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แผนการจัดการเรียนรู้ที0 9 

รายวิชา วิทยาศาสตร์พื:นฐาน     รหัสวิชา  ว 22102                   ชั:นมัธยมศึกษาปีที0  1 

ภาคเรียนที0 2 ปีการศึกษา 2561        

หน่วยการเรียนรู้ที0 4 บรรยากาศของเรา                เรื0อง องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ (ความชื:นอากาศ) 

           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 

_____________________________________________________________________________________ 
 

กิจกรรม  11  ความชื:นอากาศ 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. ออกแบบการทดลองโดยใชส้ารละลายโคลอลต ์(II) คลอไรด ์

2. ตรวจสอบความชื@นอากาศที'บริเวณต่าง  ๆในโรงเรียนหรือที'บา้น 

 วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี 

1. กระดาษกรอง      1 กลุ่ม 

2. สารละลายโคบอลต(์II)คลอไรต ์ 5%   10 cm3                                         

3. บีกเกอร์       100 cm3 

4. ปากคีบโลหะ      1 อนั 

5. เทปใส      1 มว้น 

6. เครื'องเป่าผม/พดั     1 อนั 

7. กรรไกร      1 อนั 

 

วิธีการทดลอง 

1. ชุบกระดาษกรองในสารละลายโคบอลต(์II) คลอไรต ์สังเกตสีของกระดาษขณะเปียกและแห้งบนัทึกผล 

2. ให้ออกแบบการทดลอง โดยใชส้ารละลายโคบอลต(์II)คลอไรต ์วดัความชื@นบริเวณต่างๆ 

บันทกึผลการทดลอง 

1. กระดาษกรองชุบสารโคบอลต ์(II) คลอไรด์  

ขณะเปียก  จะมีสีชมพู 

ขณะแห้ง  จะมีสีนํ@าเงิน 

2. สีของกระดาษกรองที'วางไวบ้ริเวณต่างๆภายในโรงเรียน ดงันี@  

สถานที0ตรวจวัด สีของกระดาษชุบโคบอลต์(II) คลอไรด์ 

     ในห้องปรับอากาศ ชมพู – ม่วง 

     หนา้เสาธง นํ@าเงิน 
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     ระเบียงชั@น 6 นํ@าเงิน 

     ห้องนํ@า ชมพู 

สรุปผลการทดลอง 

 กระดาษกรองชุบสารละลายโคบอลต์(II) คลอไรด์ ขณะเปียกจะมีสีชมพู  และเมื'อแห้งจะมีสีนํ@าเงิน 

และจากการนาํกระดาษกรองชุบสารละลายโคบอลต(์II) คลอไรด์ไปวางในที'ต่างๆ  ปรากฏว่ากระดาษจะมีสี

ที'แตกต่างกนัออกไป  คือ เป็นสีชมพู-ม่วง  เมื'อวางกระดาษในห้องเรียนวิทยาศษสตร์ชั@น ม.2    และเป็นสีนํ@ า

เงิน เมื'อวางที'หน้าเสาธงและระเบียง  นั'นคือเมื'อวางกระดาษกรองชุบสารละลายโคบอลต์(II) คลอไรด์  

สามารถเป็นตวับ่งชี@ไดว้่าบริเวณใดมีไอนํ@ าหรือมีความชื@นอากาศ  ซึ'งจะมากหรือน้อยขึ@นอยู่กบัปริมาณของโมเลกุล

ของไอนํ@ าในอากาศแต่ละบริเวณ เขา้ไปรวมกับผลึกของ CaCO2  และทาํให้กระดาษกรองชุบสารละลายโคบอลต(์II) 

คลอไรด์  ซึ'งเมื'อปียกจะเป็นสีชมพู  และเมื'อนํ@าระเหยออกไปกระดาษจะแห้งและจะเปลี'ยนเป็นสีนํ@าเงิน 

  จากผลการทาํกิจกรรมพบว่า  บริเวณห้องนํ@าและในห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีปริมาณไอนํ@ามากใกลเ้คียงกัน  

และบริเวณหนา้เสาธงและระเบียงมีปริมาณไอนํ@าในอากาศนอ้ย  เนื'องจากบริเวณที'แตกต่างกนัออกไปจะมีจาํนวนไอ

นํ@ าที'แตกต่างกันออกไป  สถานที'ที'ใกล้แหล่งนํ@ าและอุณหภูมิสูงย่อมทําให้นํ@ าระเหยกลายเป็นไอในอากาศได้

มากกว่า  ดงัเช่นบริเวณห้องนํ@า  ส่วนบริเวณที'แห้งหรือไม่มีแหล่งนํ@าย่อมจะมีนํ@าระเหยกลายเป็นไอในอากาศไดน้อ้ย 

ดงัเช่น บริเวณหนา้เสาธง 

 

 

 

 
 

 8. ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

1. ทดลองและสรุปไดว้่าอากาศมีความชื@น 

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 11 การหาความชื@นอากาศ 
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10. กิจกรรมการเรียนรู้   
 

ขั:นที0 1 ขั:นนําเข้าสู่บทเรียน  

     ครู : ทาํกจิกรรมสาธิตการตม้นํ@าในบีกเกอร์หนา้ชั@นเรียน  แลว้ให้นกัเรียนร่วมกนัสังเกตการ

เปลี'ยนแปลงของนํ@าในบีกเกอร์ขณะที'ไดร้ับความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอล ์และอภปิรายร่วมกนั ครูใชค้าํถาม

ช่วยในการอภปิราย  เช่น   -   ปริมาณของนํ@าในบีกเกอร์ก่อนตม้กบัหลงัตม้เท่ากนัหรือไม่ (แนวคาํตอบ ไม่

เท่ากัน) 

         -   ปริมาณนํ@าส่วนหนึ'งหายไปที'ใด (กลายเป็นไอนํ5าลอยขึ 5นไนอากาศ)   

   -   รอบๆ ตวัเรามีไอนํ@าอยู่จริงหรือไม่ (มีไอนํ5าอยู่จริง) 

  -   นกัเรียนคดิว่า ณ บริเวณต่างๆ รอบตวัเรามีไอนํ@าอยู่ในอากาศเท่ากนัหรือไม่  ทราบได้

อย่างไร  (ไม่เท่ากัน สามารถตรวจสอบได้จากสารละลายโคบอลต์(II) คลอไรด์) 
 

ขั:นที0 2 ขั:นสํารวจและค้นหา  

1. นกัเรียนศึกษาเนื@อหาเรื'องความชื@นอากาศจากใบความรู้ที'แจกให้ 

2. ครูอธิบายขั@นตอนการทาํกิจกรรม  (กิจกรรม 11 การหาความชื@นอากาศ)  ให้นกัเรียนทราบ นกัเรียน

แต่ละกลุ่มปฏิบตัิกิจกรรมตามขั@นตอนที'ไดว้างแผนไวด้งันี@ 

(1) ชุบกระดาษกรองในสารละลายโคบอลต(์II) คลอไรต ์  

(2) ติดกระดาษกรองที'ชุบสารละลายในบริเวณต่างๆ ดงันี@   ห้องเรียน  ห้องนํ@า  หนา้เสาธง  และ

ระเบียงชั@น 6  ให้สัมผสัอากาศนาน 10 นาที 

(3) สังเกตสีของกระดาษกรองในสารละลายโคบอลต(์II) คลอไรต ์ ที'บริเวณต่างๆ  ขณะเปียก

และแห้ง แลว้บนัทึกผล 

ขั:นที0 3 ขั:นอธิบายและลงข้อสรุป  

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายผลของการปฏิบตักิิจกรรม 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายผลการทาํกิจกรรม  โดยใชแ้นวคาํถาม 
- ความชื@นอากาศส่งผลอย่างไรต่อกระดาษกรองที'ชุบสารละลายโคบอลต ์(II) คลอไรด์ (แนวคาํตอบ 

ความชื5นของอากาศจะส่งผลต่อสีของสารละลาย คือจะเปลีIยนจากสีชมพู เป็นสีนํ5าเงิน) 

- ความชื@นอากาศที'บริเวณต่าง  ๆเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร  (แนวคาํตอบ : แตกต่างกัน  บริเวณทีIมี

ความชื5นอากาศมาก กระดาษทีIชุบสารละลายจะยังคงเป็นสีชมพู  และบริเวณทีIมีความชื5นอากาศ

น้อยกระดาษจะเปลีIยนเป็นสีนํ5าเงิน )  

- ปัจจยัใดบา้งที'ส่งผลต่อความชื@นอากาศบา้ง  (แนวคาํตอบ : ปริมาณไอนํ5าในอากาศ ขึ 5นกับ เหล่ง

นํ5าและอุณหภูมิอากาศ) 
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3. ครูอธิบายเรื'องความชื@นอากาศ  โดยใช ้Power point 
 

ขั:นที0 4 ขั:นขยายความรู้  

1. ห้นกัเรียนฝึกใช้เครื'องมือ (กระดาษกรองชุบสารละลายโคบอลต์(II) คลอไรด์) วดัความชื@นอากาศ 
โดยวดัความชื@นในบริเวณต่างๆ นอกเหนือจากที'ทาํการทดลองไปแลว้ ในเวลาต่างกนัแลว้บนัทึกค่าที'ไดล้งใน

สมุด  

 

ขั:นที0 5 ขั:นประเมิน  

   ครูให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาว่า จากหัวขอ้ที'เรียนมาและการปฏิบตัิกิจกรรม มีจุดใดบา้งที'ยงัไม่

เขา้ใจหรือมีขอ้สงสัย ถา้มีครูอธิบายเพิ'มเติมให้นกัเรียนเขา้ใจ 
 

-  การบนัทึกกิจกรรม 11 การหาความชื@นอากาศ ลงในใบกจิกรรม 

-  ประเมินจากการนาํเสนอขอ้มูล/ตอบคาํถาม  และพฤติกรรมในชั@นเรียน 

วิธีวดัผล 

1.  การสังเกตพฤตกิรรมในชั@นเรียน 

2.  สังเกตจากสมุดจดบนัทึก 

เครื'องมือวดัผล 

1.  แบบสังเกตพฤติกรรมในชั@นเรียน 

2.  สมุดจดบนัทึก (กิจกรรม 11 การหาความชื@นอากาศ) 

 

 

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             

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



6 
 

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

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

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

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

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

2. การสอนแผนนี@ เป็นไปตามที'วางไวห้รือไม่ ถา้ไม่เป็นไปตามแผน ผูส้อนจะแกไ้ขปัญหาอย่างไร 

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

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

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

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

3. มีขอ้เสนอแนะ/สิ'งที'ไดเ้รียนรู้/มีขอ้บกพร่องอย่างไร 

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

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

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

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

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

      ……………………………………………….. 

       
 


