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SCIENCE 2  SCI21102 

สาระสำคัญ (Overview / Annotation) 
  สภาพลมฟ้าอากาศของพื้นที่ต่างๆในโลกจะข้ึนอยู่กับลักษณะพื้นผิวของพื้นที่ ความสูงของพื้นที่ ตำแหน่งที่ต้ัง และทิศทางการตกกระ

ทบของแสงอาทิตย์บนผิวโลก แต่ในบางครั้งก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ส่งผลให้สภาพลมฟ้าอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงผิดปกติข้ึนได้ โดย

ปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคลื่อนตัวของทวีป ปรากฏการณ์เอลนีโน และลานีนา 

  
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Local / National Standards) 

  มาตรฐาน  ว 6.1 : เข้าใจกระบวนการต่างๆที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายนอกโลก ความสัมพันธ์ของ

กระบวนการต่างๆ  ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  และสัณฐานของโลก  มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

   มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
  1.  สืบค้นข้อมูล  อภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ  แปลความหมายจากพยากรณ์อากาศ  

อธิบายผลของลมฟ้าอากาศต่อการดำรงชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
   2.  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์  อภิปราย  และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติของโลกและ

กิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก  ซ่ึงส่วนผลต่อการดำรงชีวิตและส่ิง

แวดล้อม 

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Content Standards)                              
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ ได้แก่ การเกิดลม ชนิดของลม 

2. อธิบายผลของปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ ที่มีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเสนอแนะวิธี

ป้องกันภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) 

  ด้านความรู้ (K) 

1. อธิบายผลของปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศที่มีต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมรวมทั้งเสนอแนะวิธี

ป้องกันภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ 

  2. สืบค้นและบอกสาเหตุที่ทำให้ลมฟ้าอากาศแปรปรวนได้ 

  3. สืบค้นและอธิบายการเกิดเอลนีโน ลานีนา ปรากฏการณ์เรือนกระจก และมลพิษของอากาศได้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  

1. นักเรียนสามารถทดลองและอธิบายการเกิดลม และชนิดของลมได้ 



ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

  1.  ให้ความร่วมมือและมีความเพียรพยายามต่อการปฏิบัติงานกลุ่ม 

2. มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

3. มีความรับผิดชอบและทำงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายและทันเวลาที่กำหนด 

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ (Content) 
  สภาพลมฟ้าอากาศของพื้นที่ต่างๆในโลกจะข้ึนอยู่กับลักษณะพื้นผิวของพื้นที่ ความสูงของพื้นที่ ตำแหน่งที่ต้ัง และทิศทางการตกกระ

ทบของแสงอาทิตย์บนผิวโลก แต่ในบางครั้งก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ส่งผลให้สภาพลมฟ้าอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงผิดปกติข้ึนได้ โดย

ปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ การเคลื่อนตัวของทวีป ปรากฏการณ์เอลนีโน และลานีนา 

ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House Effect)  

 วิกฤตการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมของโลก ที่เรียกว่า “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” เป็นเรื่องเดียวกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (ดูเนื้อหาสรุปข้อ 7 ของบทนี้ ได้แก่ ภาวะโลกร้อนและบรรยากาศชั้น

โอโซนถูกทำลาย)  

  ความหมายของ “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” (Green House Effect) เป็นภาวะที่โลกร้อนหรือมี

อุณหภูมิสูงข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจากชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มผิวโลกอยู่จะยอมให้แสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลต 

(UV) จากดวงอาทิตย์ผ่านไปยังผิวโลกได้บางส่วน และเก็บความร้อนอีกส่วนหนึ่งไว้ทำให้อุณหภูมิชั้น

บรรยากาศของโลกเพิ่มสูงข้ึน หรือเกิดภาวะโลกร้อน  

  สาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก มีดังนี้  

  (1) มนุษย์เป็นผู้กระทำให้เกิด “ก๊าซเรือนกระจก” ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ

มีเทน โดยการตัดไม้ทำลายป่าและการเผาไหม้ของถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ  

  (2) ก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวการทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน โดยก่อตัว

ข้ึนในชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก และเก็บกักความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลตไว้บริเวณใกล้พื้นโลก อีกทั้ง

ยังทำให้ความร้อนที่แผ่รังสีจากพื้นโลกระบายสู่บรรยากาศชั้นสูง ๆ ไม่ได้อีกด้วย ทำให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูง

ข้ึน หรือเกิดภาวะโลกร้อน  

  (3) ชั้นบรรยากาศของโลกหรือโอโซน (Ozone Layer) ถูกทำลาย เพราะการใช้สารคลูโรฟลู

ออโร-คาร์บอน (CFC) ในวงการอุตสาหกรรม สารนี้จะไปทำลายชั้นบรรยากาศหรือชั้นโอโซนโดยลดความ

เข้มหรือความหนาของชั้นโอโซนให้น้อยลง เป็นผลให้รังสีอัลตราไวโอเลตแผ่มายังโลกได้มากข้ึนโลกจึงร้อน

ข้ึนเรื่อย ๆ  

  ผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก เม่ืออุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ จะเกิดอันตรายต่อ

โลกมนุษย์และส่ิงมีชีวิตในระยะยาว สรุปได้ดังนี้  

  (1) ผลกระทบต่อสัตว์และส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์ป่าจะลดการแพร่พันธ์ุ หรือเกิดโรค

ระบาดทำให้สัตว์ป่าบางชนิดสูญพันธ์ุ น้ำในดินจะระเหยมากข้ึน ความชุ่มชื้นในดินลดลง ต้นไม้เหี่ยวเฉาและ

เผชิญกับภัยแล้ง  

  (2) ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เช่น เชื้อมาลาเรียแพร่ระบาด แมลงวันที่เป็น

พาหะนำโรคในเขตร้อนจะแพร่พันธ์ุอย่างรวดเร็ว  

  (3) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นผิวโลก เช่น การขยายตัวของพื้นที่แห้งแล้ง หรือเขต

ทะเลทรายมีมากข้ึน  



ปรากฏการณ์ เอลนิโญ  (El Nino)  

  ความหมายของ “ปรากฏการณ์เอลนิโญ” เป็นสภาพความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศที่เกิดข้ึนใน

มหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกโลกใต้ ประมาณเดือนธันวาคม ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ซีกโลกใต้เป็นฤดูร้อน  

  ลักษณะความแปรปรวนดังกล่าว ได้แก่ อุณหภูมิบนพื้นผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกโลกใต้เพิ่ม

สูงข้ึน ดินแดนที่เคยมีฝนตกชุกกลับแห้งแล้ง บางพื้นที่มีฝนตกหนักจนท่วม และดินแดนบางแห่งกลับมี

อุณหภูมิของอากาศเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ สภาพความผันผวนของอากาศดังกล่าวไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะ

เกิดข้ึนที่ใด และมีลักษณะอย่างไร  

  ดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ได้แก่ ภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ประเทศ

เปรู บริเวณชายฝั่ง (มหาสมุทรแปซิฟิก) ด้านตะวันตกของทวีปออสเตรเลีย หมู่เกาะอินโดนีเซีย และประเทศ

ต่าง ๆ ในเอเซียใต้  

  ชื่อเรียกตามสถานที่เกิดของเอลนิโญ อาจพบชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นของเอลนิโญ  

ดังนี้  

  (1)   ลานิญา (La Nina) เกิดในแถบเส้นศูนย์สูตร หมู่เกาะประเทศอินโดนีเซีย  

  (2)   เอนโซ (ENSO) เกิดในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ทางซีกโลกใต้  

   ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีต่อโลก  

  (1) ลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น เกาะบางแห่งในประเทสอินโดเนเซียที่เคยมีฝนตกชุกกลับ

กลายเป้นพื้นที่อับฝนแห้งแล้งและเกิดไฟไหม้ป่า รวมทั้งอุณหภูมิในภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มสูงข้ึน เป็นต้น  

  (2) อุณหภูมิของกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรเพิ่มสูงข้ึน และพื้นที่ของกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทร

แปซิฟิกขยายกว้างมากข้ึน ทำให้สัตว์น้ำที่ปรับตัวไม่ทันจะตายจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหาร

ของสัตว์  

  (3) ภัยธรรมชาติ เอลนิโญทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันสูญเสีย

ทั้งชีวิตผู้คนและทรัพย์สิน และบางที่กลับเกิดความแห้งแล้งอย่างหนัก  

  (4) อุณหภูมิของน่านน้ำในมหาสมุทรเพิ่มสูงข้ึน เคยมีปรากฏว่าอุณหภูมิเหนือผิวน้ำของมหาสมุทร

แปซิฟิกในแถบเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงข้ึนจากเดิม 1 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงใน

ประเทศชิลี เกิดฝนตกหนักจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก  

  ( 5 ) พืชผลทางการ เกษตรได้รับความ เ สียหาย โดย เฉพาะพืชอาหารที่ มีอายุ ส้ันตาม

ฤดูกาล เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ฯลฯ เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วง หรือน้ำท่วม  

  (6) ความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติสูญเสียไป เนื่องจากดความแปรปรวนของสภาพภูมิ

อากาศและอุณหภูมิของน่านน้ำ ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและส่ิงมีชีวิตในทะเลและทรัพยากรประมงของ

มนุษย์ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Procedures / Activities) 

1. นำเข้าสู่บทเรียน 

  1.1 ครู ถามนักเรียนว่า “นั กเรียนคิดว่าทำไมปัจจุบันโลกจึงร้อนข้ึน (แนวการตอบ เพราะมนุษย์ตัดไม้

ทำลายป่า มีควันพิษ อากาศจึงเสียเพิ่มมากข้ึน)” 



  1.2 ครูกล่าวว่าต่อไปว่า “จากเหตุผลที่นักเรียนบอกมา นักเรียนคิดว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเรา 

และต่อโลกอย่างไร (แนวการตอบ เกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฝนตกระยะเวลานานเกินไป เกิด

ปรากฏการณ์ต่างๆ ข้ึนมากมาย)” 

  1.3 ครูกล่าว่า “การเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่นักเรียนบอกครูมานั้น จะส่งผลต่มนุษย์เรา และ

โลก อย่างมากมาย และจะเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์เอลนิโญ 

เป็นต้น ซ่ึงแต่ละปรากฏการณ์นั้น มีลักษณะอย่างไร โดยนักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปนี้”  

2. ขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  

  2.1 ครูวาดกราฟแสดงการเพิ่มข้ึนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในช่วงแต่ละปีที่ผ่านมา และแนว

โน้มการเพิ่มข้ึนในอนาคต ให้นักเรียนดู  

  2.2 ครู ถามนักเรียนว่า “จากกราฟการเพิ่มข้ึนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วงใดมีอัตราการเพิ่ม

อย่างรวดเร็ว เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (แนวคำตอบ จากกราฟในช่วงปี ค.ศ.1960 – 2000 มีการเพิ่มข้ึนของแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ ช่วงนี้มีอัตราการเพิ่มอย่างรวดเร็วมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากข้ึน เนื่องมาจากความเจริญ

เติบโตของอุตสาหกรรม การขนส่ง และการเพิ่มของประชากรทำให้มีการแผ้วถางป่าเพื่อการเกษตร ที่อยู่อาศัย

เม่ือป่าถูกทำลาย พืชมีปริมาณลดลงการสังเคราะห์แสงน้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์จึงเพิ่มข้ึน) 

  2.3 ครูให้นักเรียนลองคิด วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

อุณหภูมิของโลก นอกเหนือจากการเพิ่มข้ึนของแก๊สเรือนกระจก (แนวคำตอบ จากการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ 

และอภิปราย เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก นอกเหนือจากการเพิ่มข้ึนของแก๊ส

เรือนกระจกแล้ว ปัจจัยจากธรรมชาติเนื่องมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ การกร่อนของดิน ไฟไหม้ป่า ทำให้

เกิดควัน ฝุ่นละออง เขม่า จะบดบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกลดลง จึงอาจส่งผลให้อุณหภู มิของโลกลดลง 

ปัจจัยจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร หรือที่อยู่อาศัย การขยายตัวของเมือง 

อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก เนื่องจากผิวโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้สมบัติในการ

ดูดกลืนและการสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

  2.4 ครูให้นักเรียนศึกษา อภิปราย และช่วยกันตอบคำถาม เกี่ยวกับสารและแก๊สบางชนิดในอากาศที่มี

ปริมาณมาก จากการบรรยาย เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปว่า การเพิ่มข้ึนของฝุ่นละออง เขม่า แก๊คาร์บอนไดออกไซด์ 

แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สไนโตรเจน-ไดออกไซด์ แก๊สจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ทำให้เกิดมลพิษ

ทางอากาศ 

  2.4 ครูถามนักเรียนว่า “ถ้าต้องการลดสารและแก๊สที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจะมีวิธีการอย่างไร 

(แนวคำตอบ ถ้าต้องการลดสารและแก๊สที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จะมีวิธีการ ดังนี้ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิง

จากน้ำมัน ถ่านหิน ฟืน 2. ใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด เช่น พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะพลังงานไฟฟ้าจาก

น้ำ จากลม เป็นต้น)” 

  2.5 ครูกล่ าวว่า “นอกจากปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้ว ยังมีปรากฏการณ์อื่นๆ ที่เกิดข้ึนอีกนั่นก็คือ 

ปรากฏการณ์เอลนิโญ” 

  2.6 ครูอธิบายว่า “ความหมายของ “ปรากฏการณ์เอลนิโญ” เป็นสภาพความแปรปรวนของลมฟ้า

อากาศที่เกิดข้ึนในมหาสมุทรแปซิฟิกทางซีกโลกใต้ ประมาณเดือนธันวาคม ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ซีกโลกใต้เป็น

ฤดูร้อน” 



  2.7 ครูอธิบายต่อไปว่า “ลักษณะความแปรปรวนดังกล่าว ได้แก่ อุณหภูมิบนพื้นผิวน้ำในมหาสมุทร

แปซิฟิกทางซีกโลกใต้เพิ่มสูงข้ึน ดินแดนที่เคยมีฝนตกชุกกลับแห้งแล้ง บางพื้นที่มีฝนตกหนักจนท่วม และดิน

แดนบางแห่งกลับมีอุณหภูมิของอากาศเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ สภาพความผันผวนของอากาศดังกล่าวไม่อาจคาด

การณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดข้ึนที่ใด และมีลักษณะอย่างไร” 

  2.8 ครูถามนักเรียนว่า “ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นจะเกิดข้ึนที่ใด (แนวการตอบ ไม่ทราบ)” 

  2.9 ครูตอบว่า “ดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ ได้แก่ ภาคใต้ของ

สหรัฐอเมริกา ประเทศเปรู บริเวณชายฝั่ง (มหาสมุทรแปซิฟิก) ด้านตะวันตกของทวีปออสเตรเลีย หมู่เกาะ

อินโดนีเซีย และประเทศต่าง ๆ ในเอเซียใต้ ชื่อเรียกตามสถานที่เกิดของเอลนิโญ อาจพบชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น

ของเอลนิโญ ดังนี้  

  (1)   ลานิญา (La Nina) เกิดในแถบเส้นศูนย์สูตร หมู่เกาะประเทศอินโดนีเซีย  

  (2)   เอนโซ (ENSO) เกิดในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ทางซีกโลกใต้” 

  2.10 ครูกล่าวว่า “ผลกระทบที่จะเกิดจาปรากฏการณ์นี้ คือ ปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีต่อโลก  

  (1) ลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น เกาะบางแห่งในประเทสอินโดเนเซียที่เคยมีฝนตกชุกกลับ

กลายเป้นพื้นที่อับฝนแห้งแล้งและเกิดไฟไหม้ป่า รวมทั้งอุณหภูมิในภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มสูงข้ึน เป็นต้น  

  (2) อุณหภูมิของกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรเพิ่มสูงข้ึน และพื้นที่ของกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทร

แปซิฟิกขยายกว้างมากข้ึน ทำให้สัตว์น้ำที่ปรับตัวไม่ทันจะตายจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหาร

ของสัตว์  

  (3) ภัยธรรมชาติ เอลนิโญทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันสูญเสีย

ทั้งชีวิตผู้คนและทรัพย์สิน และบางที่กลับเกิดความแห้งแล้งอย่างหนัก  

  (4) อุณหภูมิของน่านน้ำในมหาสมุทรเพิ่มสูงข้ึน เคยมีปรากฏว่าอุณหภูมิเหนือผิวน้ำของมหาสมุทร

แปซิฟิกในแถบเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงข้ึนจากเดิม 1 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงใน

ประเทศชิลี เกิดฝนตกหนักจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก  

  ( 5 ) พืชผลทางการ เกษตรได้รับความ เ สียหาย โดย เฉพาะพืชอาหารที่ มีอายุ ส้ันตาม

ฤดูกาล เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ฯลฯ เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วง หรือน้ำท่วม  

  (6) ความสมดุลของระบบนิเวศตามธรรมชาติสูญเสียไป เนื่องจากดความแปรปรวนของสภาพภูมิ

อากาศและอุณหภูมิของน่านน้ำ ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและส่ิงมีชีวิตในทะเลและทรัพยากรประมงของ

มนุษย์” 

3. ขั้นสรุปผล 

  3.1 ครูให้นักเรียนลองทำกิจกรรมเพิ่มเติม โดยให้นักเรียนสำรวจว่าในชุมชนหรือในท้องถิ่นของ

นักเรียน มีส่ิงใดบ้างที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ และร่วมกันอภิปราย 

  3.2 ครูให้นักเรียนบอกวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์โลก 

(แนวการนำเสนอ ลดการใช้ขยะพวกพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ปลูกต้นไม่เยอะๆ ทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อ

ประหยัดน้ำมัน ข้ึนรถโดยสารประจำทางเพื่อลดปริมาณของรถที่จะปล่อยควันพิษ เป็นต้น) 

  3.3 ครูกล่าวสรุป “การเพิ่มของฝุ่นละอองในบรรยากาศเนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้โลกได้

รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ลดลง เม่ือใดที่โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากกว่าปกติ อุณหภูมิของโลกจะ



สูงข้ึน และเม่ือใดที่โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ลดลงกว่าปกติอุณหภูมิของโลกจะลดลง การเพิ่มหรือลด

ของอุณหภูมิโลกทำให้การดำรงชีวิตของพืช สัตว์ และส่ิงแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป” 

  3.4 ครูกล่าวต่อไปว่า “ปรากฏการณ์ที่แก๊สบางชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัส

ออกไซด์ ดูดกลืนรังสีความร้อนและคายรังสีความร้อนกลับสู่ผิวโลก แล้วทำให้อากาศบริเวณผิวโลกอบอุ่น

หรืออาจร้อนข้ึน เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนอกจากเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติแล้ว มนุษย์ก็มีส่วนทำให้ภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนอาจ

เนื่องมากจากการเพิ่มข้ึนของแก๊สเรือนกระจก ซ่ึงเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้ 

เชื้อเพลิงต่าง ๆ ได้แก่ น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน การเผาป่า ทำให้ฝุ่นละออง รวมทั้งแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิ่มข้ึน นอกจากนี้การกระทำของมนุษย์ เช่น การแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร

หรือที่อยู่อาศัย และการขยายตัวของเมือง จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เนื่องจากผิวโลกเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมด้วย” 

ส่ือการเรียนการสอนแหล่งการเรียน/รู้ (Materials, Equipment and Resources) 

- ใบความรู้และใบกิจกรรม  

- หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment and Evaluation) 

วิธีวัดและประเมิน 

   - ทำแบบฝึกหัดในใบความรู้ 

  - ประเมินพฤติกรรมการถาม-ตอบ 

  - การออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

  - บันทึกคะแนนการถาม-ตอบ 

  -  แบบฝึกหัดในใบกิจกรรม 



บันทึกหลังการสอน 
เรื่อง  ชนิดของลมและพายุ                                                                                  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 
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2.  ปัญหาและอุปสรรค 
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3.  วิธีแก้ไข ข้อเสนอแนะ / 
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