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SCIENCE 2  SCI21102 

     

สาระสำคัญ (Overview / Annotation) 

  บรรยากาศเป็นอากาศที่อยู่รอบๆ ตัวของส่ิงมีชีวิต  และหุ้มห่อโลกของเรา  สภาพของบรรยากาศรวมทั่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ    ที่เกิดข้ึนกับ

บรรยากาศของโลกล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของส่ิงมีชีวิตบนโลกทุกชนิด  การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของบรรยากาศ  มูลเหตุ ปัจจัยต่างๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนลักษณะต่างๆ  ของบรรยากาศช่วยทำให้มนุษย์สามารถคาดการเกี่ยวกับสภาพอากาศที่จะเกิดข้ึนได้อย่างแม่นยำ  

มีเหตุผล มนุษย์จึงสามารถคิดหาหนทางป้องกันและแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศและทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ได้

ด้วยความปลอดภัย 

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Local / National Standards) 

  มาตรฐาน  ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายนอกโลก  ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ  ที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  และสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 

                            1. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ  แปลความหมายจากพยากรณ์อากาศ  อธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อ

การดำรงชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

                             2. สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์  อภิปราย  และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติของโลกและกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก  ซ่ึงส่งผลต่อการดำรงชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Content Standards)                              

  มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและการสรุป

เกี่ยวกับความหมายของบรรยากาศ ความสำคัญ การแบ่งชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบ ลักษณะและประโยชน์ของ

บรรยากาศชั้นต่างๆ รวมทั้งการนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน 



จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

ด้านความรู้ (K) 

1. อธิบายความหมายของบรรยากาศได้ 

2. บอกความสำคัญของบรรยากาศได้ 

3. บอกส่วนประกอบของอากาศ อากาศแห้ง และอากาศชื้นได้ 

4. อธิบายลักษณะของชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกและประโยชน์ได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  

          1. นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

    1. ให้ความร่วมมือและมีความเพียรพยายามต่อการปฏิบัติงานกลุ่ม 

    2. มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

    3. มีความรับผิดชอบและทำงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายและทันเวลาที่กำหนด 

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ (Content) 

  บรรยากาศเป็นอากาศที่อยู่รอบๆ ตัวของส่ิงมีชีวิต  และหุ้มห่อโลกของเรา  สภาพของบรรยากาศรวมทั่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ    ที่เกิดข้ึนกับ

บรรยากาศของโลกล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของส่ิงมีชีวิตบนโลกทุกชนิด  การเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของบรรยากาศ  มูลเหตุ ปัจจัยต่างๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนลักษณะต่างๆ  ของบรรยากาศช่วยทำให้มนุษย์สามารถคาดการเกี่ยวกับสภาพอากาศที่จะเกิดข้ึนได้อย่างแม่นยำ  

มีเหตุผล มนุษย์จึงสามารถคิดหาหนทางป้องกันและแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศและทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ได้

ด้วยความปลอดภัย 

ชั้นบรรยากาศของโลกแบ่งตามสมบัติทางอุตุนิยมวิทยาได้ 5 ชั้น ดังนี้ 

          1. โทรโพสเฟียร์ ช่วงระดับความสูงประมาณ 0-10 กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศจะค่อยๆลดลงตามระดับ

ความสูง   

          2. สตราโตสเฟียร์ ช่วงระดับความสูงประมาณ 10-12 กิโลเมตร อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ มีก๊าซโอโซนคอยดูด

ซับแสงอุลตร้าไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไว้ 

          3. มีโซสเฟียร์    อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 50-80 กิโลเมตร อุณหภูมิของบรรยากาศในชั้นนี้ลดลงตาม

ระดับความสูง  ตอนบนสุดที่อุณหภูมิต่ำถึง  -120    ํC  

          4. เทอร์โมสเฟียร์   อยู่สูงจากพื้นโลกในระดับความสูง 80-500 กิโลเมตร อุณหภูมิของบรรยากาศจะสูงข้ึน

อย่างรวดเร็วในช่วง 80-100 กิโลเมตร  ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลง โดยทั่วไปอุณหภูมิจะอยู่ในช่วง  

277-1,727    ํC    



          5. เอกโซสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศที่อยู่นอกสุดของโลก ระดับความสูงจริงๆ ของบรรยากาศชั้นนี้ไม่มี

แน่นอน  อุณหภูมิของอากาศในชั้นนี้จะเพิ่มข้ึนตามระดับความสูง โดยปกติจะมีความสูงกว่า  2,200   ํC 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 

1. นำเข้าสู่บทเรียน  

  1.1 ครูชี้แจงถึงสาระสำคัญของบทเรียนและจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การแบ่งชั้น

บรรยากาศ ให้แก่นักเรียน  

  1.2 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมทั่วๆไปในชีวิตประจำวันของมนุษย์และครูเชื่อมโยงเข้าสู่

เรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศโดยทั่วไป รอบๆตัวเราโดยสนทนาและยกตัวอย่างสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลก

เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนการสอนในเรื่องของ  บรรยากาศ  ครูใช้คำถามต่อไปนี้ 

    - นักเรียนคิดว่าส่ิงใดที่ทำให้ร่างกายเราสดชื้นและมีชีวิตอยู่ได้ (แนวการตอบ อากาศ น้ำ ) 

 - นักเรียนลองคิดดูซิว่าบรรยากาศของโลกทำหน้าที่อะไรบ้าง (แนวการตอบ ทำหน้าที่ห่อหุ้มโลกจากรังสี

ดวงอาทิตย์ )           

  - ชั้นบรรยากาศของโลกมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตบนโลกอย่างไร (แนวการตอบ ห่อหุ้มโลกจาก

อันตรายของรังสีจากดวงอาทิตย์ และแต่ละชั้นบรรยากาศช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับส่ิงมีชีวิต

แต่ละประเภท ทำให้เกิดลม ฝน พายุ เป็นต้น) 

            - นักเรียนทราบหรือไม่ว่า บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราแบ่งออกเป็นกี่ชั้น ประกอบด้วยชั้นอะไรบ้าง 

(แนวการตอบ มี 5 ชั้น ได้แก่โทรโพสเฟียร์  สตราโตสเฟียร์   มีโซสเฟียร์     เทอร์โมสเฟียร์    เอกโซสเฟียร์ ) 

2. ขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  

     2.1 ครูอธิบาย “อากาศ เป็นส่ิงที่ไม่มีชีวิตแต่จำเป็นต่อส่ิงมีชีวิต อากาศมีอยู่รอบๆ ตัวเราและรอบโลกต้ังแต่

พื้นผิวโลกจนถึงระดับสูงๆ บนท้องฟ้า อากาศที่ห่อหุ้มโลกจากบริเวณพื้นดินจนถึงท้องฟ้าเรียกว่า บรรยากาศ”  

  2.2 ครูถามนักเรียนว่า “บรรยากาศจะแตกต่างกับอากาศ อย่างไร (แนวการตอบ บรรยากาศ หมายถึง 

อากาศที่ปกคลุมบริเวณเนื้อที่ซ่ึงกว้างใหญ่ สำหรับ อากาศ หมายถึง อากาศที่ปกคลุมบริเวณเนื้อที่ซ่ึงมีขนาดเล็ก 

และบางกว่า 

  2.4 นักเรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับเรื่อง บรรยากาศ  และทำใบงานเกี่ยวกับบรรยากาศ 

  2.5 ครูทบทวนเกี่ยวกับส่ิงที่อยู่รอบๆตัวเราที่สำคัญนั่นก็คือ บรรยากาศ   

  2.6 ครูซักถามนักเรียนว่าบรรยากาศคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับมนุษย์แล้วถ้าเราไม่มีบรรยากาศเราจะเป็นอย่างไร 

โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย ในหัวข้อที่ว่า  



“บรรยากาศมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนพ้ืนโลกอย่างไร” 

แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มละ 3 นาที เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

3. ขั้นสรุป 

  3.1 ครูสรุปเรื่องบรรยากาศ ดังนี้  
        1.บรรยากาศ หมายถึง อากาศที่ห่อหุ้มโลก และอยู่รอบ ๆ ตัวเรา  
        2.อากาศเป็นของผสม ประกอบด้วยก็าซต่างๆ ฝุ่นละอองและไอนํ้า  
        3.ชั้นบรรยากาศแบ่งได้หลายวิธี ข้ึนอยู่กับใช้ส่ิงใดเป็นเกณฑ์  
             4.เครื่องมือที่ใช้วัดความกดอากาศคือ บารอมิเตอร์ ส่วนเครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นของอากาศ คือ 

ไฮโกรมิเตอร์ 
        5.ศณลมเป็นเครื่องมือตรวจทิศทางลม แต่ถ้าต้องการตรวจสอบความเร็วของกระแสลมใช้เครื่อง

มือที่เรียกว่า แอนนิมอมิเตอร ์

ส่ือการเรียนการสอนแหล่งการเรียน/รู้ (Materials, Equipment and Resources) 

- ใบความรู้และใบกิจกรรม  

- หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 

วิธีวัดและประเมิน 

   - ทำแบบฝึกหัดในใบความรู้ 

  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

  - การออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

  - บันทึกคะแนนการถาม-ตอบ 



  -  แบบฝึกหัดในใบกิจกรรม 



บันทึกหลังการสอน 

เรื่อง  อากาศที่ห่อหุ้มโลก                                                                                      ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

 

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ปัญหาและอุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  วิธีแก้ไข ข้อเสนอแนะ / 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                          ลงชื่อ………………………………ครูผู้สอน                                             

                                                                                           

                                                                                           วันที่…………../……………./…………                                                                                                                                                                                                               

4.  การนิเทศ/กำกับ/ติดตาม 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………...


