
1 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที0 7 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื:นฐาน     รหัสวิชา  ว 22102                   ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  1 

ภาคเรียนที0 2 ปีการศึกษา 2561        

หน่วยการเรียนรู้ที0 4 บรรยากาศของเรา                        เรื0อง องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ (อุณหภูมิ) 

               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 
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7. สาระสําคัญ 
 

องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ 

  ลมฟ้าอากาศคือสภาวะของบรรยากาศ  ณ สถานที'ใดใดในช่วงเวลาหนึ'ง  ลมฟ้าอากาศมีการ

เปลี'ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น พายุฟ้าคะนอง พายุลูกเห็บ ลมกระโชก 

  การที'ผิวโลกมีการสะทอ้นและดดูกลืนรังสีจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนัส่งผลให้องคป์ระกอบของลม

ฟ้าอากาศ เช่น อุณหภูมิอากาศ  ความดนัอากาศ  ลม ความชื@น เมฆ และฝน  ณ บริเวณต่างๆมีความแตกต่าง

กนั เกดิเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ ในบรรยากาศ โดยแต่ละองคป์ระกอบก็มีความสัมพนัธ์กนั ดงัเช่น 

 

 1. อุณหภูมิอากาศ (Air temperature)    

  อุณหภูมิอากาศ คือ ระดบัความร้อนของอากาศที'เกิดการเปลี'ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา เนื'องจาก

โลกไดร้ับพลงังานจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั ในตอนเชา้และตอนเยน็อุณหภูมิของอากาศจะลดลง และจะมี

อุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวนั อุณหภมิูของอากาศที'ระดบัพื@นดินจะสูงกว่าอุณหภูมิของระดบัที'สูงขึ@นไป 

เครื'องมือที'ใชว้ดัอุณหภูมิ คือ เทอร์มอมิเตอร์ 

 สิ'งที'เป็นสาเหตุสําคญัที'สุดในการเปลี'ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบวนัก็คือ การหมุนรอบตวัเองของ

โลก  ซึ' งทาํให้มุมที'แสงอาทิตยต์กกระทบพื@นผิวโลกเปลี'ยนแปลงไป  ในช่วงเวลาเที'ยงวนัดวงอาทิตยอ์ยู่สูง

เหนือขอบฟ้ามากที'สุด แสงอาทิตยต์กกระทบพื@นโลกเป็นมุมฉาก ลาํแสงมีความเขม้สูง  ในช่วงเวลาเชา้และ

เยน็ ดวงอาทิตยอ์ยู่ด้านขา้ง แสงตกกระทบพื@นโลกเป็นมุมเฉียง ลาํแสงครอบคลุมพื@นที'กวา้งกว่า ความเขม้

ของแสงจึงมีนอ้ยกว่า   อีกประการหนึ'งในช่วงเวลาเที'ยง ลาํแสงส่องผ่านบรรยากาศเป็นระยะทางไม่มาก  แต่

ในช่วงเวลาเชา้และเยน็ ลาํแสงอาทิตยท์าํมุมลาด ตอ้งเดินทางผ่านชั@นบรรยากาศเป็นระยะทางไกล  ความเขม้

ของแสงจึงถูกบรรยากาศกรองให้ลดนอ้ยลง ยงัผลให้อุณหภูมิตํ'าลงไปอีก 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ'ท่ีใช-วัดอุณหภูมิอากาศต9อเน่ืองได-ท้ังวัน คือ เทอร%มอมิเตอร%

วัดอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด (Max-Min Themometer) ซ่ึงสามารถ

วัดอุณหภูมิสงูสดุ ต่ำสดุในรอบวันได-  

 

ที#มา http://travel-gear.tarad.com/product.detail_645519_th_1195589 

เกณฑ%อุณหภูมิของประเทศไทย 

ฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ำสุดในแตTละวัน 

 อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว9า 8.0 °C 

 อากาศหนาว  อุณหภูมิระหว9าง 8.0  °C  -  15.9 °C   

 อากาศเย็น  อุณหภูมิระหว9าง 16.0 °C  -  22.9 °C   

ฤดูหนาวพิจารณาจากอุณหภูมิต่ำสุดในแตTละวัน 

    อากาศร-อน  อุณหภูมิระหว9าง  35.0 °C – 39.9 °C 

    อากาศร-อนจัด  อุณหภูมิตั้งแต9  40.0 °C ขึ้นไป 
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ปัจจัยที0ทําให้อุณหภูมิอากาศในแต่ละสถานที0มีความแตกต่างกัน 

1. พื:นดินและพื:นนํ:า  
พื@นดินและพื@นนํ@ามีคุณสมบตัิในการดูดกลืนและคายความร้อนแตกต่างกนั เมื'อรับความร้อนพื@นดิน

จะร้อนขึ@นอย่างรวดเร็ว และมีอุณหภูมิสูงกว่าพื@นนํ@า   เมื'อคายความร้อนพื@นดินจะเย็นตวัอย่างรวดเร็ว และมี

อุณหภูมิตํ'ากว่าพื@นนํ@า  ทั@งนี@ เนื'องจากพื@นนํ@ามีความร้อนจาํเพาะสูงกว่าพื@นดินถึง 3 เท่าตวั  (ความร้อนจาํเพาะ 

หมายถึง ปริมาณความร้อนที'ทาํให้สสาร 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ@น 1°C)    

2. ระดับสูงของพื:นที0 (Elevation) 

อากาศมีคุณสมบัติเป็นตัวนําความร้อน (Conduction)ที'ไม่ดีนัก  เนื'องจากอากาศมีความโปร่งใส 

และมีความหนาแน่นตํ'า   พื@นดินจึงดูดกลืนพลงังานจากแสงอาทิตยไ์ด้ดีกว่า  อากาศถ่ายเทความร้อนจาก

พื@นดิน ด้วยการพาความร้อน (Convection) ไปตามการเคลื'อนที'ของอากาศ ในสภาพทั'วไปเราจะพบว่ายิ'ง

สูงขึ@นไป อุณหภูมิของอากาศจะลดตํ'าลงด้วยอตัรา  6.5°C ต่อกิโลเมตร (Environmental lapse rate)   ดงันั@น

อุณหภูมิบนยอดเขาสูง 2,000 เมตร จะตํ'ากว่าอุณหภูมิที'ระดบันํ@าทะเลประมาณ 13°C   

3. เส้นรุ้งหรือละติจูด 

เนื'องจากโลกเป็นทรงกลม แสงอาทิตยจ์ึงตกกระทบพื@นโลกเป็นมุมไม่เท่ากนั ในเวลาเที'ยงวนัพื@นผิว

บริเวณศูนยสู์ตรไดร้ับรังสีจากแสงอาทิตยเ์ป็นมุมชัน แต่พื@นผิวบริเวณขั@วโลกไดร้ับรังสีจากแสงอาทิตยเ์ป็น

มุมลาด  ส่งผลให้เขตศูนยสู์ตรมีอุณหภูมิสูงกว่าเขตขั@วโลก  ประกอบกบัรังสีที'ตกกระทบพื@นโลกเป็นมุมลาด 

เดินทางผ่านความหนาชั@นบรรยากาศเป็นระยะทางมากกว่า รังสีที'ตกกระทบเป็นมุมชนั ความเขม้ของแสงจึง

ถูกบรรยากาศกรองให้ลดนอ้ยลง ยงัผลให้อุณหภูมิลดตํ'าลงไปอีก 

 

 

4. สภาพภูมิประเทศ 

พื@นผิวโลกมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน มีทั@งที'ราบ ทิวเขา หุบเขา ทะเล มหาสมุทร ทะเลสาบ 

ทะเลทราย ที'ราบสูง  สภาพภูมิประเทศมีอิทธิพลส่งผลกระทบสภาพลมฟ้าอากาศโดยตรง เช่น พื@นที'

ทะเลทรายจะมีอุณหภูมิแตกต่างระหว่างกลางวนักลางคืนมากกว่าพื@นที'ชายทะเล  พื@นที'รับลมจะมีอุณหภูมิตํ'า

กว่าพื@นที'อบัลมเนื'องจากไม่มีการถ่ายเทความร้อน  

5. ปริมาณเมฆ 

เมฆสะทอ้นรังสีจากอาทิตยบ์างส่วนกลบัคืนสู่อวกาศ ขณะเดียวกนัเมฆดูดกลืนรังสีคลื'นสั@นเอาไว้

และแผ่พลงังานออกมาในรูปของรังสีอินฟราเรด ในเวลากลางวนัเมฆช่วยลดอุณหภูมิอากาศให้ตํ'าลงและใน
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เวลาลกลางคืน เมฆทาํให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ@น  เมฆจึงทาํให้อุณหภูมิอากาศเวลากลางวนัและกลางคืนไม่

แตกต่างกนัมากนกั 

________________________________________________________________________________ 

 

กิจกรรม  9  อุณภูมิอากาศ 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. ใชเ้ทอร์มอมิเตอร์ธรรมดาและเทอร์มอมิเตอร์ชนิดวดัอุณภูมิสูงสุด-ตํ'าสุด วดัอุณหภูมิอากาศได้
ถูกตอ้ง 

2. ทดลอง  บนัทึกขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูลอย่างเป็นระบบเกี'ยวกบัอุณหภูมิอสกาศในช่วงที'กาํหนดให้ 

3. ขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิกบัเวลา 
4. แปลความหมายขอ้มูล  และอธิบาย 

วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี 

1.  เทอร์มอมิเตอร์ธรรมดา     1 อนั 

2.  เทอร์มอมิเตอร์ชนิดวดัอุณหภูมิสูงสุด- ตํ'าสุด   1 ชุด 

3.  ขาตั@งพร้อมที'จบั      2 ชุด 

4.  นาฬิกาจบัเวลา      1  เรือน 
 

วิธีการทดลอง 

 1.  บนัทึกอุณหภูมิอากาศ ณ บริเวณที'ตอ้งการศึกษาทุกชั'วโมง ตั@งแต่ 06.00 -18.00 น. โดยใช ้   

เทอร์มอมิเตอร์แบบธรรมดา 

2.  วดัอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิตํ'าสุดในช่วงเวลาดงักล่าว โดยใชเ้ทอร์มอมิเตอร์แบบวดัอุณหภูมิ

สูงสุด ตํ'าสุด  

3.  นาํค่าอุณหภูมิที'วดัไดใ้นขอ้ที' 1 มาเขียนกราฟหาความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิกบัเวลา 
 

บันทกึผลการทดลอง 

อุณหภูมิอากาศ (°C) 

06.00น 07.00น 08.00น 09.00น 10.00น 11.00น 12.00น 13.00น 14.00น 15.00น 16.00น 17.00น 18.00น 

24.0 24.0 24.0 25.0 26.0 26.5 27.5 28.5 29.0 29.5 29.5 29.0 28.0 

 

เมื0อนําข้อมูลอุณหภูมิอากาศที0วัดได้มาเขยีนกราฟ ได้ดงัภาพ 
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อุณหภูมิอากาศเมื'อวดัโดยใชเ้ทอร์มอมิเตอร์ชนิดวดัอุณหภมิูตํ'าสุด-สูงสุด ไดค้่า ดงัตาราง 
 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

  อุณหภูมิอากาศในช่วงเวลา 06.00 – 18.00น.  มีค่าคงที'คือ  24.00°C หลงัจากเวลา 08.00 น.  อุณหภูมิ

อากาศจะค่อยๆสูงขึ7น  และสูงที<สุดในช่วงเวลา 15.00 – 16.00 น.  คือ 29.5°C  และหลงัจาก 06.00 น. อุณหภูมิ

อากาศจะค่อยๆลดลง  จนเมื<อเวลา 18.00 น. อณุหภูมิอากาศมีค่า  28.00 °C  ซึ<งกย็งัมีค่าอุณหภูมิอากาศสูงกว่าช่วง

เชา้ (06.00 – 12.00น.) 

  ดงันั7นสามารถสรุปไดว่้า  พื7นผิวบริเวณที<ทาํกิจกรรม ในช่วงเชา้มีการดูดกลืนรีงสีและคายพลงังานความ

ร้อนสู่อากาศบริเวณนี7นอ้ยกว่า  และค่อยดูดกลืนและคายพลงังานความร้อนสู่อากาศมากขึ7นสูงสุดในช่วงเวลา 15.00 

-16.00น.  และค่อยๆลดลงอีกเมื<อเวลา 18.00 น.  ซึ<งดวงอาทิตยใ์กลจ้ะลบัขอบฟ้า   ดังนั:นรังสีจากดวงอาทิตย์เป็น

อีกปัจจัยหนึ0งที0ส่งผลต่ออุณภูมิอากาศ 

  

8. ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

  1.  ทดลอง ยนัทึกขอ้มูล  และนาํเสนอขอ้มูลอย่างง่ายเป็นระบบเกี'ยวกบัอุณหภูมิอากาศใน 1 วนั 

 2.  แปลความหมายขอ้มูล  และอธิบายเกี'ยวกบัการเปลี'ยนแปลงอุณหภูมิอากาศใน 1 วนั 

 3.  วิเคราะห์และอธิบายปัจจยัสําคญัที'มีผลต่ออุณหภูมิอากาศ 
  

9. สื0อการเรียนการรู้ 

 1.  Power Point เรื'ององคป์ระกอบลมฟ้าอากาศ(อุณหภูมิอากาศ) 

อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิตํ0าสุด 

29.5 °C 24.0 °C 
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 2.  ใบความรู้ เรื'องบรรยากาศ(องคป์ระกอบลมฟ้าอากาศ) 

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

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 4.  ใบกิจกรรม 9 เรื'องอุณภูมิอากาศ 

 

10. กิจกรรมการเรียนรู้   
 

ขั:นที0 1 ขั:นนําเข้าสู่บทเรียน  

     ครู : ตั@งประเดน็ให้นกัเรียนอภิปรายร่วมกนั ว่าอุณหภูมิอากาศมีผลต่อสภาพอากาศหรือไม่  อย่างไร 

นอกจากอุณหภูมิอากาศแลว้ มีปัจจยัใดอีกบา้งที'เป็นสาเหตุทาํให้สภาพอากาศแตกต่างกนั 

ครู :  ให้นกัเรียนเปรียบเทียบเกี'ยวกบัความรู้สึกร้อนหรือเยน็ของอากาศในเวลาเชา้ เวลากลางวนั

และเวลาเยน็ว่าแตกต่างกนัอย่างไร  ทาํอย่างไรจึงจะบอกปริมาณที'เป็นมาตรฐานเดียวกนัได ้
 

ขั:นที0 2 ขั:นสํารวจและค้นหา  

1. ครูอธิบายขั@นตอนการทาํกิจกรรม (กิจกรรม 9 เรื'องอุณภูมิอากาศ)  ให้นกัเรียนทราบ 

2.  ปฏิบตัิกิจกรรม ตามขั@นตอนวิธีการทดลอง  

3.  การบนัทึกผลการทดลอง (นกัเรียนออกแบบตารางบนัทึกผล) 

4.  เขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิกบัเวลา 
 

ขั:นที0 3 ขั:นอธิบายและลงข้อสรุป  

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายผลของการปฏิบตักิิจกรรม แลว้ส่งตวัแทนออกมานาํเสนอ 

2. ครูสรุปผลการทดลองตามจดุประสงคข์องการทดลอง แลว้ให้นกัเรียนสรุปผลการทดลองตาม
จุดประสงคที์ละขอ้ 

3. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลจากการปฏิบตักิิจกรรม โดยใชแ้นวคาํถาม เช่น 

  หนา้ที'สําคญัของเทอร์มอมิเตอร์คืออะไร 

        จากการปฏิบตักิิจกรรม อุณหภูมิจะสูงสุดในช่วงเวลาใด 

  นกัเรียนคดิว่าอุณหภูมิในแต่ละทอ้งถิ'นในช่วงเวลาเดียวกนัจะมีค่าเท่ากนัหรือไม่ เพราะเหตุ

ใด 

  อุณหภูมิของอากาศมีการเปลี'ยนแปลงในลกัษณะใด 

4. ครูอธิบายเรื'ององคป์ระกอบของลมฟ้าอากาศ (อุณหภูมิ)  โดยใช ้Power point 

 

ขั:นที0 4 ขั:นขยายความรู้  

1. ให้นกัเรียนตอบคาํถามทา้ยกิจกรรมการทดลอง 
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2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายอุณหภูมิของพื@นดินและพื@นนํ@า 
 

ขั:นที0 5 ขั:นประเมิน  

   ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวขอ้ที'เรียนมาและการปฏิบตัิกิจกรรม มีจุดใดบา้งที'ยงัไม่

เขา้ใจหรือมีขอ้สงสัย ถา้มีครูช่วยอธิบายเพิ'มเติมให้นกัเรียนเขา้ใจ 
 

-  การบนัทึกกจิกรรมที' 9 เรื'องอุณภูมิอากาศ ลงในสมุด  

-  ประเมินจากการนาํเสนอขอ้มูล/ตอบคาํถาม  และพฤติกรรมในชั@นเรียน 

วิธีวดัผล 

1.  การสังเกตพฤตกิรรมในชั@นเรียน 

2.  สังเกตจากสมุดจดบนัทึก 

เครื'องมือวดัผล 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั@นเรียน 

2.  สมุดจดบนัทึก (กิจกรรม 9 เรื'องอุณภูมิอากาศ) 

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 

      ……………………………………………… 

       


