA  1. ลดการใชเ้ชืAอเพลิง

จากนํAามนั ถ่านหิน ฟืน 2. ใชพ้ลงังานทดแทนที$สะอาด เช่น พลงังานไฟฟ้าจากเซลลสุ์ริยะพลงังานไฟฟ้าจาก

นํAา จากลม เป็นตน้)” 

  2.5 ครูกล่าวว่า “นอกจากปรากฏการณ์เรือนกระจกแลว้ ยงัมีปรากฏการณ์อื$นๆ ที$เกิดขึAนอีกนั$นก็คือ 

ปรากฏการณเ์อลนิโญ” 
  2.6 ครูอธิบายว่า “ความหมายของ “ปรากฏการณ์เอลนิโญ” เป็นสภาพความแปรปรวนของลมฟ้า

อากาศที$เกิดขึAนในมหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกโลกใต ้ประมาณเดือนธนัวาคม ซึ$งเป็นช่วงเวลาที$ซีกโลกใตเ้ป็น

ฤดูร้อน” 

  2.7 ครูอธิบายต่อไปว่า “ลกัษณะความแปรปรวนดังกล่าว ได้แก่ อุณหภูมิบนพืAนผิวนํA าในมหาสมุทร

แปซิฟิกทางซีกโลกใตเ้พิ$มสูงขึAน ดินแดนที$เคยมีฝนตกชุกกลบัแห้งแลง้ บางพืAนที$มีฝนตกหนักจนท่วม และ

ดินแดนบางแห่งกลบัมีอุณหภูมิของอากาศเพิ$มสูงขึAนเรื$อย ๆ สภาพความผนัผวนของอากาศดังกล่าวไม่อาจ

คาดการณ์ไดล่้วงหนา้ว่าจะเกิดขึAนที$ใด และมีลกัษณะอย่างไร” 

  2.8 ครูถามนกัเรียนว่า “ปรากฏการณ์ดงักล่าวนัAนจะเกิดขึAนที$ใด (แนวการตอบ ไม่ทราบ)” 

  2.9 ครูตอบว่า  “ดินแดนที$ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ เอลนิโญ  ได้แก่  ภาคใต้ของ

สหรัฐอเมริกา ประเทศเปรู บริเวณชายฝั$ง (มหาสมุทรแปซิฟิก) ด้านตะวนัตกของทวีปออสเตรเลีย หมู่เกาะ

อินโดนีเซีย และประเทศต่าง ๆ ในเอเซียใต ้ชื$อเรียกตามสถานที$เกิดของเอลนิโญ อาจพบชื$อเรียกเป็นอย่างอื$น

ของเอลนิโญ ดงันีA   



  (1)   ลานิญา (La Nina) เกิดในแถบเส้นศูนยสู์ตร หมู่เกาะประเทศอินโดนีเซีย  

  (2)   เอนโซ (ENSO) เกิดในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ทางซีกโลกใต”้ 

  2.10 ครูกล่าวว่า “ผลกระทบที$จะเกิดจาปรากฏการณ์นีA  คือ ปรากฏการณ์เอลนิโญที$มีต่อโลก  

  (1) ลกัษณะภูมิอากาศเปลี$ยนแปลง เช่น เกาะบางแห่งในประเทสอินโดเนเซียที$เคยมีฝนตกชุกกลับ

กลายเป้นพืAนที$อบัฝนแห้งแลง้และเกิดไฟไหมป่้า รวมทัAงอุณหภูมิในภูมิภาคอื$น ๆ เพิ$มสูงขึAน เป็นตน้  

  (2) อุณหภูมิของกระแสนํA าอุ่นในมหาสมุทรเพิ$มสูงขึAน และพืAนที$ของกระแสนํA าอุ่นในมหาสมุทร

แปซิฟิกขยายกวา้งมากขึAน ทาํให้สัตว์นํA าที$ปรับตวัไม่ทนัจะตายจาํนวนมากและส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหาร

ของสัตว ์ 

  (3) ภยัธรรมชาติ เอลนิโญทาํให้เกิดฝนตกหนักในพืAนที$ที$เคยแห้งแลง้จนเกิดนํAาท่วมฉับพลนัสูญเสีย

ทัAงชีวิตผูค้นและทรัพยสิ์น และบางที$กลบัเกิดความแห้งแลง้อย่างหนกั  

  (4) อุณหภูมิของน่านนํA าในมหาสมุทรเพิ$มสูงขึAน เคยมีปรากฏว่าอุณหภูมิเหนือผิวนํA าของมหาสมุทร

แปซิฟิกในแถบเส้นศูนยสู์ตรเพิ$มสูงขึAนจากเดิม 1 องศาเซลเซียส ทาํให้เกิดพายุฝนกระหนํ$าอย่างรุนแรงใน

ประเทศชิลี เกิดฝนตกหนกัจนมีผูเ้สียชีวิตจาํนวนมาก  

  (5) พื ช ผลท างก าร เกษ ตรได้ รั บ ค วาม เสี ยห าย  โด ย เฉ พ าะ พื ชอ าห าร ที$ มี อ ายุ สัA น ต าม

ฤดูกาล เช่น ขา้ว ขา้วโพด ขา้วสาลี ฯลฯ เนื$องจากฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ฝนทิAงช่วง หรือนํAาท่วม  

  (6) ความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติสูญเสียไป เนื$องจากดความแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศและอุณหภูมิของน่านนํA า ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์นํA าและสิ$งมีชีวิตในทะเลและทรัพยากรประมง

ของมนุษย”์ 

 

3. ขั=นสรุปผล 

  3.1 ครูให้นกัเรียนลองทาํกิจกรรมเพิ$มเติม โดยให้นกัเรียนสํารวจว่าในชุมชนหรือในทอ้งถิ$นของ

นกัเรียน มีสิ$งใดบา้งที$ทาํให้เกิดภาวะเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ และร่วมกนัอภิปราย 

  3.2 ครูให้นกัเรียนบอกวิธีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัธรรมชาติที$จะส่งผลกระทบต่อมนุษยโ์ลก 

(แนวการนาํเสนอ ลดการใชข้ยะพวกพลาสติกที$ย่อยสลายยาก ปลูกตน้ไม่เยอะๆ ทางเดียวกนัไปดว้ยกนัเพื$อ

ประหยดันํAามนั ขึAนรถโดยสารประจาํทางเพื$อลดปริมาณของรถที$จะปล่อยควนัพิษ เป็นตน้) 

  3.3 ครูกล่าวสรุป “การเพิ$มของฝุ่นละอองในบรรยากาศเนื$องจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทาํให้โลก
ไดร้ับพลงังานจากดวงอาทิตยล์ดลง เมื$อใดที$โลกไดร้ับพลงังานจากดวงอาทิตยม์ากกว่าปกต ิอุณหภูมิของโลก
จะสูงขึAน และเมื$อใดที$โลกไดร้ับพลงังานจากดวงอาทิตยล์ดลงกว่าปกติอุณหภูมิของโลกจะลดลง การเพิ$ม
หรือลดของอุณหภูมิโลกทาํให้การดาํรงชีวิตของพืช สัตว ์และสิ$งแวดลอ้มเปลี$ยนแปลงไป” 
  3.4 ครูกล่าวต่อไปว่า “ปรากฏการณ์ที$แก๊สบางชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์มีเทน และไนตรัส

ออกไซด ์ดูดกลืนรังสีความร้อนและคายรังสีความร้อนกลบัสู่ผิวโลก แลว้ทาํให้อากาศบริเวณผิวโลกอบอุ่น

หรืออาจร้อนขึAน เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก การเปลี$ยนแปลงของภูมิอากาศนอกจากเกิดขึAนตาม



ธรรมชาติแลว้ มนุษยก์็มีส่วนทาํให้ภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี$ยนแปลง เช่น อุณหภูมิของโลกสูงขึAนอาจ

เนื$องมากจากการเพิ$มขึAนของแก๊สเรือนกระจก ซึ$งเกดิจากการกระทาํของมนุษย ์เช่น การเผาไหม ้

เชืAอเพลิงต่าง ๆ ไดแ้ก ่นํAามนั แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน การเผาป่า ทาํให้ฝุ่นละออง รวมทัAงแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิ$มขึAน นอกจากนีAการกระทาํของมนุษย ์เช่น การแผว้ถางป่าเพื$อทาํการเกษตร

หรือที$อยู่อาศยั และการขยายตวัของเมือง จะมีผลต่อการเปลี$ยนแปลงภูมิอากาศ เนื$องจากผิวโลกเปลี$ยนแปลง

ไปจากเดิมดว้ย” 

 

สื0อการเรียนการสอน /แหล่งการเรียน รู้ (Materials, Equipment and Resources) 

- ใบความรู้และใบกิจกรรม  

- หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พืAนฐาน  
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 

วิธีวัดและประเมิน 

   - ทาํแบบฝึกหัดในใบความรู ้

  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

  - การออกมานาํเสนอหนา้ชัAนเรียน 

เครื0องมือวัดและประเมินผล 

  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 

  -  แบบฝึกหัดในใบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

วิชา วิทยาศาสตร์ 2   รหัสวิชา  ว31102                        ชัAนมธัยมศึกษาปีที$ 1 

เรื$อง  ชนิดของลมและพายุ                                                                                  ภาคเรียนที$ 2  ปีการศึกษา 2561 

 

1.  ผลการจดัการเรียนรู ้

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ปัญหาและอุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  วิธีแกไ้ข / ขอ้เสนอแนะ  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                          ลงชื$อ………………………………ครูผูส้อน                                             

  


