
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่15 

เร่ือง : ความแปรปรวนของอากาศและการพยากรณ์อากาศ                              ระยะเวลา 2 คาบเรียน (100 นาที)                                                                      
หน่วยการเรียนรู้ : บรรยากาศ                                                                                     ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                              รายวชิา วทิยาศาสตร์ 2 รหสัวชิา ว31102 
อาจารย์ชลธิชา เก็นซ์ 

 

สาระส าคัญ (Overview / Annotation) 
  สภาพลมฟ้าอากาศของพื้นท่ีต่างๆในโลกจะข้ึนอยู่กับลกัษณะพื้นผิวของพื้นท่ี ความสูงของพื้นท่ี 
ต าแหน่งท่ีตั้ง และทิศทางการตกกระทบของแสงอาทิตยบ์นผิวโลก แต่ในบางคร้ังก็มีเหตุการณ์บางอย่างท่ี
ส่งผลให้สภาพลมฟ้าอากาศเกิดการเปล่ียนแปลงผิดปกติข้ึนได ้โดยปรากฏการณ์ท่ีท าให้เกิดความแปรปรวน
ของลมฟ้าอากาศ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคล่ือนตวัของทวปี ปรากฏการณ์เอลนีโน และลานีนา 

  
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพืน้ฐาน (Local / National Standards) 
  มาตรฐาน  ว 6.1 : เขา้ใจกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายนอกโลก ความสัมพนัธ์ของ
กระบวนการต่างๆ  ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  และสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 

  1.  สืบคน้ขอ้มูล  อภิปรายเก่ียวกบัปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ  แปลความหมายจากพยากรณ์อากาศ  
อธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการด ารงชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

   2.  สืบคน้ขอ้มูล  วิเคราะห์  อภิปราย  และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของโลกและ
กิจกรรมท่ีเกิดจากมนุษย์มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก  ซ่ึงส่วนผลต่อการด ารงชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั (Content Standards)                              

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ไดแ้ก่ การเกิดลม ชนิดของลม 
2. อธิบายผลของปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ ท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนะวิธี

ป้องกนัภยัท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 
 
 
 
 



จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 
  ด้านความรู้ (K) 

1. อธิบายผลของปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งเสนอแนะวธีิ
ป้องกนัภยัท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

  2. สืบคน้และบอกสาเหตุท่ีท าใหล้มฟ้าอากาศแปรปรวนได ้
  3. สืบคน้และอธิบายการเกิดเอลนีโน ลานีนา ปรากฏการณ์เรือนกระจก และมลพิษของอากาศได ้
ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P)  

1. นกัเรียนสามารถทดลองและอธิบายการเกิดลม และชนิดของลมได ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ (A) 
  1.  ใหค้วามร่วมมือและมีความเพียรพยายามต่อการปฏิบติังานกลุ่ม 

2. มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
3. มีความรับผดิชอบและท างานครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายและทนัเวลาท่ีก าหนด 

 
สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ (Content) 
  สภาพลมฟ้าอากาศของพื้นท่ีต่างๆในโลกจะข้ึนอยู่กับลกัษณะพื้นผิวของพื้นท่ี ความสูงของพื้นท่ี 
ต าแหน่งท่ีตั้ง และทิศทางการตกกระทบของแสงอาทิตยบ์นผิวโลก แต่ในบางคร้ังก็มีเหตุการณ์บางอย่างท่ี
ส่งผลให้สภาพลมฟ้าอากาศเกิดการเปล่ียนแปลงผิดปกติข้ึนได ้โดยปรากฏการณ์ท่ีท าให้เกิดความแปรปรวน
ของลมฟ้าอากาศ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคล่ือนตวัของทวปี ปรากฏการณ์เอลนีโน และลานีนา 

ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House Effect)  
 วิกฤตการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมของโลก ท่ีเรียกว่า “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” เป็นเร่ืองเดียวกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ดูเน้ือหาสรุปขอ้ 7 ของบทน้ี ไดแ้ก่ ภาวะโลกร้อนและบรรยากาศชั้น
โอโซนถูกท าลาย)  
  ความหมายของ “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” (Green House Effect) เป็นภาวะท่ีโลกร้อนหรือมี
อุณหภูมิสูงข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากชั้นบรรยากาศท่ีห่อหุ้มผิวโลกอยูจ่ะยอมให้แสงแดดหรือแสงอลัตราไวโอเลต 
(UV) จากดวงอาทิตย์ผ่านไปยงัผิวโลกได้บางส่วน และเก็บความร้อนอีกส่วนหน่ึงไวท้  าให้อุณหภูมิชั้น
บรรยากาศของโลกเพิ่มสูงข้ึน หรือเกิดภาวะโลกร้อน  
  สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปรากฏการณ์เรือนกระจก มีดงัน้ี  
  (1) มนุษยเ์ป็นผูก้ระท าให้เกิด “ก๊าซเรือนกระจก” ไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ
มีเทน โดยการตดัไมท้  าลายป่าและการเผาไหมข้องถ่านหิน น ้ามนั และก๊าซธรรมชาติ  
  (2) ก๊าซเรือนกระจกเป็นตวัการท าให้ชั้นบรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน โดยก่อตวั
ข้ึนในชั้นบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลก และเก็บกกัความร้อนจากรังสีอลัตราไวโอเลตไวบ้ริเวณใกลพ้ื้นโลก อีกทั้ง



ยงัท าให้ความร้อนท่ีแผ่รังสีจากพื้นโลกระบายสู่บรรยากาศชั้นสูง ๆ ไม่ได้อีกดว้ย ท าให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่ม
สูงข้ึน หรือเกิดภาวะโลกร้อน  
  (3) ชั้นบรรยากาศของโลกหรือโอโซน (Ozone Layer) ถูกท าลาย เพราะการใชส้ารคลูโร
ฟลูออโร-คาร์บอน (CFC) ในวงการอุตสาหกรรม สารน้ีจะไปท าลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซนโดยลด
ความเขม้หรือความหนาของชั้นโอโซนให้นอ้ยลง เป็นผลให้รังสีอลัตราไวโอเลตแผม่ายงัโลกไดม้ากข้ึนโลก
จึงร้อนข้ึนเร่ือย ๆ  
  ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก เม่ืออุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ จะเกิดอนัตรายต่อ
โลกมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติในระยะยาว สรุปไดด้งัน้ี  
  (1) ผลกระทบต่อสัตวแ์ละส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตวป่์าจะลดการแพร่พนัธ์ุ หรือเกิดโรค
ระบาดท าใหส้ัตวป่์าบางชนิดสูญพนัธ์ุ น ้ าในดินจะระเหยมากข้ึน ความชุ่มช้ืนในดินลดลง ตน้ไมเ้ห่ียวเฉาและ
เผชิญกบัภยัแลง้  
  (2) ผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย  ์เช่น เช้ือมาลาเรียแพร่ระบาด แมลงวนัท่ีเป็น
พาหะน าโรคในเขตร้อนจะแพร่พนัธ์ุอยา่งรวดเร็ว  
  (3) การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นผวิโลก เช่น การขยายตวัของพื้นท่ีแห้งแลง้ หรือเขต
ทะเลทรายมีมากข้ึน  
ปรากฏการณ์ เอลนิโญ  (El Nino)  
  ความหมายของ “ปรากฏการณ์เอลนิโญ” เป็นสภาพความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศท่ีเกิดข้ึนใน
มหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกโลกใต ้ประมาณเดือนธนัวาคม ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีซีกโลกใตเ้ป็นฤดูร้อน  
  ลกัษณะความแปรปรวนดงักล่าว ไดแ้ก่ อุณหภูมิบนพื้นผวิน ้าในมหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกโลกใตเ้พิ่ม
สูงข้ึน ดินแดนท่ีเคยมีฝนตกชุกกลับแห้งแล้ง  บางพื้นท่ีมีฝนตกหนักจนท่วม และดินแดนบางแห่งกลับมี
อุณหภูมิของอากาศเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ สภาพความผนัผวนของอากาศดงักล่าวไม่อาจคาดการณ์ไดล่้วงหนา้วา่จะ
เกิดข้ึนท่ีใด และมีลกัษณะอยา่งไร  
  ดินแดนท่ีได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ  ได้แก่ ภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา  ประเทศ
เปรู บริเวณชายฝ่ัง (มหาสมุทรแปซิฟิก) ดา้นตะวนัตกของทวีปออสเตรเลีย หมู่เกาะอินโดนีเซีย และประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเซียใต ้ 
  ช่ือเรียกตามสถานท่ีเกิดของเอลนิโญ อาจพบช่ือเรียกเป็นอยา่งอ่ืนของเอลนิโญ  
ดงัน้ี  
  (1)   ลานิญา (La Nina) เกิดในแถบเส้นศูนยสู์ตร หมู่เกาะประเทศอินโดนีเซีย  
  (2)   เอนโซ (ENSO) เกิดในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ทางซีกโลกใต ้ 
   ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญท่ีมีต่อโลก  
  (1) ลกัษณะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง เช่น เกาะบางแห่งในประเทสอินโดเนเซียท่ีเคยมีฝนตกชุกกลบั
กลายเป้นพื้นท่ีอบัฝนแหง้แลง้และเกิดไฟไหมป่้า รวมทั้งอุณหภูมิในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพิ่มสูงข้ึน เป็นตน้  



  (2) อุณหภูมิของกระแสน ้ าอุ่นในมหาสมุทรเพิ่มสูงข้ึน และพื้นท่ีของกระแสน ้ าอุ่นในมหาสมุทร
แปซิฟิกขยายกวา้งมากข้ึน ท าให้สัตวน์ ้ าท่ีปรับตวัไม่ทนัจะตายจ านวนมากและส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหาร
ของสัตว ์ 
  (3) ภยัธรรมชาติ เอลนิโญท าให้เกิดฝนตกหนกัในพื้นท่ีท่ีเคยแห้งแลง้จนเกิดน ้ าท่วมฉับพลนัสูญเสีย
ทั้งชีวติผูค้นและทรัพยสิ์น และบางท่ีกลบัเกิดความแหง้แลง้อยา่งหนกั  
  (4) อุณหภูมิของน่านน ้ าในมหาสมุทรเพิ่มสูงข้ึน เคยมีปรากฏว่าอุณหภูมิเหนือผิวน ้ าของมหาสมุทร
แปซิฟิกในแถบเส้นศูนยสู์ตรเพิ่มสูงข้ึนจากเดิม 1 องศาเซลเซียส ท าให้เกิดพายุฝนกระหน ่าอย่างรุนแรงใน
ประเทศชิลี เกิดฝนตกหนกัจนมีผูเ้สียชีวติจ านวนมาก  
  (5) พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  โดยเฉพาะพืชอาหารท่ี มีอายุสั้ นตาม
ฤดูกาล เช่น ขา้ว ขา้วโพด ขา้วสาลี ฯลฯ เน่ืองจากฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วง หรือน ้าท่วม  
  (6) ความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติสูญเสียไป เน่ืองจากดความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศและอุณหภูมิของน่านน ้ า ยอ่มส่งผลกระทบต่อสัตวน์ ้ าและส่ิงมีชีวิตในทะเลและทรัพยากรประมง
ของมนุษย ์
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 
1. น าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 ครูถามนกัเรียนวา่ “นกัเรียนคิดวา่ท าไมปัจจุบนัโลกจึงร้อนข้ึน (แนวการตอบ เพราะมนุษยต์ดัไม้
ท าลายป่า มีควนัพิษ อากาศจึงเสียเพิ่มมากข้ึน)” 
  1.2 ครูกล่าวว่าต่อไปว่า “จากเหตุผลท่ีนกัเรียนบอกมา นกัเรียนคิดว่าจะท าให้เกิดผลกระทบต่อเรา 
และต่อโลกอย่างไร (แนวการตอบ เกิดภัยธรรมชาติ เช่น น ้ าท่วม ฝนตกระยะเวลานานเกินไป เกิด
ปรากฏการณ์ต่างๆ ข้ึนมากมาย)” 
  1.3 ครูกล่าวา่ “การเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีนกัเรียนบอกครูมานั้น จะส่งผลต่มนุษยเ์รา และ
โลก อยา่งมากมาย และจะเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์เอลนิโญ 
เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละปรากฏการณ์นั้น มีลกัษณะอยา่งไร โดยนกัเรียนจะไดศึ้กษาต่อไปน้ี”  
 
2. ขั้นด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน  
  2.1 ครูวาดกราฟแสดงการเพิ่มข้ึนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ในช่วงแต่ละปีท่ีผา่นมา และแนวโนม้
การเพิ่มข้ึนในอนาคต ใหน้กัเรียนดู  
  2.2 ครูถามนกัเรียนวา่ “จากกราฟการเพิ่มข้ึนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วงใดมีอตัราการเพิ่ม
อยา่งรวดเร็ว เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (แนวค าตอบ จากกราฟในช่วงปี ค.ศ.1960 – 2000 มีการเพิ่มข้ึนของแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ช่วงน้ีมีอตัราการเพิ่มอย่างรวดเร็วมีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงมากข้ึน เน่ืองมาจากความ



เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม การขนส่ง และการเพิ่มของประชากรท าให้มีการแผว้ถางป่าเพื่อการเกษตร ท่ีอยู่
อาศยัเม่ือป่าถูกท าลาย พืชมีปริมาณลดลงการสังเคราะห์แสงนอ้ยลง คาร์บอนไดออกไซดจึ์งเพิ่มข้ึน) 
  2.3 ครูใหน้กัเรียนลองคิด วเิคราะห์ขอ้มูล และอภิปรายเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง 
อุณหภูมิของโลก นอกเหนือจากการเพิ่มข้ึนของแก๊สเรือนกระจก (แนวค าตอบ จากการสืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ 
และอภิปราย เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก นอกเหนือจากการเพิ่มข้ึนของแก๊ส
เรือนกระจกแลว้ ปัจจยัจากธรรมชาติเน่ืองมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ  การกร่อนของดิน ไฟไหมป่้า ท าให้
เกิดควนั ฝุ่ นละออง เขม่า จะบดบงัแสงอาทิตยท่ี์ส่องมายงัโลกลดลง จึงอาจส่งผลให้อุณหภูมิของโลกลดลง 
ปัจจยัจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การแผว้ถางป่าเพื่อท าการเกษตร หรือท่ีอยูอ่าศยั การขยายตวัของเมือง 
อาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก เน่ืองจากผิวโลกเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท าให้สมบติัในการ
ดูดกลืนและการสะทอ้นรังสีจากดวงอาทิตยเ์ปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

  2.4 ครูใหน้กัเรียนศึกษา อภิปราย และช่วยกนัตอบค าถาม เก่ียวกบัสารและแก๊สบางชนิดในอากาศท่ีมี
ปริมาณมาก จากการบรรยาย เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปวา่ การเพิ่มข้ึนของฝุ่ นละออง เขม่า แก๊คาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์แก๊สไนโตรเจน-ไดออกไซด์ แก๊สจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ท าใหเ้กิดมลพิษ
ทางอากาศ 
  2.4 ครูถามนกัเรียนวา่ “ถา้ตอ้งการลดสารและแก๊สท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศจะมีวธีิการอยา่งไร 
(แนวค าตอบ ถา้ตอ้งการลดสารและแก๊สท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ จะมีวธีิการ ดงัน้ี 1. ลดการใชเ้ช้ือเพลิง
จากน ้ามนั ถ่านหิน ฟืน 2. ใชพ้ลงังานทดแทนท่ีสะอาด เช่น พลงังานไฟฟ้าจากเซลลสุ์ริยะพลงังานไฟฟ้าจาก
น ้า จากลม เป็นตน้)” 
  2.5 ครูกล่าววา่ “นอกจากปรากฏการณ์เรือนกระจกแลว้ ยงัมีปรากฏการณ์อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนอีกนัน่ก็คือ 
ปรากฏการณ์เอลนิโญ” 
  2.6 ครูอธิบายวา่ “ความหมายของ “ปรากฏการณ์เอลนิโญ” เป็นสภาพความแปรปรวนของลมฟ้า
อากาศท่ีเกิดข้ึนในมหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกโลกใต ้ประมาณเดือนธนัวาคม ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีซีกโลกใตเ้ป็น
ฤดูร้อน” 
  2.7 ครูอธิบายต่อไปวา่ “ลกัษณะความแปรปรวนดงักล่าว ไดแ้ก่ อุณหภูมิบนพื้นผิวน ้ าในมหาสมุทร
แปซิฟิกทางซีกโลกใตเ้พิ่มสูงข้ึน ดินแดนท่ีเคยมีฝนตกชุกกลบัแห้งแลง้ บางพื้นท่ีมีฝนตกหนกัจนท่วม และ
ดินแดนบางแห่งกลบัมีอุณหภูมิของอากาศเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ สภาพความผนัผวนของอากาศดงักล่าวไม่อาจ
คาดการณ์ไดล่้วงหนา้วา่จะเกิดข้ึนท่ีใด และมีลกัษณะอยา่งไร” 
  2.8 ครูถามนกัเรียนวา่ “ปรากฏการณ์ดงักล่าวนั้นจะเกิดข้ึนท่ีใด (แนวการตอบ ไม่ทราบ)” 
  2.9 ครูตอบว่า “ดินแดนท่ีได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ  ได้แก่  ภาคใต้ของ
สหรัฐอเมริกา ประเทศเปรู บริเวณชายฝ่ัง (มหาสมุทรแปซิฟิก) ดา้นตะวนัตกของทวีปออสเตรเลีย หมู่เกาะ
อินโดนีเซีย และประเทศต่าง ๆ ในเอเซียใต ้ช่ือเรียกตามสถานท่ีเกิดของเอลนิโญ อาจพบช่ือเรียกเป็นอยา่งอ่ืน
ของเอลนิโญ ดงัน้ี  



  (1)   ลานิญา (La Nina) เกิดในแถบเส้นศูนยสู์ตร หมู่เกาะประเทศอินโดนีเซีย  
  (2)   เอนโซ (ENSO) เกิดในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ทางซีกโลกใต”้ 
  2.10 ครูกล่าววา่ “ผลกระทบท่ีจะเกิดจาปรากฏการณ์น้ี คือ ปรากฏการณ์เอลนิโญท่ีมีต่อโลก  
  (1) ลกัษณะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง เช่น เกาะบางแห่งในประเทสอินโดเนเซียท่ีเคยมีฝนตกชุกกลบั
กลายเป้นพื้นท่ีอบัฝนแหง้แลง้และเกิดไฟไหมป่้า รวมทั้งอุณหภูมิในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพิ่มสูงข้ึน เป็นตน้  
  (2) อุณหภูมิของกระแสน ้ าอุ่นในมหาสมุทรเพิ่มสูงข้ึน และพื้นท่ีของกระแสน ้ าอุ่นในมหาสมุทร
แปซิฟิกขยายกวา้งมากข้ึน ท าให้สัตวน์ ้ าท่ีปรับตวัไม่ทนัจะตายจ านวนมากและส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหาร
ของสัตว ์ 
  (3) ภยัธรรมชาติ เอลนิโญท าให้เกิดฝนตกหนกัในพื้นท่ีท่ีเคยแห้งแลง้จนเกิดน ้ าท่วมฉับพลนัสูญเสีย
ทั้งชีวติผูค้นและทรัพยสิ์น และบางท่ีกลบัเกิดความแหง้แลง้อยา่งหนกั  
  (4) อุณหภูมิของน่านน ้ าในมหาสมุทรเพิ่มสูงข้ึน เคยมีปรากฏว่าอุณหภูมิเหนือผิวน ้ าของมหาสมุทร
แปซิฟิกในแถบเส้นศูนยสู์ตรเพิ่มสูงข้ึนจากเดิม 1 องศาเซลเซียส ท าให้เกิดพายุฝนกระหน ่าอย่างรุนแรงใน
ประเทศชิลี เกิดฝนตกหนกัจนมีผูเ้สียชีวติจ านวนมาก  
  (5) พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  โดยเฉพาะพืชอาหารท่ี มีอายุสั้ นตาม
ฤดูกาล เช่น ขา้ว ขา้วโพด ขา้วสาลี ฯลฯ เน่ืองจากฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วง หรือน ้าท่วม  
  (6) ความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติสูญเสียไป เน่ืองจากดความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศและอุณหภูมิของน่านน ้ า ยอ่มส่งผลกระทบต่อสัตวน์ ้ าและส่ิงมีชีวิตในทะเลและทรัพยากรประมง
ของมนุษย”์ 
 
3. ข้ันสรุปผล 
  3.1 ครูใหน้กัเรียนลองท ากิจกรรมเพิ่มเติม โดยใหน้กัเรียนส ารวจวา่ในชุมชนหรือในทอ้งถ่ินของ
นกัเรียน มีส่ิงใดบา้งท่ีท าใหเ้กิดภาวะเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ และร่วมกนัอภิปราย 
  3.2 ครูใหน้กัเรียนบอกวธีิการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัธรรมชาติท่ีจะส่งผลกระทบต่อมนุษยโ์ลก 
(แนวการน าเสนอ ลดการใชข้ยะพวกพลาสติกท่ียอ่ยสลายยาก ปลูกตน้ไม่เยอะๆ ทางเดียวกนัไปดว้ยกนัเพื่อ
ประหยดัน ้ามนั ข้ึนรถโดยสารประจ าทางเพื่อลดปริมาณของรถท่ีจะปล่อยควนัพิษ เป็นตน้) 
  3.3 ครูกล่าวสรุป “การเพิ่มของฝุ่ นละอองในบรรยากาศเน่ืองจากการระเบิดของภูเขาไฟ ท าใหโ้ลก
ไดรั้บพลงังานจากดวงอาทิตยล์ดลง เม่ือใดท่ีโลกไดรั้บพลงังานจากดวงอาทิตยม์ากกวา่ปกติ อุณหภูมิของโลก
จะสูงข้ึน และเม่ือใดท่ีโลกไดรั้บพลงังานจากดวงอาทิตยล์ดลงกวา่ปกติอุณหภูมิของโลกจะลดลง การเพิ่ม
หรือลดของอุณหภูมิโลกท าใหก้ารด ารงชีวติของพืช สัตว ์และส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป” 
  3.4 ครูกล่าวต่อไปวา่ “ปรากฏการณ์ท่ีแก๊สบางชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด ์มีเทน และไนตรัส
ออกไซด์ ดูดกลืนรังสีความร้อนและคายรังสีความร้อนกลบัสู่ผวิโลก แลว้ท าใหอ้ากาศบริเวณผวิโลกอบอุ่น
หรืออาจร้อนข้ึน เรียกวา่ปรากฏการณ์เรือนกระจก การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศนอกจากเกิดข้ึนตาม



ธรรมชาติแลว้ มนุษยก์็มีส่วนท าใหภู้มิอากาศของโลกเกิดการเปล่ียนแปลง เช่น อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนอาจ
เน่ืองมากจากการเพิ่มข้ึนของแก๊สเรือนกระจก ซ่ึงเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การเผาไหม ้
เช้ือเพลิงต่าง ๆ ไดแ้ก่ น ้ามนั แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน การเผาป่า ท าใหฝุ้่ นละออง รวมทั้งแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซดใ์นอากาศเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการกระท าของมนุษย ์เช่น การแผว้ถางป่าเพื่อท าการเกษตร
หรือท่ีอยูอ่าศยั และการขยายตวัของเมือง จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เน่ืองจากผวิโลกเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมดว้ย” 
 
ส่ือการเรียนการสอน /แหล่งการเรียน รู้ (Materials, Equipment and Resources) 

- 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 
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1.  ผลการจดัการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแกไ้ข  /ขอ้เสนอแนะ  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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อาจารย์ชลธิชา เก็นซ์                                                                                           
วนัท่ี…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               


