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สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  อากาศเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั และหากบริเวณนั้นมีความกดอากาศต ่าอากาศจะลอยตวัสูงข้ึน 
บริเวณท่ีอากาศเยน็กวา่มีความกดอากาศสูงกวา่จะเคล่ือนเขา้มาแทนท่ีอากาศร้อน ท าใหเ้กิด ลม ถา้บริเวณทั้ง
สองแห่งมีความกดอากาศต่างกนัมาก ลมจะพดัแรงจนบางคร้ังเรียกวา่ พาย ุซ่ึงท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ส่ิง
ต่างๆ ในบริเวณท่ีพายพุดัผา่น 
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐาน  ว 6.1 : เขา้ใจกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายนอกโลก ความสัมพนัธ์ของ
กระบวนการต่างๆ  ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 

                             1.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายเก่ียวกบัปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ  แปลความหมายจากพยากรณ์
อากาศ  อธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

                              2.  สืบคน้ขอ้มูล  วเิคราะห์  อภิปราย  และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของ
โลกและกิจกรรมท่ีเกิดจากมนุษยมี์ผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก  ซ่ึงส่วนผลต่อการด ารงชีวติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards)                              
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ไดแ้ก่ การเกิดลม ชนิดของลม 
2. อธิบายผลของปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ ท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเสนอแนะวธีิ

ป้องกนัภยัท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
  ด้านความรู้ (K) 

1. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการเกิดลม และชนิดของลมแต่ละประเภทได ้
2. อธิบายผลของปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งเสนอแนะวธีิ

ป้องกนัภยัท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
3. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการเกิดเมฆ ฝน และการวดัปริมาณน ้าฝนได ้



  ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P)  
1. นกัเรียนสามารถทดลองและอธิบายการเกิดลม และชนิดของลมได ้

  ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
  1.  ใหค้วามร่วมมือและมีความเพียรพยายามต่อการปฏิบติังานกลุ่ม 

2. มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
3. มีความรับผดิชอบและท างานครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายและทนัเวลาท่ีก าหนด 

 

สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
  ลม (wind) สาเหตุหลกัของการเกิดลม คือ ดวงอาทิตย ์ซ่ึงเม่ือมีการแผรั่งสีความร้อนของดวงอาทิตย์
มายงัโลก แต่ละต าแหน่งบนพื้นโลกไดรั้บปริมาณความร้อนไม่เท่ากนั ท าให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิและ
ความกดอากาศในแต่ละต าแหน่ง บริเวณใดท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือความกดอากาศต ่าอากาศในบริเวณนั้นก็จะ
ลอยตวัข้ึนสูง อากาศจากบริเวณท่ีเยน็กวา่หรือมีความกดอากาศสูงกวา่จะเคล่ือนท่ีเขา้มาแทนท่ี การเคล่ือนท่ีของ
มวลอากาศน้ีคือการท าใหเ้กิดลมนัน่เอง และจากการเคล่ือนท่ีของมวลอากาศน้ี ลมสามารถจ าแนกออกไดห้ลาย
ชนิดตามสถานท่ีท่ีเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ  ไดแ้ก่ ลมบกลมทะเล และลมภูเขาและลมหุบเขา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 ครูพานกัเรียนร้องเพลง “ลมบก ลมทะเล” อยา่งพร้อมเพรียงกนัโดยมีเน้ือร้องดงัน้ี “ลมบก ลมทะเล 
อากาศถ่ายเท ผลดักนั ผลดักนั ลมทะเลนั้นพดักลางวนั ลมบกนั้นพดัยามค ่าคืน” เพื่อเป็นการน าเขา้สู่บทเรียน 
  1.2 ครูถามนกัเรียนวา่เพลงท่ีร้องไป เป็นเพลงเก่ียวกบัอะไร (แนวการตอบ เก่ียวกบัลม การเกิดลมบก
และลมทะเล) 
2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน  
  2.1 ครูถามนกัเรียนวา่ รู้จกัลมหรือไม่ ลมคืออะไร และเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร (แนวการตอบ ลมคือ อากาศท่ี
พดัผา่นไปมา แลว้ท าใหเ้รารู้สึกร้อน เยน็) 
    2.1 ครูอธิบายการเกิดลมวา่ ลม คือ มวลของอากาศท่ีเคล่ือนท่ีไปตามแนวราบ ลมฟ้าอากาศเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ต่างๆ   เช่น  เมฆ  หมอก  ฝน  ฯลฯ ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งอาศยัส่ิงต่างๆ  ไดแ้ก่  
ดวงอาทิตย ์ โลก  ไอน ้า  และอากาศ  โดยแต่ละปรากฏการณ์จะมีกระบวนการเกิดท่ีแตกต่างกนั ปรากฏการทาง
ลมฟ้าอากาศ  หากมีความรุนแรงก็จะส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้น  จึงจ าเป็นตอ้งรู้จกัวธีิ
ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
   2.3 ครูซกัถามนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนเกิดความสนใจในเร่ืองของการเกิดลม และการวดัแรงลมวา่เราจะ
สามารถวดัแรงลมไดห้รือไม่อยา่งไร (แนวการตอบ ท ากงัหนัลม และน่าจะมีเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความแรงของลม) 



  2.4 ครูอธิบายวา่ ลม คือ กระแสอากาศท่ีเคล่ือนท่ีในแนวนอน ส่วนกระแสอากาศ คือ อากาศท่ีเคล่ือนท่ี
ในแนวตั้ง การเรียกช่ือลมนั้นเรียกตามทิศทางท่ีลมนั้นๆ พดัมา เช่น ลมท่ีพดัมาจากทิศเหนือเรียกวา่ ลมเหนือ 
และลมท่ีพดัมาจากทิศใตเ้รียกวา่ ลมใต ้เป็นตน้  
  2.5 ครูกล่าวต่อไปวา่ การวดัลมมีวธีิการวดั 2 วธีิ คือ วดัทิศลม และวดัความเร็วลม  
  1. ทศิลม อาจเรียกช่ือตามทิศต่างๆ ของเขม็ทิศ หรือเรียกเป็นองศาจากทิศจริง ปัจจุบนัการวดั ทิศลม
นิยมวดัทิศลมตามเขม็ทิศ และวดัเป็นองศา ถา้วดัทิศลมดว้ยเขม็ทิศ เขม็ทิศจะถูกแบ่งออกเป็น ทิศใหญ่ๆ 4 ทิศ 
คือ ทิศเหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก ซ่ึงทิศทั้ง 4 ทิศ เม่ือแบ่งยอ่ยอีกจะเป็น 8 ทิศ โดยจะเพิ่มทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ และทิศตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากน้ียงั
สามารถแบ่งจาก 8 ทิศ แต่การรายงานทิศนั้น มกันิยมรายงานจ านวนทิศเพียง 8 หรือ 16 ทิศ เท่านั้น ส่วนการวดั
ทิศลมท่ีเป็นองศาบอกมุมของลมจากทิศจริง ในลกัษณะท่ีเวยีนไปตามเขม็นาฬิกา ใชส้เกลจาก 0 องศา ไปจนถึง 
360 องศา เช่น ลมทิศ 0 องศา หรือ เป็นทิศตะวนัออก , เป็นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ, เป็นทิศตะวนัออก, ลมทิศ 
เป็นทิศตะวนัออกเฉียงใต,้ เป็นทิศใต,้ เป็นทิศตะวนัออกเฉียงใต,้ เป็นทิศตะวนัตก และ เป็นทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือ (รูปท่ี 1)  

 
รูปท่ี 1 ทิศลมเรียกเป็นองศาจากทิศจริง 

 
  2.6 ครูอธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดัของลม ดงัน้ี เคร่ืองวดัลม ไดแ้ก่ 
   1. เคร่ืองวดัทิศลม เรียกวา่ วินด์เวน (Wind Vane) ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะเป็นลูกศรยาว ซ่ึงมี
ความยาวเป็นแผน่ ทางตั้งเห็นตวับงัคบัใหป้ลายศรลมช้ีในทิศทางท่ีลมพดัเขา้มา โดยมีแกนของศรลมหมุนไป
โดยรอบ และต่อเขา้กบัวงจรไฟฟ้า อ่านทิศทางลมตามท่ีปลายศรลมช้ีไปท่ีหนา้ปัดของเคร่ือง (รูปท่ี 2) 
   2. เคร่ืองวดัความเร็วลม เรียกวา่อะนิโมมิเตอร์ (Anemometer) ซ่ึงอะนิโมมิเตอร์แบบเก่าแก่
ท่ีสุดคือแบบแผน่กระดก (Pressure Plate Anemometer) ประดิษฐโ์ดย โรเบิร์ต ฮุค (Robert Hook) เม่ือปี พ.ศ. 
2210 ประกอบดว้ยแผน่โลหะรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้แขวนติดอยูก่บัแกน และแกนน้ีติดอยูก่บัเสาในแนวตั้ง แผน่



โลหะน้ีหมุนรอบแกนไดอ้ยา่งอิสระ และตั้งฉากกบัทิศทางลมเสมอ เม่ือมีลมพดัปะทะกบัแผน่โลหะ ปลายดา้น
หน่ึงของแผน่โลหะจะกระดกข้ึน มุมท่ีแผน่โลหะท ากบัแนวตั้งนั้น จะข้ึนอยูก่บัความแรงของลม ถา้ลมนั้นแรง
มากมุมท่ีท าจะใหญ่ข้ึน ความเร็วลมอ่านไดจ้ากสเกลท่ีท าไวบ้นโลหะโคง้ท่ีติดอยูก่บัแขนของแผน่โลหะ 
ปัจจุบนัแบบท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด คือ แบบลูกถว้ย (Cup Anemometer) ประกอบดว้ยลูกถว้ยรูปคร่ึงทรงกลม 3 
หรือ 4 ใบ ติดอยูก่บัเพลาในแนวตั้ง ความกดท่ีแตกต่างกนัจากดา้นหน่ึงของลูกถว้ยใบหน่ึง ไปยงัลูกถว้ยอีกใบ
หน่ึง เป็นเหตุใหลู้กถว้นหมุนรอบๆ เพลา (รูปท่ี 3) อตัราท่ีลูกถว้ยหมุนจะเป็นสัดส่วนตรงต่อความเร็วลม การ
หมุนของลูกถว้ยปกติจะถูกเปล่ียนกลบัเป็นความเร็วลมผา่นระบบเกียร์ และสามารถอ่านความเร็วลมไดจ้าก
หนา้ปัด หรือส่งไปยงัเคร่ืองบนัทึกเวลา 

 
รูปท่ี 2 วนิตเ์วน 

 
รูปท่ี 3 อะนิโมมิเตอร์แบบรูปถว้ย 

  ส่วนเคร่ืองวดัท่ีวดัไดท้ั้งความเร็วลม และทิศทางลม เรียกวา่ แอโรเวน (Aerovane) โดยรวมอะนิโม
มิเตอร์และวนิตเ์วนเขา้ดว้ยกนั เคร่ืองมือน้ีใชใ้บมีดท่ีเป็นใบจกัร 3 ใบ วดัความเร็วลม ใบจกัรหมุนเป็นอตัราส่วน
ต่อความเร็วลม จากรูปร่างของเคร่ืองท่ีเพียว และมีปีกอยูใ่นแนวตั้งช่วยใหใ้บมีดหนัเขา้หาลม (รูปท่ี 4) วนิตเ์วน
จะท าหนา้ท่ี 2 อยา่ง คือ บอกทิศทางลม และช่วยใหแ้กนของใบจกัรช้ีเขา้หาทิศทางลม ทั้งอะนิโมมิเตอร์และ
วนิตเ์วน เช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองมือท่ีท าการบนัทึก 

 
รูปท่ี 4 แอโรเวน 

 

  เคร่ืองวดัลมท่ีกล่าวมาน้ีเป็นการวดัลมท่ีพื้นดิน และบอกทิศทาง หรือความเร็วลมในต าแหน่งคงท่ี
โดยเฉพาะส่ิงกีดขวางอ่ืนๆ ก็มีอิทธิพลต่อลม เช่น อาคารตน้ไม ้และอ่ืนๆ ความเร็วลมจะเพิ่มมากข้ึนอยา่ง
รวดเร็วเม่ือความสูงเพิ่มข้ึน ดงันั้น เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัลมควรตั้งอยูใ่นท่ีโล่งท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และควรอยู่



สูงกวา่หลงัอาคาร แต่ในทางปฏิบติัอะนิโมมิเตอร์จะถูกวางไวใ้นระดบัความสูงต่างๆ ไม่แน่นอน ท าใหก้ารวดั
ลมมีความผดิพลาดอยูเ่สมอ 

2.7 ครูถามนกัเรียนวา่ “นกัเรียนทราบหรือไม่วา่นอกจากน้ีลมยงัมีแบ่งไดก่ี้ประเภทบา้ง” (แนวการตอบ 
 แบ่งเป็น ลมบก ลมทะเละ และลมมรสุม) 

2.8 ครูกล่าววา่ ลมแบ่งออกเป็น ลมทะเล เป็นลมแถบบริเวณชายฝ่ังท่ีพดัจากทะเลเขา้สู่ฝ่ังในเวลา 
กลางวนั เกิดข้ึนเน่ืองจากในเวลากลางวนัพื้นดินร้อนกวา่พื้นน ้า ดงันั้นอากาศเหนือพื้นดินซ่ึงร้อนกวา่จะเบา และ
ลอยตวัสูงข้ึน อากาศซ่ึงเยน็กวา่จากทะเลจะเคล่ือนเขา้มาแทนท่ี (เขา้สู่ฝ่ัง) เพื่อไม่ใหเ้สียสมดุลความร้อน ท าให้
เกิดลมทะเลข้ึน ลมทะเลน้ีโบราณเรียกวา่ “ลมข้ึน”  
  ลมบก เป็นลมแถบบริเวณชายฝ่ังท่ีพดัออกจากฝ่ังสู่ทะเลในเวลากลางคืน เกิดข้ึนเน่ืองจาก ในเวลา
กลางคืนแผน่ดินเยน็กวา่พื้นน ้า ดงันั้น อากาศเหนือพื้นน ้าซ่ึงร้อนกวา่จะเบา และลอยตวัสูงข้ึน ลมจึงพดัจาก
แผน่ดินท่ีเยน็กวา่ จากฝ่ังไปสู่บริเวณพื้นน ้าท่ีร้อนกวา่ (เพื่อไม่ใหเ้สียสมดุลความร้อน) ท าใหเ้กิดลมบกข้ึน ลม
บกน้ีโบราณเรียกวา่ “ลมล่อง”  

2.9 ครูวาดภาพให้นกัเรียนดู เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งลมบก ลมทะเล ดงัน้ี 

3. ขั้นสรุปผล 
  3.1 ครูถามนกัเรียนวา่ลมบก เกิดข้ึนเวลาใด และลมทะเลเกิดข้ึนเวลาใด (แนวการตอบ ลมบก เกิดตอน
กลางคืน ส่วนลมทะเลนั้นเกิดตอนกลางวนั) 
  3.2 ครูถามนกัเรียนวา่ “เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัทิศทางลม เรียกวา่ อะไร (แนวการตอบ ศรลม) ครูถามต่อไปวา่
แลว้เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความเร็วลม เรียกวา่อะไร (แนวการตอบ อะนิโมมิเตอร์ (Anemometer)” 
  3.3 ครูใหน้กัเรียนร้องเพลง “ลมบก ลมทะเล” อีกคร้ัง เพื่อเป็นการทบทวนและสรุปสาระความเขา้ใจ
และความจ า โดยมีเน้ือร้องดงัน้ี  

“ลมบก ลมทะเล อากาศถ่ายเท ผลดักนั ผลดักัน  
ลมทะเลน้ันพดักลางวัน ลมบกน้ันพดัยามค ่าคืน” (ซ ้า 1 รอบ) 



ส่ือการเรียนการสอน /แหล่งการเรียน รู้ (Materials, Equipment and Resources) 
- เพลงลมบก ลมทะเล 
- ใบความรู้และใบกิจกรรม  
- หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์พื้นฐาน  

การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 
วธีิวดัและประเมิน 
   - ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 
  - การออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
  - บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
  -  แบบฝึกหดัในใบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทกึหลงัการสอน 
วชิา วทิยาศาสตร์ 2   รหสัวชิา  ว31102            ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
เร่ือง  ลม                                                                                                                ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 
 
1.  ผลการจดัการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแกไ้ข  /ขอ้เสนอแนะ  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                          ลงช่ือ………………………………ครูผูส้อน                                             
อาจารย์ชลธิชา เก็นซ์                                                                                           

วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               


