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แผนการจัดการเรียนรู้ที0 8 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื:นฐาน     รหัสวิชา  ว 22102                   ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  1 

ภาคเรียนที0 2 ปีการศึกษา 2561        

หน่วยการเรียนรู้ที0 4 บรรยากาศของเรา                เรื0อง องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ (ความดันอากาศ) 

             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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  ความดนัอากาศ คือ ค่าแรงดนัของอากาศต่อหนึ'งหน่วยพื@นที'ที'รองรับแรงดนันั@น หรืออตัราส่วนของ

แรงดนัต่อหน่วยพื@นที'ตั@งฉากที'แรงดนันั@นกระทาํ ที'ระดบัความสูงเดียวกนัความดนัอากาศจะเท่ากนั เมื'อ

ความสูงเพิ'มขึ@น อุณหภูมิและความกดอากาศจะลดลง เครื'องมือในการวดัความกดอากาศมีหลายชนิด เช่น 

บารอมิเตอร์แบบปรอท แอนิรอยด์บารอมิเตอร์ บอรอกราฟ แอลติมิเตอร์ 

      **  เรียกอตัราส่วนของแรงต่อพื@นที'ว่า  ความดนัอากาศ หรือ  ความดนับรรยากาศ หรือ ความกดอากาศ ** 

 
 

                                 	P = $
%

 

 

การวัดความดนัอากาศ  มี 2 วิธ ี  

1.  วดัจากความสูงของระดบันํ@า 

 

อากาศจะดนันํ@าขึ@นไดสู้งเพียง 10 เมตร  นั'นคือ 

                                   

 

 

2.  วดัจากความสูงของระดบัปรอท 
 

    ตามหลกัของ ทอร์ริเชลลี  

            ปรอทมีความหนาแน่นมากกว่านํ@า 13.6 เท่า 

               อากาศจะดนัปรอทขึ@นไดสู้ง 760  มิลลิเมตร นั'นคือ 

        

 

 

สรุป 

   

 

 

 

 

 

                         บาร์คือหน่วยความดนัอากาศทางอุตุนิยมวิทยา     1 บาร์  = 1,000 มิลลิบาร์ 

P =  ความดัน  (N/m2) 

F =  แรงดัน  (N) 

A =  พื้นทีร่องรับแรงดัน (m2) 

ความดัน  1 บรรยากาศ   =  10 เมตรของน้ำ 

 

ความดัน 1 บรรยากาศ   =  760 mm.Hg (มลิลเิมตรของปรอท) 

     ความดัน 1 บรรยากาศ    =  760 mmHg   

    =  76 cmHg    

     

=   1.013 x 105 N/m2 

       1 ปาสคาล                    =   1 N/m2 

       1 บารT                    =   105 N/m2 
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เครื0องมือวัดความดันอากาศ 

     ในการวดัความดนัอากาศ จะใชเ้ครื'องมือที'เรียกว่า “บารอมิเตอร์” ซึ'งมีหลายชนิด ดงันี@ 

1.  บารอมิเตอร์แบบแอนิรอยด ์

 

              ลกัษณะ : เป็นตลบัโลหะบาง ภายในเกือบเป็นสุญญากาศ  

               หลกัการทาํงาน : เมื'อความดนัอากาศเปลี'ยนไปตลบัโลหะจะพอง

หรือ 

       แฟบลง มีผลให้สปริงดึงเข็มไปชี@บนหนา้ปัด 

 
 

2.  บารอมิเตอร์แบบปรอท 

           

 

 ลกัษณะ : เป็นหลอดแกว้ ปลายเปิดขา้งหนึ'ง ปลายปิดขา้งหนึ'ง 

           หลกัการทาํงาน : อากาศสามารถดนัของเหลวเขา้ไปในหลอดแกว้ได ้

 

 

สมบัติของความดนั 

 1.  ความดนัของของเหลว 

  เป็นนํ@าหนกัของของเหลวที'กดทบัต่อพื@นที'ขึ@นอยูก่บั ความลึกและความหนาแน่นของของเหลว   

2.  ความดนัอากาศที'ระดบัความสูงต่าง  ๆ

   

 

 

 

 

3.  ความดนักบัจดุเดือดของนํ@า 

 

 

 

ดงันั@น      ถา้จุดเดือดของนํ@าลดลง   1 °C  เมื'ออยู่สูงจากพื@นขึ@นไป  297  เมตร 

    ถา้จุดเดือดของนํ@าเพิ'มขึ@น 1 °C  เมื'ออยู่สูงจากพื@นลงไป  297  เมตร      

เมื่อความสูงเพิม่ข้ึน ความดันของอากาศจะลดลง 

 
ความดันอากาศลดลง 1 mm.Hg ที่น่ันจะสูงกวYาระดับน้ำทะเล 11 เมตร 

ความดันอากาศเพิม่ข้ึน 1 mm.Hg ที่น่ันจะต่ำกวYาระดับน้ำทะเล  11 เมตร 

 

ความดันอากาศลดลง    27 mmHg  จุดเดือดของน้ำจะลดลง    1 °C 

ความดันอากาศเพิม่ข้ึน 27 mmHg  จุดเดือดของน้ำจะเพิม่ข้ึน  1 °C 
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 _____________________________________________________________________________________ 
 

กิจกรรม  10  อุณภูมิกับความดนัอากาศ 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศกบัการเคลื'อนที'ของโมเลกุลอากาศ 
2. ทดลองและสรุปไดว้่าจาํนวนโมเลกุลของอากาศในปริมาตรหนึ'งมีผลต่อความดนัอากาศของพื@นที'นั@น 

3. ทดลองและสรุปไดว้่าโมเลกุลอากาศมีแรงดนัและความดนัอากาศมีความสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิอากาศ 

 วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี 

1. ลูกโป่ง     1 ใบ/ กลุ่ม 

2. นํ@าอุ่น (60 - 70°C)    500 cm3 

3. ขนันํ@าพลาสติก    1 ใบ 

วิธีการทดลอง 

1. เป่าลูกโป่งให้มีขนาดพอประมาณและมดัปากลูกโป่งให้แน่น 

2. นาํลูกโป่งมาวางบนนํ@าร้อนอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส 

3. สังเกตขนาดของลูกโป่งที'เปลี'ยนแปลงไป และบนัทึกผลการทดลอง 

บันทกึผลการทดลอง 

สิ0งที0ศึกษา ผลการสังเกต 

เมื'อนาํลูกโป่งวางไวบ้นนํ@าร้อน ลูกโป่งมีขนาดขยายขึ@นกว่าเดิม 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

  จาํนวนโมเลกุลของอากาศที'อยู่ภายในลูกโป่งก่อนและหลงัวางลูกโป่งบนนํ@ าร้อนมีจาํนวนเท่ากนั  ทั@งนี@

เนื'องจากหลงัจากที'เป่าลมใส่ในลูกโป่งจะมดัปากลูกโป่งแน่นจนโมเลกุลของอากาศไม่สามารถออกมาจากลูกโป่ง

ได ้ หลงัจากวางลูกโป่งบนนํ@าร้อนขนาดของลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ@น เป็นเพราะปริมาตรของอากาศในลูกโป่งขยาย

ใหญ่ขึ@น สรุปไดว้่าอุณหภูมิและอากาศมีผลต่อการเคลื'อนที'ของโมเลกุลของอากาศและความดนัอากาศ 

 

 8. ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

1. อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนโมเลกุลของอากาศกบัความดนัอากาศ 
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2. ทดลองและอธิบายไดว้่าอากาศมีความดนั  และความดนัอากาศมีความสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิ

อากาศ 

3. อธิบายหลกัการทาํงานและวิธีใชบ้ารอมิเตอร์แบบแอนิรอยด์  และแบบปรอท 
  

9. สื0อการเรียนการรู้ 

 1.  Power Point เรื'ององคป์ระกอบลมฟ้าอากาศ(ความดนัอากาศ) 

 2.  ใบความรู้ เรื'องบรรยากาศ(องคป์ระกอบลมฟ้าอากาศ) 

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

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั@นพื@นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 4.  ใบกิจกรรม 10 เรื'องอุณภูมิกบัความดนัอากาศ 

 

10. กิจกรรมการเรียนรู้   
 

ขั:นที0 1 ขั:นนําเข้าสู่บทเรียน  

     ครู : ครูและนกัเรียนร่วมกนัทาํกจิกรรมและสังเกตการเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ@นจากกจิกรรมสาธิต ดงันี@ 

- ใส่นํ@าร้อนลงในขวดนํ@าพลาสติก จาํนวน 100 cm3  

- เขย่าและเทนํ@าออกจากขวด แลว้รีบผิดฝาขวด 

- สังเกตการเปลี'ยนแปลงที'เกิดขึ@น (ขวดจะเกิดการบุบ) 

 กระตุน้ให้นกัเรียนร่วมกนัคดิ วิเคราะห์ อภิปรายหาคาํตอบ แลว้ตั@งประเด็นคาํถาม เช่นนกัเรียน 

คิดว่าขวดนํ@ าเกิดการบีบตัวเพราะเหตุใด (นักเรียนช่วยกันตอบคําถามครูนําอภิปรายว่าขวดบุบเนื=องจาก

อุณหภูมิภายในขวดลดลงไอนํDาในขวดควบแน่นเป็นหยดนํDาทาํให้ความดันในขวดลดลงความดันภาย นอก

สูงกว่าจึงดันขวดให้บุบลงและเมื=อเปิดฝาขวดอากาศภายนอกจะเคลื=อนที=เข้าไปในขวดและดันให้ขวดพอง

ตัวได้ดังเดิม)  และถา้เราเทนํ@าเยน็ลงไปในขวดแทนนํ@ าร้อนผลที'เกิดขึ@นจะยงัเหมือนเดิมหรือไม่ (ไม่เกิดการ

เปลี=ยนแปลง) 
 

ขั:นที0 2 ขั:นสํารวจและค้นหา  

1. นกัเรียนศึกษาเกี'ยวกบัความกดอากาศในหนงัสือเรียน 

2. ครูอธิบายขั@นตอนการทาํกิจกรรม  (กิจกรรม 10 อุณภูมิกบัความดนัอากาศ)  ให้นกัเรียนทราบ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบตัิกิจกรรมตามขั@นตอนที'ไดว้างแผนไวด้งันี@ 

- เป่าลูกโป่งให้มีขนาดพอประมาณและมดัปากลูกโป่งให้แน่น 

- นาํลูกโป่งมาวางบนนํ@าร้อนอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส 

- สังเกตขนาดของลูกโป่งที'เปลี'ยนแปลงไป และบนัทึกผลการทดลอง 
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ขั:นที0 3 ขั:นอธิบายและลงข้อสรุป  

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายผลของการปฏิบตักิิจกรรม 

2. ครูสรุปผลการทดลองตามจุดประสงคข์องการทดลอง  (โดยให้ได้ข้อสรุปว่าจํานวนโมเลกุลของ
อากาศที=อยู่ภายในลูกโป่งก่อนและหลังวางลูกโป่งบนนํDาร้อนมีจาํนวนเท่ากัน  ทัDงนี Dเนื=องจากหลังจาก

ที=เป่าลมใส่ในลูกโป่งจะมัดปากลูกโป่งแน่นจนโมเลกุลของอากาศไม่สามารถออกมาจากลูกโป่งได้  

หลังจากวางลูกโป่งบนนํDาร้อนขนาดของลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ Dน เป็นเพราะปริมาตรของอากาศใน

ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ Dน สรุปได้ว่าอุณหภูมิและอากาศมีผลต่อการเคลื=อนที=ของโมเลกุลของอากาศและ

ความดันอากาศ ) 

3. ครูอธิบายเรื'ององคป์ระกอบของลมฟ้าอากาศ (ความดนัอากาศ)  โดยใช ้Power point 
 

ขั:นที0 4 ขั:นขยายความรู้  

1. ให้นกัเรียนตอบคาํถามทา้ยกิจกรรมการทดลอง 
- จาํนวนโมเลกุลของอากาศในลูกโป่งก่อนและหลงัวางบนนํ@าร้อนเท่ากนัหรือไม่ 

- เมื'อวางลูกโป่งบนนํ@าร้อน ขนาดของลูกโป่งเปลี'ยนแปลงอย่างไร 

- อะไรเป็นสาเหตุที'ทาํให้ขนาดของลูกโป่งเปลี'ยนแปลงไป 

2. ให้นกัเรียนฝึกทาํโจทยเ์รื'องความดนั ตวัอย่างเช่น 

(1)  พื@นที'แห่งหนึ'งทางอุตุนิยมวิทยาวดัความกดอากาศได ้820 มิลลิบาร์ จะมีความดนั 

 ในหน่วยมิลลิเมตรปรอทประมาณเท่าใด 

วิธีทาํ       ความดนั  1,000   มิลลิบาร์      =     760  mmHg 

    ถา้   ความดนั  820      มิลลิบาร์       =       
         

=     623  mmHg 
 

(2)  ที'ความสูงระดบัหนึ'งวดัความดนัได ้ 722 มิลลิเมตรปรอท ซึ'งจะเทียบไดก้บัความดนัของ

นํ@าสูงกี'เมตร 

  

วิธีทาํ   ความดนั  760  mmHg  จะเท่ากบัความดนัของนํ@าสูง   =     10  เมตร  

     ถา้  ความดนั  722  mmHg  จะเท่ากบัความดนัของนํ@าสูง   =     
   

                        =     9.5  เมตร 

3. ให้นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเกี'ยวกบัสิ'งของเครื'องใชใ้นชีวิตประจาํวนัที'สร้างขึ@นโดยอาศยัหลกัการ
ของความดนัอากาศ เช่น หลอดกาแฟ กาลกันํ@า เป็นตน้ 

 

	
820	x	760
1,000

 

	
722	x	10
760
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ขั:นที0 5 ขั:นประเมิน  

   ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวขอ้ที'เรียนมาและการปฏิบตัิกิจกรรม มีจุดใดบา้งที'ยงัไม่

เขา้ใจหรือมีขอ้สงสัย ถา้มีครูช่วยอธิบายเพิ'มเติมให้นกัเรียนเขา้ใจ 
 

-  การบนัทึกกิจกรรม 10 อุณภูมิกบัความดนัอากาศ ลงในสมุด  

-  ประเมินจากการนาํเสนอขอ้มูล/ตอบคาํถาม  และพฤติกรรมในชั@นเรียน 

วิธีวดัผล 

1.  การสังเกตพฤตกิรรมในชั@นเรียน 

2.  สังเกตจากสมุดจดบนัทึก 

เครื'องมือวดัผล 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั@นเรียน 

2.  สมุดจดบนัทึก (กิจกรรม 10 อุณภูมิกบัความดนัอากาศ) 

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             

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

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

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

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

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

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

2. การสอนแผนนี@ เป็นไปตามที'วางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนจะแกไ้ขปัญหาอย่างไร 

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

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

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

3. มีขอ้เสนอแนะ/สิ'งที'ไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอย่างไร 

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

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

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

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

      

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

      …………………………………………………… 


