
คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์

คู่มือครู รายวิชาเพ
ิ่มเติมวิทยาศาสตร์



คู่มือครู

รายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์ 

วิชา

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๔

ตามผลการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

จัดท�าโดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๖๑



ค�าน�า
 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ได้รบัมอบหมายจากกระทรวง ศึกษาธกิาร 
ในการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และยังมี
บทบาทหน้าทีใ่นการรบัผดิชอบเก่ียวกบัการจดัท�าหนงัสอืเรยีน คูม่อืคร ูแบบฝึกทักษะ กิจกรรม และสือ่การเรยีนรู้ 
ตลอดจนวธิกีารจัดการเรยีนรูแ้ละการวดัและประเมนิผล เพือ่ให้การจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๔ นี้ 
จัดท�าขึ้นเพ่ือประกอบ การใช้หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๔  โดยครอบคลุมเนื้อหาตามผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
๒๕๕๑  ในสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดยมีตารางวิเคราะห์ ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่ม
เติม เพื่อการจัดท�าหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์  มีแนวการจัดการเรียนรู้ การให้ความรู้
เพิ่มเติมที่จ�าเป็นส�าหรับครูผู้สอน รวมทั้งการเฉลยถามและแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน
  สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือครูเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นส่วนส�าคัญ   
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 
บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท�าไว้ ณ โอกาสนี้

(ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจ�านงค์)

ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           กระทรวงศึกษาธิการ



ค�าชี้แจง

 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ได้จัดท�าตวัช้ีวดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นเพื่อต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่ทัดเทียมกับนานาชาติ 
ได้เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีเ่ชือ่มโยงความรู้กบักระบวนการ ใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย 
มีการท�ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไปโรงเรียนจะต้องใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สสวท. ได้มีการจัดท�าหนังสือเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
เพ่ือให้โรงเรยีนได้ใช้ส�าหรบัจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน และเพือ่ให้ครผููส้อนสามารถสอนและจัดกจิกรรม
ต่างๆ ตามหนังสือเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท�าคู่มือครูส�าหรับใช้ประกอบหนังสือเรียนดังกล่าว
 คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เล่ม ๔ นี้ 
ได้บอกแนวการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาในหนังสือเรียนเกี่ยวกับ การเกิดเมฆ การเปลี่ยนแปลง
ภมูอิากาศ ข้อมลูสารสนเทศทางอตุนุยิมวิทยากบัการใช้ประโยชน์ ซึง่ครูผูส้อนสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผน การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยสามารถน�าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน ในการจัดท�าคู่มือครูเล่มนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการอิสระ คณาจารย์ รวมทั้งครูผู้สอน นักวิชาการ จากทั้งภาครัฐและเอกชน 
จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
 สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู ่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๔ นี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอน และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ท่ีจะช่วยให้การจัดการ
ศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะท�าให้คู่มือครูเล่มนี้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งสสวท. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง
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กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อแนะน�าทั่วไปในการใช้คู่มือครู

  วิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ�าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ รวมทั้ง
มบีทบาทส�าคญัในการพฒันาผลผลติต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในการอ�านวยความสะดวกท้ังในชวีติและการท�างาน 
นอกจากนีว้ทิยาศาสตร์ยงัช่วยพฒันาวธิคีดิและท�าให้มทีกัษะทีจ่�าเป็นในการตดัสนิใจและแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่ส�าคัญตามเป้าหมายของ
การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์จงึมคีวามส�าคญัยิง่ ซึง่เป้าหมายของการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ มี
ดังนี้
 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์
 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขต และข้อจ�ากัดของวิทยาศาสตร์
 3. เพื่อให้เกิดทักษะที่ส�าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ 
  ทักษะในการสื่อสารและความสามารถในการตัดสินใจ
 5. เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และ
  สภาพแวดล้อม ในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน
 6. เพื่อน�าความรู้ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
  และการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
 7. เพื่อให้มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
  อย่างสร้างสรรค์

  คู ่มือครูเป็นเอกสารที่จัดท�าขึ้นควบคู ่กับหนังสือเรียน ส�าหรับให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะที่ส�าคัญตามจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
หนังสือเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ รวมทั้งมีสื่อการเรียนรู้ในเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงได้
จาก QR code หรือ URL ที่อยู่ประจ�าแต่ละบท ซึ่งครูสามารถใช้ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย
ของการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ได้ อย่างไรกต็ามครูอาจพิจารณาดัดแปลงหรือเพ่ิมเติมการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องเรียนได้ โดยคู่มือครูมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

ผลการเรียนรู้
  ผลการเรียนรูเ้ป็นผลลพัธ์ทีค่วรเกดิกบันกัเรยีนทัง้ด้านความรูแ้ละทกัษะซ่ึงช่วยให้ครไูด้ทราบ
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ได้ ทั้งนี้ครูอาจเพิ่มเติมเนื้อหาหรือทักษะตามศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งอาจ
สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นได้
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
  การวิเคราะห์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ
จิตวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละผลการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้

ผังมโนทัศน์
  แผนภาพทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิหลกั ความคดิรอง และความคดิย่อย เพือ่ช่วย
ให้ครูเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาภายในบทเรียน 

สาระส�าคัญ
  การสรุปเนื้อหาส�าคัญของบทเรียน เพื่อช่วยให้ครูเห็นกรอบเนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งล�าดับของ
เนื้อหาในบทเรียนนั้น

เวลาที่ใช้
  เวลาท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูอาจด�าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ก�าหนดไว้ หรืออาจ
ปรับเวลาได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องเรียน

ความรู้ก่อนเรียน
  ค�าส�าคัญหรือข้อความท่ีเป็นความรู้พื้นฐาน ซึ่งนักเรียนควรมีก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาใน
บทเรียนนั้น 

ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
  ชุดค�าถามและเฉลยที่ใช้ในการตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเรียน เพ่ือ
ให้ครไูด้ตรวจสอบและทบทวนความรูใ้ห้นักเรยีนก่อนเริม่กิจกรรมการจดัการเรยีนรู้ในแต่ละบทเรยีน

การจัดการเรียนรู้

  การจัดการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้ออาจมีองค์ประกอบแตกต่างกัน โดยรายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบเป็นดังนี้

  จุดประสงค์การเรียนรู้
  เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ท่ีต้องการให้นักเรียนเกิดความรู้หรือทักษะหลังจากผ่าน
  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ ซึ่งสามารถวัดและประเมินผลได้ ทั้งนี้ครูอาจตั้ง
  จุดประสงค์เพิ่มเติมจากที่ให้ไว้ ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องเรียน

  ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
  เน้ือหาทีน่กัเรยีนอาจเกดิความเข้าใจคลาดเคลือ่นทีพ่บบ่อย ซึง่เป็นข้อมลูให้ครไูด้พงึระวงัหรอื
  อาจเน้นย�้าในประเด็นดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้
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  สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
  สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ท่ีใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่น บัตรค�า วีดิทัศน์ 
  เว็บไซต์ ซึ่งครูควรเตรียมล่วงหน้าก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้

  แนวการจัดการเรียนรู้
  แนวทางการจดัการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัจดุประสงค์การเรยีนรู ้โดยมกีารน�าเสนอทัง้ในส่วน
  ของเนือ้หาและกจิกรรมเป็นขัน้ตอนอย่างละเอยีด ทัง้นีค้รอูาจปรบัหรอืเพิม่เตมิกจิกรรมจาก
  ที่ให้ไว้ ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละห้องเรียน 

  กิจกรรม
  การปฏิบัติที่ช่วยในการเรียนรู้เนื้อหาหรือฝึกฝนให้เกิดทักษะตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
  บทเรียน โดยอาจเป็นการทดลอง การสาธิต การสืบค้นข้อมูล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งควรให้
  นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยองค์ประกอบของกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้

  - จุดประสงค์
   เป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียนเกิดความรู้หรือทักษะหลังจากผ่านกิจกรรมนั้น

  - วัสดุ และอุปกรณ์ 
   รายการวัสด ุอปุกรณ์ หรอืสารเคมี ทีต้่องใช้ในการท�ากจิกรรม ซึง่ครคูวรเตรยีมให้เพยีงพอ
   ส�าหรับการจัดกิจกรรม

  - การเตรียมล่วงหน้า
   ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งท่ีครูต้องเตรียมล่วงหน้าส�าหรับการจัดกิจกรรม เช่น การเตรียม
   สารละลายที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ การเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิต

  - ข้อเสนอแนะส�าหรับครู 
   ข้อมูลทีใ่ห้ครูแจ้งต่อนกัเรยีนให้ทราบถงึข้อควรระวงั ข้อควรปฏิบตั ิหรอืข้อมลูเพ่ิมเตมิใน
   การท�ากิจกรรมนั้น ๆ 

  - ตัวอย่างผลการท�ากิจกรรม
   ตัวอย่างผลการทดลอง การสาธิต การสืบค้นข้อมูล หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ครูใช้เป็น
   ข้อมูลส�าหรับตรวจสอบผลการท�ากิจกรรมของนักเรียน 

  - อภิปรายและสรุปผล
   ตัวอย่างข้อมูลที่ควรได้จากการอภิปรายและสรุปผลการท�ากิจกรรม ซึ่งครูอาจใช้ค�าถาม
   ท้ายกิจกรรมหรือค�าถามเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้นักเรียนอภิปรายในประเด็นที่ต้องการ รวม
   ทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดและอภิปรายถึงปัจจัยต่าง ๆ  ที่ท�าให้ผลของกิจกรรม
   เป็นไปตามที่คาดหวัง หรืออาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
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  นอกจากนี้อาจมีความรู้เพิ่มเติมส�าหรับครู เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนั้น ๆ เพ่ิม
ขึ้น ซึ่งไม่ควรน�าไปเพิ่มเติมให้นักเรียน เพราะเป็นส่วนที่เสริมจากเนื้อหาที่มีในหนังสือเรียน 

   แนวทางการวัดและประเมินผล
  แนวทางการวดัและประเมนิผลท่ีสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรยีนรู ้ซ่ึงประเมนิทัง้ด้านความรู้ 
  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และจิตวิทยาศาสตร์ของ
  นักเรียนที่ควรเกิดขึ้นหลังจากได้เรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ ผลท่ีได้จากการประเมินจะช่วยให้ครู
  ทราบถึงความส�าเร็จของการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน

  เครือ่งมอืวดัและประเมนิผลมอียูห่ลายรปูแบบ เช่น แบบทดสอบรปูแบบต่าง ๆ  แบบประเมนิ
  ทักษะ แบบประเมินคุณลักษณะด้านจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูอาจเลือกใช้เคร่ืองมือส�าหรับ
  การวัดและประเมินผลจากเครื่องมือมาตรฐานท่ีมีผู้พัฒนาไว้แล้ว ดัดแปลงจากเครื่องมือที่
  ผู ้อ่ืนท�าไว้แล้ว หรือสร้างเครื่องมือใหม่ข้ึนเอง ตัวอย่างของเครื่องมือวัดและประเมินผล
  ดงัภาคผนวก

  เฉลยค�าถาม
  แนวค�าตอบของค�าถามระหว่างเรียนและค�าถามท้ายบทเรียนในหนังสือเรียน เพื่อให้ครูใช้
  เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการตอบค�าถามของนักเรียน 

  - เฉลยค�าถามระหว่างเรียน
   แนวค�าตอบของค�าถามระหว่างเรียนซึ่งมีท้ังค�าถามชวนคิด ตรวจสอบความเข้าใจ และ
   แบบฝึกหดั ท้ังน้ีครคูวรใช้ค�าถามระหว่างเรยีนเพือ่ตรวจสอบความรูค้วามเข้าใจของนกัเรยีน
   ก่อนเริ่มเนื้อหาใหม่ เพื่อให้สามารถปรับการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อไป 

  - เฉลยค�าถามท้ายบทเรียน
   แนวค�าตอบของแบบฝึกหัดท้ายบท ซึ่งครูควรใช้ค�าถามท้ายบทเรียนเพ่ือตรวจสอบว่า 
   หลงัจากเรยีนจบบทเรยีนแล้ว นกัเรยีนยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งใด เพือ่ให้สามารถ
   วางแผนการทบทวนหรือเน้นย�า้เนื้อหาให้กับนักเรียนก่อนการทดสอบได้ 
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การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ 
1. อธบิายความสมัพันธ์ระหว่างเสถยีรภาพอากาศและการเกิดเมฆ
2. อธบิายการเกดิแนวปะทะอากาศแบบต่าง ๆ และลกัษณะลมฟ้าอากาศท่ีเกีย่วข้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธบิายการเปลีย่นแปลงอณุหภมู ิความกดอากาศ และความชืน้สัมพัทธ์ของก้อนอากาศเมือ่อากาศ

ยกตัวหรอืจมตัว
2. อธบิายความสมัพันธ์ของเสถยีรภาพอากาศแบบต่าง ๆ กับการยกตัวของก้อนอากาศ
3. อธบิายกระบวนการเกดิเมฆทีม่รีปูร่างแตกต่างกนั
4. อธบิายกลไกต่าง ๆ ทีช่่วยให้เกิดเมฆ

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จิตวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต
2. การวัด
3. การใช้จ�านวน
4. การจัดกระท�าและ               

สื่อความหมายข้อมูล
5. การตีความหมายข้อมูล

และลงข้อสรุป
6. การสร้างแบบจ�าลอง

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา

2. ความร่วมมือ การท�างาน
เป็นทีมและภาวะผู้น�า

1. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน
2. การยอมรับความเห็นต่าง
3. ความซื่อสัตย์
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เมฆ

มี

แนวปะทะอากาศอุน

ภาวะไมทรงตัวแบบมีเงื่อนไข

แบงเปน

การยกตัวของกอนอากาศ

การเปลี่ยนแปลง

ความกดอากาศ

และอุณหภูมิ

มี

เกิดจาก

โดย

เสถียรภาพอากาศ

แบบตาง ๆ
กลไกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ความกดอากาศลดลง

อุณหภูมิลดลง

ความกดอากาศเพิ่มขึ้น

อุณหภูมิเพิ่มขึ้น

ภาวะทรงตัวสัมบูรณ

ภาวะไมทรงตัวสัมบูรณ

ภาวะทรงตัวอยางเปนกลาง

การลูเขาหากัน
ของอากาศ

การพาความรอน

ลักษณะภูมิประเทศ

แนวปะทะอากาศ

ไดแก

อัตราแอเดียแบติก
ของอากาศแหง

ภายใต

สงผลตอ

แนวปะทะอากาศเย็น

แนวปะทะอากาศคงที่

แนวปะทะอากาศรวม

แบงเปน

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
แบงเปน

อัตราแอเดียแบติก
ของอากาศอิ่มตัว

เมฆที่มีรูปรางเปนกอน

เมฆที่มีรูปรางเปนแผน ทำใหเกิด

ทำใหเกิด

ทำใหเกิด
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ล�าดับแนวความคิดต่อเนื่อง

ก้อนอากาศที่ยกตัวสูงขึ้นจะมีความกดอากาศลดลงท�าให้อุณหภูมิลดลง 
ในทางกลับกัน ก้อนอากาศที่จมตัวลงจะมีความกดอากาศเพิ่มขึ้นท�าให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น



ก้อนอากาศที่ยังไม่เกิดการควบแน่นของไอน�้า อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง
ด้วยอัตราแอเดียแบติกของอากาศแห้ง และก้อนอากาศที่เกิดการควบแน่นของไอน�้า

อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราแอเดียแบติกของอากาศอิ่มตัว



เมื่อน�าอัตราแอเดียแบติกของอากาศแห้งและอากาศอิ่มตัวมาพิจารณาร่วมกับ
อัตราเปลี่ยนอุณหภูมิตามสูงของบรรยากาศ จะท�าให้ทราบเสถียรภาพอากาศ 



เสถียรภาพอากาศมี 4 แบบ ได้แก่ ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์ ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์ 
ภาวะไม่ทรงตัวแบบมีเงื่อนไข และภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลาง 

โดยเสถียรภาพอากาศแบบต่าง ๆ ท�าให้เกิดเมฆที่มีรูปร่างแตกต่างกัน



นอกจากนี้ ในธรรมชาติมักมีกลไกต่าง ๆ เข้ามากระตุ้นหรือเสริมการยกตัวของก้อนอากาศ
ได้แก่ การพาความร้อน ลักษณะภูมิประเทศ การลู่เข้าหากันของอากาศ และแนวปะทะอากาศ
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สาระส�าคัญ
 ก้อนอากาศท่ีเคลื่อนท่ีในแนวดิ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศส่งผลให้อุณหภูมิของ
ก้อนอากาศเปลีย่นแปลงตามไปด้วย โดยอณุหภมูขิองก้อนอากาศแห้งเปล่ียนแปลงด้วยอตัราแอเดียแบติก
ของอากาศแห้ง และอณุหภูมขิองก้อนอากาศอ่ิมตวัเปลีย่นแปลงด้วยอตัราแอเดียแบตกิของอากาศอ่ิมตวั
 เมื่อพิจารณาอัตราแอเดียแบติกของอากาศแห้งและอากาศอิ่มตัวร่วมกับอัตราเปล่ียนอุณหภูมิตาม 
ระดบัความสงูของบรรยากาศ จะท�าให้ทราบว่าภาวะของบรรยากาศในขณะน้ันเกิดการส่งเสริมหรือยบัยัง้
การยกตวัของก้อนอากาศ ภาวะของบรรยากาศดังกล่าวเรียกว่าเสถียรภาพอากาศ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 
แบบ ได้แก่ ภาวะทรงตวัสมับรูณ์ ภาวะไม่ทรงตวัสมับรูณ์ ภาวะไม่ทรงตวัแบบมเีงือ่นไข และภาวะทรงตวั
อย่างเป็นกลาง โดยเสถียรภาพอากาศแบบต่าง ๆ ท�าให้เกิดเมฆที่มีรูปร่างแตกต่างกัน
 นอกจากน้ี ในธรรมชาติยังมีกลไกต่าง ๆ ท่ีมากระตุ้นหรือเสริมการยกตัวของก้อนอากาศ ได้แก่ 
การพาความร้อน ลักษณะภูมิประเทศ การลู่เข้าหากันของอากาศ แนวปะทะอากาศ
 การพาความร้อน โดยผิวโลกรับรังสีดวงอาทิตย์และถ่ายโอนความร้อนไปยังอากาศเหนือผิวโลก
บริเวณนั้น ท�าให้อากาศมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบอากาศจึงยกตัวสูงขึ้นและเกิดเป็นเมฆ
 ลักษณะภูมิประเทศ โดยอากาศที่เคลื่อนที่ปะทะกับแนวสันเขาจะถูกดันให้ยกตัวข้ึนเกิดเป็นเมฆ
 การลู่เข้าหากันของอากาศ โดยอากาศท่ีเคลื่อนที่เข้าหากันจะดันให้อากาศที่อยู่ตรงกลางยกตัวขึ้น
เกิดเป็นเมฆ
 แนวปะทะอากาศ โดยอากาศที่มีความหนาแน่นต่างกันเคลื่อนที่เข้าปะทะกัน จะท�าให้อากาศที่มี
ความหนาแน่นน้อยกว่ายกตัวขึ้นเกิดเป็นเมฆ

เวลาที่ใช้ 
บทนี้ควรใช้เวลาสอนประมาณ 14 ชั่วโมง
 1. การยกตัวของอากาศกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  2 ชั่วโมง
 2. เสถียรภาพอากาศกับการยกตัวของอากาศ   4 ชั่วโมง
 3. กระบวนการเกิดเมฆ          2 ชั่วโมง 
 4. กลไกการยกตัวของอากาศและการเกิดเมฆ   6 ชั่วโมง
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ให้นกัเรยีนพจิารณาข้อความต่อไปนี ้แล้วเตมิเครือ่งหมาย  ลงในช่องค�าตอบของข้อความ
ที่ถูก หรือเครื่องหมาย  ลงในช่องค�าตอบของข้อความที่ผิด

ข้อที่ ความรู้พื้นฐาน ค�าตอบ

1 เมฆคือไอน�้าที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า (เมฆคือละอองน�้าหรือเกล็ดน�้าแข็งขนาด
เล็กมากที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า)



2 อากาศที่มีอุณหภูมิสูงสามารถรับไอน�้าได้มากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต�่า 

3 ความชื้นสัมพัทธ์เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอากาศและปริมาณไอน�้าใน
อากาศ



4 อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 100% จะไม่สามารถรับไอน�้าเพิ่มได้ แต่หาก
อากาศได้รับไอน�า้เพิ่มเข้าไปอีกจะท�าให้ไอน�้าควบแน่นเป็นละอองน�้า



5 ถ้าอากาศทีม่คีวามชืน้สมัพัทธ์ 100% มอีณุหภูมิลดต�า่ลง ไอน�า้ในอากาศจะ
ควบแน่นเป็นละอองน�้า



6 อากาศที่ระดับน�า้ทะเลมีความกดอากาศน้อยกว่าอากาศที่อยู่บนภูเขา
(อากาศที่ระดับน�า้ทะเลมีความกดอากาศมากกว่าอากาศที่อยู่บนภูเขา)



7 ถ้าใช้รปูร่างเป็นเกณฑ์จะจ�าแนกเมฆได้ 3 ประเภท ได้แก่ เมฆก้อน เมฆแผ่น 
และเมฆริ้ว



8 เมื่ออากาศยกตัวสูงขึ้นไอน�า้ในอากาศจะมีโอกาสควบแน่นเป็นละอองน�้า 

ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
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ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

อากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะท�าให้เกิดเมฆมาก การเกิดเมฆมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่างประกอบกัน เช่น อุณหภูมิอากาศ 
ความชื้นสัมพัทธ์ ลม เสถียรภาพอากาศ

สสารขยายตัวเนื่องจากอนุภาคในสสารมีขนาด
ใหญ่ขึ้น

สสารขยายตัวเนื่องจากระยะห่างระหว่างอนุภาค
ในสสารมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศไม่ส่งผลต่อ
การเกิดเมฆ หรือหมอก

หากอุณหภูมิอากาศลดลง ความชื้นสัมพัทธ์จะ
เพิ่มขึ้น และเมื่อความชื้นสัมพัทธ์มีค่า 100 % 
ไอน�้าจะควบแน่นเป็นละอองน�้าเกิดเป็นเมฆ 
หรือหมอก

10.1 การยกตัวของอากาศกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

จุดประสงค์การเรียนรู้
 อธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของก้อนอากาศที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
  เล่ม 4
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความชื้นสัมพัทธ์
  http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/humidity
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราแอเดียแบติก
  - http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/air-stability
  - http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=4&chap=5&page=t4-
   5-infodetail10.html

แนวการจัดการเรียนรู้
 1. ครูน�าเข้าสู่บทเรียนโดยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเมฆ เช่น นักเรียนเคยสังเกตเมฆบนท้องฟ้า
  หรอืไม่ เมฆทีเ่คยพบเห็นมีรูปร่างเป็นอย่างไรบ้าง นกัเรยีนเคยพบเหน็เมฆทีม่รีปูร่างสวยงามแปลกตา
  บ้างหรือไม่ จากนั้นครูทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเมฆ โดยอาจใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
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   เมฆเกิดขึ้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ เกิดจากไอน�้าในอากาศควบแน่นเป็นละอองน�้าโดยมีละอองลอย เช่น เกลือ
   ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ เป็นอนุภาคแกนกลาง และละอองน�้าเหล่านี้รวมกลุ่มกันและลอยอยู่
   สูงจากพื้นดินมาก 
   นักอุตุนิยมวิทยาใช้เกณฑ์ใดบ้างในการจ�าแนกชนิดเมฆ
   แนวค�าตอบ ระดับความสูงของฐานเมฆ และรูปร่างของเมฆ
   หากใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์ จะสามารถแบ่งเมฆได้กี่ประเภท อะไรบ้าง
   แนวค�าตอบ แบ่งเมฆได้ 3 ประเภท ได้แก่ เมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อน เมฆที่มีรูปร่างเป็นแผ่น 
   และเมฆที่มีรูปร่างเป็นริ้ว
 2. ครูให้นักเรียนสังเกตเมฆจากรูปน�าบทในหนังสือเรียนหน้า 1 จากนั้นอภิปรายร่วมกันโดยใช้
  ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   จากรูปน�าบท พบเมฆที่มีรูปร่างแบบใดบ้าง
   แนวค�าตอบ เมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อน
   นอกจากเมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อน นักเรียนเคยพบเมฆที่มีรูปร่างเป็นแผ่นหรือไม่ อย่างไร
   แนวค�าตอบ นักเรียนตอบได้ตามประสบการณ์ของตัวเอง
   ทั้งนี้ครูอาจให้นักเรียนสังเกตเมฆจากวีดิทัศน์ใน QR Code ประจ�าบทในหนังสือเรียนหรือ
  คู่มือครู จากนั้นอภิปรายร่วมกันโดยใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   จากวิดิทัศน์ พบเมฆที่มีรูปร่างแบบใดบ้าง
   แนวค�าตอบ เมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อน และเมฆที่มีรูปร่างเป็นแผ่น
 3. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามความคิดของตนเองว่า “เมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อนและเป็นแผ่น 
  เกิดขึ้นได้อย่างไร”
 4. ครใูห้นกัเรยีนศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัการเปลีย่นสถานะของน�า้ในบรรยากาศของโลกจากหนงัสอืเรยีน
  หน้า 3 (เนื้อหาในบทน�า) จากนั้นอภิปรายร่วมกันโดยใช้ค�าถามดังตัวอย่าง
   น�้าในบรรยากาศของโลกอยู่ในสถานะใดบ้าง
   แนวค�าตอบ สถานะแก๊ส สถานะของแข็ง และสถานะของเหลว
   ไอน�้าในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน�้าหรือแข็งตัวเป็นผลึกน�้าแข็งขนาดเล็กจนเกิด
   เป็นเมฆได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ ไอน�า้ในอากาศเกดิการควบแน่นเป็นละอองน�า้หรือแข็งตัวเป็นผลึกน�า้แข็งขนาด
   เล็กจนเกิดเป็นเมฆได้เมื่ออากาศยกตัวสูงขึ้น
 5. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามความคิดของตนเองว่า “เพราะเหตุใดการยกตัวของอากาศ
  จงึท�าให้เกิดเมฆ” จากน้ันให้นักเรยีนสงัเกตรปู 10.1 ในหนงัสอืเรยีนหน้า 3 หรือให้นกัเรยีนศึกษา
  การเปลี่ยนแปลงของลูกโป่งเมื่อลอยขึ้นไปยังบริเวณที่สูงขึ้นจาก QR Code ในคู่มือครู จากนั้น
  ร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค�าถามดังตัวอย่าง
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   เมื่อลูกโป่งขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ขนาดของลูกโป่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
   แนวค�าตอบ ลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้น
   เมื่อลูกโป่งลอยสูงขึ้นความกดอากาศโดยรอบลูกโป่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
   แนวค�าตอบ ความกดอากาศโดยรอบลูกโป่งลดลง
   ลูกโป่งเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างไร เมือ่ความกดอากาศโดยรอบต�า่กว่าความกดอากาศภายใน
   ลูกโป่ง
   แนวค�าตอบ ลูกโป่งขยายขนาดใหญ่ขึ้น
   ความกดอากาศโดยรอบที่ลดลงส่งผลให้ลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ เมื่อความกดอากาศโดยรอบลดลงต�่ากว่าความกดอากาศภายในลูกโป่ง อากาศ
   ภายในลูกโป่งจึงสามารถดันให้ลูกโป่งขยายขนาดใหญ่ขึ้น
 6. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามความคิดของตนเองว่า “ถ้าอากาศภายในลูกโป่งมีการ
  เปลี่ยนแปลงปริมาตร แล้วอุณหภูมิอากาศภายในลูกโป่งจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร” จากนั้นครูให้
  นักเรียนหาค�าตอบจากกิจกรรม 10.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของอากาศกับอุณหภูมิ

จุดประสงค์กิจกรรม
 อธิบายผลจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของอากาศต่ออุณหภูมิของอากาศในภาชนะบรรจุ
ที่เป็นระบบปิด 

เวลา 1 ชั่วโมง

วัสดุ-อุปกรณ์ 
 1. เทอร์มอมิเตอร์แบบดิจิทัล    1 อัน
 2. กระบอกฉีดยาขนาด 60 มิลลิลิตร  1 อัน
 3. ดินน�้ามัน         1 ก้อน
 4. นาฬิกาจับเวลา       1 เรือน

ข้อเสนอแนะส�าหรับครู
 1. ครูควรทดลองท�ากิจกรรมด้วยตนเองก่อนน�าไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
 2. ครอูาจใช้เทอร์มอมเิตอร์แบบปากกาหรอืเทอร์มอมเิตอร์วดัอณุหภมูอิาหาร หรือเทอร์มอมเิตอร์
  แบบอื่น ๆ ที่สามารถสอดเซนเซอร์เข้าไปในกระบอกฉีดยาได้
 3. ในขั้นตอนการน�าดินน�า้มันไปอุดที่ปลายกระบอกฉีดยา ครูอาจให้นักเรียนนวดดินน�า้มัน
  ให้นิ่มเพื่อให้ดินน�้ามันสามารถอุดปลายกระบอกฉีดยาได้ดีขึ้น

กิจกรรม 10.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของอากาศกับอุณหภูมิ
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 4. ครคูวรให้นักเรยีนทดสอบการรัว่ของอากาศภายนอกเข้ามาในกระบอกฉดียา โดยดงึก้าน
  กระบอกฉีดยาออกมาและค่อย ๆ  ปล่อยก้านกระบอกฉีดยากลับสู่ต�าแหน่งเดิม หากก้าน
  กระบอกฉีดยาสามารถกลับสู่ต�าแหน่งเดิมได้เองแสดงว่าอากาศภายนอกไม่สามารถ
  เข้ามาภายในกระบอกฉีดยาได้ แต่หากก้านกระบอกฉีดยาไม่กลับสู่ต�าแหน่งเดิมแสดงว่า
  อากาศภายนอกสามารถเข้ามาภายในกระบอกฉีดยาได้
 วิธีการท�ากิจกรรม
 1. ดงึก้านกระบอกฉดียาออกมาเลก็น้อย จากนัน้สอดเซนเซอร์เข้าไปในกระบอกและใช้ดนิน�า้มนั
  อดุปลายกระบอกเพือ่ไม่ให้อากาศรัว่เข้าไปด้านในกระบอกและไม่ให้เซนเซอร์สัมผัสกบักระบอก
  ฉดียา ดงัรปู

 2. วางชุดทดลองทิง้ไว้จนกระทัง่อณุหภมูขิองอากาศในกระบอกฉีดยาไม่มกีารเปล่ียนแปลง 
  จากน้ันบนัทกึอณุหภมูขิองอากาศในกระบอกฉดียา
 3. ดงึก้านกระบอกฉดียาออกมาจนสดุโดยไม่ให้มอืสมัผสักบักระบอกฉีดยา ดงัรูป และค้างไว้ 
  10 วนิาท ีบนัทกึอณุหภมูขิองอากาศภายในกระบอกฉดียา จากนัน้ปล่อยก้านกระบอกฉดีให้
  กลับสูต่�าแหน่งเดมิ ปล่อยทิง้ไว้ 10 วนิาท ีบนัทกึอณุหภมูอิกีคร้ัง

 4. ท�าตามข้อ 2 และข้อ 3 ซ�า้อกี 2 คร้ัง
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 5. อธบิายการเปลีย่นแปลงอณุหภูมิของอากาศภายในภาชนะทีบ่รรจเุมือ่มกีารเปลีย่นแปลง
  ปรมิาตรของอากาศ
 6. น�าเสนอผลการท�ากจิกรรม จากนัน้อภปิรายร่วมกนัในชัน้เรยีน

ตัวอย่างผลการท�ากจิกรรม

ขั้นตอนกิจกรรม
อุณหภูมิอากาศภายในกระบอกฉีดยา

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

ก่อนดึงก้านกระบอกฉีดยา 26.4 oC 26.4 oC 26.1 oC

หลังดึงก้านกระบอกฉีดยา
และปล่อยทิ้งไว้ 10 วินาที

26.0 oC 25.7 oC 25.2 oC

หลังปล่อยก้านกระบอกฉีดยา
และปล่อยทิ้งไว้ 10 วินาที

26.7 oC 26.7 oC 26.4 oC

สรุปผลการท�ากิจกรรม
 เมื่อดึงก้านกระบอกฉีดยาและปล่อยทิ้งไว้ 10 วินาที อุณหภูมิอากาศภายในกระบอกฉีดยา
จะลดลง และเมือ่ปล่อยก้านกระบอกฉดียากลบัสู่ต�าแหน่งเดิมและปล่อยทิง้ไว้ 10 วนิาท ีอณุหภมูิ
อากาศภายในกระบอกฉีดยาจะเพิ่มขึ้น

ค�าถามท้ายกิจกรรม
 1. หลังจากดึงก้านกระบอกฉีดยาปริมาตรของอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างไร และส่งผลต่อ
  อุณหภูมิของอากาศภายในกระบอกฉีดยา อย่างไร
  แนวค�าตอบ ปริมาตรอากาศเพิ่มขึ้น อุณหภูมิอากาศลดลง
 2. หลังจากปล่อยก้านกระบอกฉีดยากลับสู่ต�าแหน่งเดิม ปริมตรของอากาศเปลี่ยนแปลง
  อย่างไร และส่งผลต่ออุณหภูมิของอากาศภายในกระบอกฉีดยา อย่างไร
  แนวค�าตอบ ปริมาตรอากาศลดลง อุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้น
 3. การเปลี่ยนแปลงปริมาตรส่งผลต่ออุณหภูมิของอากาศหรือไม่ อย่างไร
  แนวค�าตอบ การเปลี่ยนแปลงปริมาตรส่งผลต่ออุณหภูมิของอากาศ โดยเม่ือปริมาตร
  อากาศเพิ่มขึ้น อุณหภูมิของอากาศจะลดลง และเมื่อปริมาตรอากาศลดลง อุณหภูมิของ
  อากาศจะเพิ่มขึ้น
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 7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการท�ากิจกรรม และร่วมกันอภิปรายผลการท�ากิจกรรมพร้อม
  ตอบค�าถามท้ายกิจกรรม โดยมีแนวทางการอภปิรายและแนวทางการตอบค�าถามดงัแสดงด้านบน
 8. ครใูห้ความรูเ้กีย่วกับค�าว่า “ก้อนอากาศ” ตามหนงัสอืเรยีนหน้า 5 จากนัน้น�าอภปิรายเพือ่เชือ่มโยง
  ความรู้จากกิจกรรม 10.1 กับการเปลี่ยนแปลงของก้อนอากาศท่ียกตัวและจมตัวในรูป 10.2 
  โดยมีแนวทางในการอภิปรายดังนี้
   การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในกระบอกฉีดยาเทียบเคียงได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
   ขึ้นภายในสิ่งสมมติที่เรียกว่าก้อนอากาศ
   นักอุตุนิยมวิทยาก�าหนดให้ก้อนอากาศมีขนาดประมาณลูกบาสเก็ตบอล ห่อหุ้มด้วยผนังที่
   ยดืหยุน่ได้และท�าหน้าท่ีเป็นฉนวนกนัความร้อนจงึไม่เกดิการถ่ายโอนความร้อนระหว่างอากาศ
   ภายในและภายนอกก้อนอากาศ โดยความกดอากาศภายในก้อนอากาศเท่ากบัความกดอากาศ
   ภายนอกก้อนอากาศที่ระดับความสูงเดียวกันเสมอ
   เมื่อก้อนอากาศยกตัวสูงขึ้น ความกดอากาศโดยรอบก้อนอากาศจะลดลง ท�าให้ก้อนอากาศ
   ขยายขนาดใหญ่ขึน้และมปีรมิาตรมากขึน้จนกระทัง่มคีวามกดอากาศเท่ากบัความกดอากาศ
   โดยรอบทีร่ะดับความสงูเดยีวกัน ส่งผลให้อณุหภมูภิายในก้อนอากาศลดลง และถ้าก้อนอากาศ
   จมตวัลงความกดอากาศโดยรอบก้อนอากาศทีเ่พิม่ขึน้ ท�าให้ก้อนอากาศมขีนาดและปรมิาตร
   ลดลงจนกระทั่งมีความกดอากาศเท่ากับความกดอากาศภายนอก ส่งผลให้อุณหภูมิภายใน
   ก้อนอากาศสูงขึ้น
   กระบวนการเปลีย่นแปลงอณุหภมูแิละความกดอากาศภายในก้อนอากาศโดยไม่มกีารถ่ายโอน
   ความร้อนกับบริเวณโดยรอบนี้เรียกว่า กระบวนการแอเดียแบติก (adiabatic process)
 9. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับค�าว่า “กระบวนการแอเดียแบติก” ตามหนังสือเรียนหน้า 5 จากนั้นครู
  อภิปรายเกี่ยวกับอัตราแอเดียแบติกของอากาศแห้งและอัตราแอเดียแบติกของอากาศอิ่มตัว 
  โดยให้นักเรียนพิจารณารูป 10.3 และใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   ก้อนอากาศทีย่กตวัสงูขึน้และยงัไม่เกดิการควบแน่นของไอน�า้ อณุหภมูขิองก้อนอากาศจะลดลง
   ด้วยอัตราเท่าใด และอัตราดังกล่าวมีชื่อเรียกอย่างไร
   แนวค�าตอบ 10 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร มีชื่อเรียกว่า อัตราแอเดียแบติกของอากาศแห้ง  
   (dry adiabatic lapse-rate)
   เมื่อก้อนอากาศยกตัวสูงขึ้นจนกระทั่งเกิดการควบแน่นของไอน�้า อุณหภูมิของก้อนอากาศ
   จะลดลงด้วยอัตราประมาณเท่าใด และอัตราดังกล่าวมีชื่อเรียกว่าอะไร
   แนวค�าตอบ 6 องศาเซลเซยีสต่อกโิลเมตร มชีือ่เรยีกว่า อตัราแอเดียแบติกของอากาศอิม่ตัว 
   (wet adiabatic lapse-rate)
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   เพราะเหตใุด เมือ่เกดิการควบแน่นของไอน�า้ อตัราการเปลีย่นแปลงอณุหภมูขิองก้อนอากาศ
   จึงลดลงจาก 10 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร เหลือเพียง 6 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร
   แนวค�าตอบ เนื่องจากไอน�้าที่เกิดการควบแน่นคายความร้อนแฝงออกมาท�าให้อุณหภูมิของ
   ก้อนอากาศลดลงด้วยอัตราที่ต�่าลง
   หมายเหตุ ครูอาจอธิบายนักเรียนว่าในขณะที่ยังไม่เกิดการควบแน่นของไอน�้า ก้อนที่อากาศที่ยกตัวขึ้น
   จะเย็นตัวลงในอัตรา 10 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร เม่ือเกิดการควบแน่นของไอน�้าจะเกิดการคาย
   ความร้อนแฝงออกมาส่งผลให้อากาศเย็นตัวลงช้ากว่าเดิม โดยเย็นตัวลงด้วยอัตรา 6 องศาเซลเซียส
   ต่อกิโลเมตร

   เมื่อก้อนอากาศที่อิ่มตัวไปด้วยไอน�้าจมตัวลง ความกดอากาศโดยรอบก้อนอากาศมีการ
   เปลี่ยนแปลงอย่างไร และส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของความกดอากาศและอุณหภูมิ
   อากาศภายในก้อนอากาศอย่างไร
   แนวค�าตอบ ความกดอากาศโดยรอบก้อนอากาศจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ก้อนอากาศถูกบีบให้มี
   ขนาดเล็กลงท�าให้อุณหภูมิของก้อนอากาศเพิ่มขึ้น
   อุณหภูมิของก้อนอากาศที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ละอองน�้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
   แนวค�าตอบ เมื่ออุณหภูมิของก้อนอากาศเพ่ิมขึ้น ท�าให้อากาศสามารถรับไอน�้าได้มากขึ้น 
   ละอองน�้าจึงระเหยกลายเป็นไอน�้า
   ละอองน�า้ทีร่ะเหยกลายเป็นไอน�า้ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงอณุหภมูภิายในก้อนอากาศอย่างไร
   แนวค�าตอบ ละอองน�า้จะดดูกลนืความร้อนไปใช้ในกระบวนการกลายเป็นไอ ท�าให้อณุหภูมิ
   ภายในก้อนอากาศเพิ่มขึ้นด้วยอัตราประมาณ 6 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร ตามอัตรา
   แอเดียแบติกของอากาศอิ่มตัว
   หากก้อนอากาศจมตัวลงจนกระทั่งละอองน�้าระเหยกลายเป็นไอจนหมด อุณหภูมิของ
   ก้อนอากาศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
   แนวค�าตอบ เพิ่มข้ึนด้วยอัตรา 10 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร ตามอัตราแอเดียแบติกของ
   อากาศแห้ง
 10. ครูตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความกดอากาศ และ
  ปริมาตรของก้อนอากาศ โดยใช้ค�าถามในหนังสือเรียนหน้า 7
   เมื่อก้อนอากาศลอยตัวสูงขึ้น อุณหภูมิ ความกดอากาศ และปริมาตรของก้อนอากาศ
   เปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
   แนวค�าตอบ ท้ังอุณหภูม ิความกดอากาศ และปรมิาตรของก้อนอากาศเกดิการเปล่ียนแปลง 
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   โดยอุณหภูมิและความกดอากาศของก้อนอากาศลดลง ปริมาตรของก้อนอากาศเพิ่มขึ้น

แนวทางการวัดและประเมินผล 

 KPA แนวทางการวัดและประเมินผล

K: การเปลีย่นแปลงอณุหภมู ิความกดอากาศ 
และความชื้นสัมพัทธ์ของก้อนอากาศ

1. การตอบค�าถามตรวจสอบความเข้าใจ
2. การตอบค�าถาม และการน�าเสนอผลการอภิปราย
3. แบบฝึกหัด

P: 
1. การสังเกต
2. การวัด
3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. ความร่วมมือ การท�างานเป็นทมีและภาวะ

ผู้น�า

1. การบัน ทึกและการรายงานผลการ สัง เกต             
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอากาศภายในกระบอก
ฉีดยา

2. การใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิอากาศภายใน
กระบอกฉีดยา

3. การสรุปความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลง
ปริมาตรของอากาศภายในกระบอกฉีดยากับ     
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอากาศภายใน
กระบอกฉีดยา

4. การสรุปความสัมพันธ์การเปล่ียนแปลงปริมาตร
อากาศกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศโดยใช้
หลักฐานสนับสนุน

5. มส่ีวนร่วมในการคดิ แสดงความเหน็ และตัดสินใจ
ร่วมกับผู้อื่น รวมท้ังมีการแบ่งหน้าท่ีและความ    
รับผิดชอบในการท�างานกลุ่ม

A: 
1. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน
2. การยอมรับความเห็นต่าง
3. ความซื่อสัตย์

1. การใช ้หลักฐานและเหตุผลในการอธิบาย          
ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงปริมาตรอากาศกับ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ

2. การรับฟังความเห็นของผู้อื่นในการร่วมอภิปราย
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรม 10.1 โดยไม่

ดัดแปลงข้อมูล
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ความรู้เพิม่เตมิส�าหรบัครู

 อัตราแอเดยีแบตกิของอากาศแห้งมค่ีาค่อนข้างคงที ่แต่อตัราแอเดยีแบตกิของอากาศอิม่ตัวมค่ีา
ไม่คงทีเ่พราะเปลีย่นแปลงตามอตัราการควบแน่นของไอน�า้หรอืการระเหยของละอองน�า้ในก้อนอากาศ
แต่ละพืน้ที ่โดยก้อนอากาศท่ีมกีารควบแน่นของไอน�า้มากหรอืมกีารระเหยของละอองน�า้มาก กจ็ะ
ท�าให้อตัราแอเดยีแบตกิของอากาศอิม่ตวัมค่ีาน้อยลง แต่โดยทัว่ไปอตัราแอเดยีแบตกิของอากาศ
อิม่ตวัมค่ีาเฉลีย่ประมาณ 6 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร

10.2 เสถียรภาพอากาศกับการยกตัวของก้อนอากาศ

จุดประสงค์การเรียนรู้
 อธิบายความสัมพันธ์ของเสถียรภาพอากาศแบบต่าง ๆ กับการยกตัวของก้อนอากาศ

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 หนงัสือเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิวทิยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ช้ันมธัยมศกึษาปีที ่5 เล่ม 4

แนวการจัดการเรียนรู้
 1. ครูน�าอภิปรายเกี่ยวกับเสถียรภาพอากาศโดยให้นักเรียนพิจารณารูป 10.4 (ก) และ (ข) จาก
  หนังสือเรียนหน้า 7 จากนั้นใช้ตัวอย่างค�าถาม ดังนี้
   จากรูป (ก) ก้อนอากาศมีอุณหภูมิเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอากาศโดยรอบ
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศมีอุณหภูมิต�่ากว่าอากาศโดยรอบ
   หากก้อนอากาศมีอุณหภูมิต�่ากว่าอากาศโดยรอบดังรูป (ก) ก้อนอากาศจะมีความหนาแน่น
   เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอากาศโดยรอบ
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศโดยรอบ
   เมือ่ก้อนอากาศมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศจะมกีารเคล่ือนทีอ่ย่างไร
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศจะจมตัวลง
   จากรูป (ข) ก้อนอากาศมีอุณหภูมิเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอากาศโดยรอบ
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบ
   หากก้อนอากาศมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบดังรูป (ข) ก้อนอากาศจะมีความหนาแน่น
   เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอากาศโดยรอบ
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศโดยรอบ
   เมือ่ก้อนอากาศมคีวามหนาแน่นน้อยกว่าอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศจะมกีารเคลือ่นทีอ่ย่างไร
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศจะยกตัวสูงขึ้น
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 2. ครูให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเสถียรภาพอากาศจากรูป 10.4 (ก) และ (ข) ดังนี้
   ภาวะที่ก้อนอากาศมีอุณหภูมิต�่ากว่าอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศจะไม่สามารถยกตัวได้และ
   จมตัวลงด้านล่าง เกิดเป็นภาวะที่เรียกว่า ภาวะยับยั้งการยกตัวของก้อนอากาศ
   ภาวะท่ีก้อนอากาศมอีณุหภมูสูิงกว่าอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศจะสามารถยกตวัได้ เกดิเป็น
   ภาวะที่เรียกว่า ภาวะส่งเสริมการยกตัวของก้อนอากาศ
   นกัอตุนุยิมวทิยาเรยีกภาวะของบรรยากาศทีย่บัยัง้หรือส่งเสริมการยกตัวของก้อนอากาศนีว่้า 
   เสถียรภาพอากาศ หรือ เสถียรภาพบรรยากาศ (atmospheric stability)
 3. ครูให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ ดังนี้
  อุณหภูมิอากาศโดยรอบมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับความสูงด้วยอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
  ช่วงเวลาและสภาพลมฟ้าอากาศตวัอย่างดังรปู 10.5 นกัอตุุนยิมวทิยาเรียกอตัราการเปล่ียนแปลง
  นีว่้า อตัราการเปลีย่นอุณหภมูติามระดบัความสงูของบรรยากาศ (environmental lapse-rate)
 4. ครใูห้นกัเรยีนสังเกตรปู 10.5 ในหนงัสอืเรยีนหน้า 8 จากนัน้อภปิรายร่วมกนัเกีย่วกบัความหมาย
  ของอัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิตามระดับความสูงของบรรยากาศโดยใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   เส้นกราฟสีแดง น�้าเงิน และเขียว แสดงข้อมูลใด
   แนวค�าตอบ อัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิตามระดับความสูงของบรรยากาศ
   เส้นกราฟใดแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิของอากาศโดยรอบลดลงตามความสูงอย่างรวดเร็ว
   แนวค�าตอบ เส้นกราฟสีแดง
   เส้นกราฟใดแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิของอากาศโดยรอบลดลงตามความสูงอย่างช้า ๆ
   แนวค�าตอบ เส้นกราฟสีน�้าเงิน
   เส้นกราฟใดแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิของอากาศโดยเพ่ิมข้ึนตามความสูง จากนั้นอุณหภูมิจึง
   ลดลงตามความสูงอย่างช้า ๆ
   แนวค�าตอบ เส้นกราฟสีเขียว
 5. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามความคิดของตนเองว่า “อัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิตามระดับ
  ความสูงของบรรยากาศเกี่ยวข้องกับภาวะส่งเสริมหรือยับยั้งการยกตัวของก้อนอากาศอย่างไร” 
  จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 10.2
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จุดประสงค์กิจกรรม
 1. วิเคราะห์และระบุภาวะส่งเสริมหรือภาวะยับยั้งการยกตัวของก้อนอากาศจากข้อมูล
  อุณหภูมิอากาศโดยรอบที่ก�าหนดให้
 2. อธิบายการยกตัวของก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวจากข้อมูลอุณหภูมิอากาศ
  โดยรอบที่ก�าหนดให้

เวลา 2 ชั่วโมง

วัสดุ-อุปกรณ์ 
 1. ชุดข้อมูลอุณหภูมิอากาศโดยรอบที่ระดับความสูงต่าง ๆ 1 ชุด
 2. กระดาษ กราฟ            3 แผ่น
 3. กระดาษขาว ขนาด A4          3 แผ่น
 4. ปากกาเมจิก             1 ชุด

ข้อเสนอแนะส�าหรับครู
 1. ก่อนการด�าเนินกิจกรรมครูอาจวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตัวอย่างให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียน
  เข้าใจวิธีการท�ากิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น
 2. ครอูาจแนะน�าให้นกัเรยีนวาดกราฟหรอืวเิคราะห์ข้อมลูโดยเลอืกใช้สทีีส่อดคล้องกบัชนดิ
  ของก้อนอากาศและอัตราแอเดยีแบตกิ เช่น เลอืกใช้สส้ีมหรอืแดงกบัก้อนอากาศแห้งและ
  อตัราแอเดยีแบตกิของอากาศแห้ง และเลอืกใช้สฟ้ีาหรอืน�า้เงนิกบัก้อนอากาศอิม่ตวัและ
  อัตราแอเดียแบติกของอากาศอิ่มตัว

วิธีท�ากิจกรรม
 1. เลือกชุดข้อมูลอุณหภูมิอากาศโดยรอบที่ระดับความสูงต่าง ๆ มา 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย
  ข้อมูลอุณหภูมิของอากาศโดยรอบจาก 3 บริเวณ
 2. ค�านวณอณุหภมูก้ิอนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิม่ตวัทีร่ะดบัความสงูทกุ ๆ  1 กโิลเมตร
  โดยก�าหนดให้อุณหภูมิก้อนอากาศ ณ บริเวณพื้นผิวโลกมีค่าเท่ากับอุณหภูมิอากาศ
  โดยรอบ และก้อนอากาศแต่ละก้อนมีอัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิตามระดับความสูง ดังนี้
  - ก้อนอากาศแห้ง มอีณุหภมูลิดลงตามความสงูด้วยอตัรา 10 องศาเซลเซยีสต่อกโิลเมตร
  - ก้อนอากาศอิม่ตัว มีอณุหภมิูลดลงตามความสูงด้วยอตัรา 6 องศาเซลเซยีสต่อกิโลเมตร
 3. จากข้อ 2 วาดรปูก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิม่ตวัขณะก�าลงัยกตวั พร้อมแสดงการ
  เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงของอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศแห้ง และ
  ก้อนอากาศอิ่มตัว ดังรูปตัวอย่าง

กิจกรรม 10.2 ก้อนอากาศยกตัวได้หรือไม่
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 4. วาดกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงของอากาศโดยรอบ
  ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากชุดข้อมูลที่ก�าหนด
 5. เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศโดยรอบกับอุณหภูมิของก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศ
  อิ่มตัวจากกราฟที่ได้
 6. อธิบายลักษณะกราฟ วิเคราะห์ และระบุว่ากราฟใดท่ีแสดงภาวะส่งเสริมหรือยับยั้ง
  การยกตัวของก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัว
 7. อธิบายการยกตัวของก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวจากรูปและกราฟที่ได้
 8. น�าเสนอผลการท�ากิจกรรม จากนั้นอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

ตัวอย่างผลการท�ากิจกรรม
ข้อมูลชุดที่ 1 บริเวณที่ 1

ความสูง
(กิโลเมตร)

อุณหภูมิอากาศ
โดยรอบ (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศแห้ง (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศอิ่มตัว (oC)

0 15.0 15.0 15.0

0.5 20.2 10.0 12.0

1.0 17.5 5.0 9.0

1.5 18.6 0.0 6.0

2.0 14.7 -5.0 3.0

2.5 12.0 -10.0 0.0

3.0 9.2 -15.0 -3.0

3.5 6.3 -20.0 -6.0

4.0 3.3 -25.0 -9.0

4.5 2.0 -30.0 -12.0

5.0 0.0 -35.0 -15.0

5.5 -3.4 -40.0 -18.0

6.0 -4.9 -45.0 -21.0



โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4 บทที่ 10 | การเกิดเมฆ 17

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นผิวโลก

0.5 กม.

1.0 กม.

1.5 กม.

2.0 กม.

2.5 กม.

3.0 กม.

3.5 กม.

4.0 กม.

4.5 กม.

5.0 กม.

5.5 กม.

6.0 กม.

ความสูง

15.0oC

10.0oC

15.0 oC

20.2 oC

17.5 oC

18.6 oC

14.7 oC

12.0 oC

9.2 oC

6.3 oC

3.3 oC

2.0 oC

0.0oC

-3.4 oC

-4.9 oC

อุณหภูมิ

อากาศโดยรอบ
อุณหภูมิ

กอนอากาศแหง
อุณหภูมิ

กอนอากาศอิ่มตัว

5.0oC

0.0oC

-5.0oC

-10.0oC

-15.0oC

-20.0oC

-25.0oC

-30.0oC

-35.0oC

-40.0oC

-45.0oC

15.0oC

12.0oC

9.0oC

6.0oC

3.0oC

0.0oC

-3.0oC

-6.0oC

-9.0oC

-12.0oC

-15.0oC

-18.0oC

-21.0oC

 ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวขณะก�าลังยกตัว และอุณหภูมิตามระดับความสูง
ของอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 1 บริเวณที่ 1
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6
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อุณหภูมิกอนอากาศแหง

อุณหภูมิอากาศโดยรอบ

อุณหภูมิกอนอากาศอิ่มตัว

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

คว
าม

สูง
 (ก

ิโล
เม

ตร
)

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงของอากาศโดยรอบ
ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 1 บริเวณที่ 1
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลชุดที่ 1 บริเวณที่ 2

ความสูง
(กิโลเมตร)

อุณหภูมิอากาศ
โดยรอบ (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศแห้ง (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศอิ่มตัว (oC)

0 17.2 17.2 17.2

0.5 12.1 12.2 14.2

1.0 8.0 7.2 11.2

1.5 3.9 2.2 8.2

2.0 0.7 -2.8 5.2

2.5 -2.5 -7.8 2.2

3.0 -5.9 -12.8 -0.8

3.5 -8.4 -17.8 -3.8

4.0 -12.4 -22.8 -6.8

4.5 -14.9 -27.8 -9.8

5.0 -17.8 -32.8 -12.8

5.5 -21.1 -37.8 -15.8

6.0 -24.2 -42.8 -18.8
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นผิวโลก

0.5 กม.

1.0 กม.

1.5 กม.

2.0 กม.

2.5 กม.

3.0 กม.

3.5 กม.

4.0 กม.

4.5 กม.

5.0 กม.

5.5 กม.

6.0 กม.

ความสูง

17.2oC

12.2oC

17.2 oC

12.1 oC

8.0 oC

3.9 oC

0.7 oC

-2.5 oC

-5.9 oC

-8.4 oC

-12.4 oC

-14.9 oC

-17.8 oC

-21.1 oC

-24.2 oC

อุณหภูมิ

อากาศโดยรอบ
อุณหภูมิ

กอนอากาศแหง
อุณหภูมิ

กอนอากาศอิ่มตัว

7.2oC

2.2oC

-2.8oC

-7.8oC

-12.8oC

-17.8oC

-22.8oC

-27.8oC

-32.8oC

-37.8oC

-42.8oC

17.2oC

14.2oC

11.2oC

8.2oC

5.2oC

2.2oC

-0.8oC

-3.8oC

-6.8oC

-9.8oC

-12.8oC

-15.8oC

-18.8oC

ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวขณะก�าลังยกตัว และอุณหภูมิตามระดับความสูง
ของอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 1 บริเวณที่ 2
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

คว
าม

สูง
 (ก

ิโล
เม

ตร
)

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงของอากาศโดยรอบ
ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 1 บริเวณที่ 2 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลชุดที่ 1 บริเวณที่ 3

ความสูง
(กิโลเมตร)

อุณหภูมิอากาศ
โดยรอบ (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศแห้ง (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศอิ่มตัว (oC)

0 40.6 40.6 40.6

0.5 33.6 35.6 37.6

1.0 28.8 30.6 34.6

1.5 23.9 25.6 31.6

2.0 18.9 20.6 28.6

2.5 13.9 15.6 25.6

3.0 9.0 10.6 22.6

3.5 4.2 5.6 19.6

4.0 -0.6 0.6 16.6
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นผิวโลก

0.5 กม.

1.0 กม.

1.5 กม.

2.0 กม.

2.5 กม.

3.0 กม.

3.5 กม.

4.0 กม.

ความสูง

40.6oC

35.6oC

40.6 oC

33.6 oC

28.8 oC

23.9 oC

18.9 oC

13.9 oC

9.0 oC

4.2 oC

-0.6 oC

อุณหภูมิ

อากาศโดยรอบ
อุณหภูมิ

กอนอากาศแหง
อุณหภูมิ

กอนอากาศอิ่มตัว

30.6oC

25.6oC

20.6oC

15.6oC

10.6oC

5.6oC

0.6oC

40.6oC

37.6oC

34.6oC

31.6oC

28.6oC

25.6oC

22.6oC

19.6oC

16.6oC

ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวขณะก�าลังยกตัว และอุณหภูมิตามระดับความสูง
ของอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 1 บริเวณที่ 3
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

คว
าม

สูง
 (ก

ิโล
เม

ตร
)

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงของอากาศโดยรอบ
ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 1 บริเวณที่ 3
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลชุดที่ 2 บริเวณที่ 1

ความสูง
(กิโลเมตร)

อุณหภูมิอากาศ
โดยรอบ (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศแห้ง (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศอิ่มตัว (oC)

0 14.0 14.0 14.0

0.5 20.4 9.0 11.0

1.0 19.8 4.0 8.0

1.5 17.8 -1.0 5.0

2.0 14.2 -6.0 2.0

2.5 11.5 -11.0 -1.0

3.0 8.6 -16.0 -4.0

3.5 7.1 -21.0 -7.0

4.0 3.6 -26.0 -10.0

4.5 0.5 -31.0 -13.0

5.0 -1.0 -36.0 -16.0

5.5 -3.2 -41.0 -19.0

6.0 -7.1 -46.0 -22.0
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นผิวโลก

0.5 กม.

1.0 กม.

1.5 กม.

2.0 กม.

2.5 กม.

3.0 กม.

3.5 กม.

4.0 กม.

4.5 กม.

5.0 กม.

5.5 กม.

6.0 กม.

ความสูง

14.0oC

9.0oC

14.0 oC

20.4 oC

19.8 oC

17.8 oC

14.2 oC

11.5 oC

8.6 oC

7.1 oC

3.6 oC

0.5 oC

-1.0oC

-3.2 oC

-7.1 oC

อุณหภูมิ

อากาศโดยรอบ
อุณหภูมิ

กอนอากาศแหง
อุณหภูมิ

กอนอากาศอิ่มตัว

4.0oC

-1.0oC

-6.0oC

-11.0oC

-16.0oC

-21.0oC

-26.0oC

-31.0oC

-36.0oC

-41.0oC

-46.0oC

14.0oC

11.0oC

8.0oC

5.0oC

2.0oC

-1.0oC

-4.0oC

-7.0oC

-10.0oC

-13.0oC

-16.0oC

-19.0oC

-22.0oC

ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวขณะก�าลังยกตัว และอุณหภูมิตามระดับความสูง
ของอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 2 บริเวณที่ 1
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงของอากาศโดยรอบ
ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 2 บริเวณที่ 1
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลชุดที่ 2 บริเวณที่ 2

ความสูง
(กิโลเมตร)

อุณหภูมิอากาศ
โดยรอบ (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศแห้ง (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศอิ่มตัว (oC)

0 29.2 29.2 29.2

0.5 25.1 24.2 26.2

1.0 20.3 19.2 23.2

1.5 15.6 14.2 20.2

2.0 10.9 9.2 17.2

2.5 6.2 4.2 14.2

3.0 1.6 -0.8 11.2

3.5 -2.4 -5.8 8.2

4.0 -5.5 -10.8 5.2

4.5 -6.6 -15.8 2.2
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นผิวโลก

0.5 กม.

1.0 กม.

1.5 กม.

2.0 กม.

2.5 กม.

3.0 กม.

3.5 กม.

4.0 กม.

4.5 กม.

ความสูง

29.2oC

24.2oC

29.2 oC

25.1 oC

20.3 oC

15.6 oC

10.9 oC

6.2 oC

1.6 oC

-2.4 oC

-5.5 oC

-6.6 oC

อุณหภูมิ

อากาศโดยรอบ
อุณหภูมิ

กอนอากาศแหง
อุณหภูมิ

กอนอากาศอิ่มตัว

19.2oC

14.2oC

9.2oC

4.2oC

-0.8oC

-5.8oC

-10.8oC

-15.8oC

29.2oC

26.2oC

23.2oC

20.2oC

17.2oC

14.2oC

11.2oC

8.2oC

5.2oC

2.2oC

ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวขณะก�าลังยกตัว และอุณหภูมิตามระดับความสูง
ของอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 2 บริเวณที่ 2
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงของอากาศโดยรอบ
ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 2 บริเวณที่ 2



โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4 บทที่ 10 | การเกิดเมฆ 31

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลชุดที่ 2 บริเวณที่ 3

ความสูง
(กิโลเมตร)

อุณหภูมิอากาศ
โดยรอบ (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศแห้ง (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศอิ่มตัว (oC)

0 37.2 37.2 37.2

0.5 30.0 32.2 34.2

1.0 25.1 27.2 31.2

1.5 20.2 22.2 28.2

2.0 15.3 17.2 25.2

2.5 10.4 12.2 22.2

3.0 5.9 7.2 19.2

3.5 1.1 2.2 16.2

4.0 -4.0 -2.8 13.2
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นผิวโลก

0.5 กม.

1.0 กม.

1.5 กม.

2.0 กม.

2.5 กม.

3.0 กม.

3.5 กม.

4.0 กม.

ความสูง

37.2oC

32.2oC

37.2 oC

30.0 oC

25.1 oC

20.2 oC

15.3 oC

10.4 oC

5.9 oC

1.1 oC

-4.0 oC

อุณหภูมิ

อากาศโดยรอบ
อุณหภูมิ

กอนอากาศแหง
อุณหภูมิ

กอนอากาศอิ่มตัว

27.2oC

22.2oC

17.2oC

12.2oC

7.2oC

2.2oC

-2.8oC

37.2oC

34.2oC

31.2oC

28.2oC

25.2oC

22.2oC

19.2oC

16.2oC

13.2oC

ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวขณะก�าลังยกตัว และอุณหภูมิตามระดับความสูง
ของอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 2 บริเวณที่ 3
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงของอากาศโดยรอบ
ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 2 บริเวณที่ 3
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลชุดที่ 3 บริเวณที่ 1

ความสูง
(กิโลเมตร)

อุณหภูมิอากาศ
โดยรอบ (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศแห้ง (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศอิ่มตัว (oC)

0 17.4 17.4 17.4

0.5 19.3 12.4 14.4

1.0 16.5 7.4 11.4

1.5 14.0 2.4 8.4

2.0 12.8 -2.6 5.4

2.5 12.2 -7.6 2.4

3.0 10.3 -12.6 -0.6

3.5 8.3 -17.6 -3.6

4.0 5.7 -22.6 -6.6

4.5 2.4 -27.6 -9.6

5.0 -0.4 -32.6 -12.6

5.5 -3.0 -37.6 -15.6

6.0 -5.5 -42.6 -18.6
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นผิวโลก

0.5 กม.

1.0 กม.

1.5 กม.

2.0 กม.

2.5 กม.

3.0 กม.

3.5 กม.

4.0 กม.

4.5 กม.

5.0 กม.

5.5 กม.

6.0 กม.

ความสูง

17.4oC

12.4oC

28.0 oC

23.4 oC

20.2 oC

16.6 oC

12.6 oC

8.2 oC

3.7 oC

0.2 oC

-2.8 oC

-6.9 oC

-9.7 oC

-11.8 oC

-15.7 oC

อุณหภูมิ

อากาศโดยรอบ
อุณหภูมิ

กอนอากาศแหง
อุณหภูมิ

กอนอากาศอิ่มตัว

7.4oC

2.4oC

-2.6oC

-7.6oC

-12.6oC

-17.6oC

-22.6oC

-27.6oC

-32.6oC

-37.6oC

-42.6oC

17.4oC

14.4oC

11.4oC

8.4oC

5.4oC

2.4oC

-0.6oC

-3.6oC

-6.6oC

-9.6oC

-12.6oC

-15.6oC

-18.6oC

ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวขณะก�าลังยกตัว และอุณหภูมิตามระดับความสูง
ของอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 3 บริเวณที่ 1
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

คว
าม

สูง
 (ก

ิโล
เม

ตร
)

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงของอากาศโดยรอบ
ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 3 บริเวณที่ 1
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลชุดที่ 3 บริเวณที่ 2

ความสูง
(กิโลเมตร)

อุณหภูมิอากาศ
โดยรอบ (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศแห้ง (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศอิ่มตัว (oC)

0 28.0 28.0 28.0

0.5 23.4 23.0 25.0

1.0 20.2 18.0 22.0

1.5 16.6 13.0 19.0

2.0 12.6 8.0 16.0

2.5 8.2 3.0 13.0

3.0 3.7 -2.0 10.0

3.5 0.2 -7.0 7.0

4.0 -2.8 -12.0 4.0

4.5 -6.9 -17.0 1.0

5.0 -9.7 -22.0 -2.0

5.5 -11.8 -27.0 -5.0

6.0 -15.7 -32.0 -8.0
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นผิวโลก

0.5 กม.

1.0 กม.

1.5 กม.

2.0 กม.

2.5 กม.

3.0 กม.

3.5 กม.

4.0 กม.

4.5 กม.

5.0 กม.

5.5 กม.

6.0 กม.

ความสูง

28.0oC

23.0oC

28.0 oC

23.4 oC

20.2 oC

16.6 oC

12.6 oC

8.2 oC

3.7 oC

0.2 oC

-2.8 oC

-6.9 oC

-9.7 oC

-11.8 oC

-15.7 oC

อุณหภูมิ

อากาศโดยรอบ
อุณหภูมิ

กอนอากาศแหง
อุณหภูมิ

กอนอากาศอิ่มตัว

18.0oC

13.0oC

8.0oC

3.0oC

-2.0oC

-7.0oC

-12.0oC

-17.0oC

-22.0oC

-27.0oC

-32.0oC

28.0oC

25.0oC

22.0oC

19.0oC

16.0oC

13.0oC

10.0oC

7.0oC

4.0oC

1.0oC

-2.0oC

-5.0oC

-8.0oC

ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวขณะก�าลังยกตัว และอุณหภูมิตามระดับความสูง
ของอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 3 บริเวณที่ 2
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงของอากาศโดยรอบ
ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 3 บริเวณที่ 2
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลชุดที่ 3 บริเวณที่ 3

ความสูง
(กิโลเมตร)

อุณหภูมิอากาศ
โดยรอบ (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศแห้ง (oC)

อุณหภูมิ
ก้อนอากาศอิ่มตัว (oC)

0 32.8 32.8 32.8

0.5 25.9 27.8 29.8

1.0 21.1 22.8 26.8

1.5 16.2 17.8 23.8

2.0 11.4 12.8 20.8

2.5 6.6 7.8 17.8

3.0 1.5 2.8 14.8

3.5 -3.8 -2.2 11.8

4.0 -8.5 -7.2 8.8

4.5 -13.5 -12.2 5.8
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นผิวโลก

0.5 กม.

1.0 กม.

1.5 กม.

2.0 กม.

2.5 กม.

3.0 กม.

3.5 กม.

4.0 กม.

4.5 กม.

ความสูง

32.8oC

27.8oC

32.8 oC

25.9 oC

21.1 oC

16.2 oC

11.4 oC

6.6 oC

1.5 oC

-3.8 oC

-8.5 oC

-13.5 oC

อุณหภูมิ

อากาศโดยรอบ
อุณหภูมิ

กอนอากาศแหง
อุณหภูมิ

กอนอากาศอิ่มตัว

22.8oC

17.8oC

12.8oC

7.8oC

2.8oC

-2.2oC

-7.2oC

-12.2oC

32.8oC

29.8oC

26.8oC

23.8oC

20.8oC

17.8oC

14.8oC

11.8oC

8.8oC

5.8oC

ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวขณะก�าลังยกตัว และอุณหภูมิตามระดับความสูง
ของอากาศโดยรอบ ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 3 บริเวณที่ 3
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามระดับความสูงของอากาศโดยรอบ
ก้อนอากาศแห้ง และก้อนอากาศอิ่มตัว จากข้อมูลชุดที่ 3 บริเวณที่ 3
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปผลการท�ากิจกรรม
 จากกิจกรรม ข้อมูลทั้ง 3 ชุด ได้ข้อสรุปดังนี้
 บริเวณที่ 1 ของข้อมูลท้ัง 3 ชุด ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวมีอุณหภูมิต�่ากว่า
อากาศโดยรอบในทุกระดับความสูง ดังนั้นจึงเกิดภาวะยับยั้งการยกตัวของทั้งก้อนอากาศแห้ง
และก้อนอากาศอิม่ตวั หากพจิารณาจากกราฟจะพบว่าเส้นกราฟอณุหภมูอิากาศโดยรอบมคีวามชนั
โดยเฉล่ียน้อยกว่าเส้นกราฟอณุหภมูขิองก้อนอากาศแห้งและเส้นกราฟอณุหภูมขิองก้อนอากาศ
อิ่มตัว
 บรเิวณที ่2 ของข้อมลูท้ัง 3 ชดุ ก้อนอากาศแห้งมอีณุหภูมติ�า่กว่าอากาศโดยรอบจงึเกดิภาวะ
ยับยั้งการยกตัวของก้อนอากาศแห้ง แต่ก้อนอากาศอิ่มตัวมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบจึง
เกิดภาวะส่งเสริมการยกตัวของก้อนอากาศอิ่มตัว หากพิจารณาจากกราฟจะพบว่าเส้นกราฟ
อุณหภูมิอากาศโดยรอบมีความชันโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างเส้นกราฟอุณหภูมิของก้อนอากาศแห้ง
และเส้นกราฟอุณหภูมิของก้อนอากาศอิ่มตัว
 บรเิวณที ่3 ของข้อมลูทัง้ 3 ชดุ ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิม่ตวัมอีณุหภมูสิงูกว่าอากาศ
โดยรอบในทุกระดับความสูง ดังนั้นจึงเกิดภาวะส่งเสริมการยกตัวของทั้งก้อนอากาศแห้งและ
ก้อนอากาศอ่ิมตวั หากพจิารณาจากกราฟจะพบว่าเส้นกราฟอณุหภมูอิากาศโดยรอบมคีวามชนั
โดยเฉลีย่มากกว่าเส้นกราฟอณุหภมูขิองก้อนอากาศแห้งและเส้นกราฟอณุหภมูขิองก้อนอากาศ
อิ่มตัว

ค�าถามท้ายกิจกรรม
 1. ในภาวะยับยั้งการยกตัวของทั้งก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัว อุณหภูมิอากาศ
  โดยรอบในแต่ละระดบัความสงูมค่ีาเป็นอย่างไรเมือ่เทยีบกบัอณุหภมูก้ิอนอากาศแห้งและ
  อุณหภูมิก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกัน
  แนวค�าตอบ อณุหภมูอิากาศโดยรอบมีค่าสูงกว่าอณุหภมูขิองก้อนอากาศแห้งและอุณหภูมิ
  ของก้อนของอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกัน
 2. ในภาวะส่งเสรมิการยกตวัของทัง้ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิม่ตวั อณุหภมูอิากาศ
  โดยรอบในแต่ละระดบัความสงูมค่ีาเป็นอย่างไรเมือ่เทียบกบัอณุหภมูขิองก้อนอากาศแห้ง
  และอุณหภูมิของก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกัน
  แนวค�าตอบ อุณหภมูอิากาศโดยรอบมีค่าต�า่กว่าอุณหภูมขิองก้อนอากาศแห้งและอณุหภมูิ
  ของก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกัน
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 3. ในภาวะส่งเสริมการยกตัวของก้อนอากาศอิ่มตัวแต่ยับยั้งการยกตัวของก้อนอากาศแห้ง 
  อณุหภมูอิากาศโดยรอบในแต่ละระดบัความสงูมค่ีาเป็นอย่างไรเมือ่เทยีบกับอณุหภมูขิอง
  ก้อนอากาศแห้งและอุณหภูมิของก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกัน
  แนวค�าตอบ อุณหภูมิอากาศโดยรอบมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิของก้อนอากาศแห้ง แต่มีค่า
  ต�่า  กว่าอุณหภูมิของก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงเดียวกัน

 5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการท�ากิจกรรม และร่วมกันอภิปรายผลการท�ากิจกรรมพร้อม
  ตอบค�าถามท้ายกิจกรรม โดยมีแนวทางการอภปิรายและแนวทางการตอบค�าถามดงัแสดงด้านบน
 6. ครูให้นักเรียนสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับภาวะส่งเสริมหรือยับยั้งการยกตัวของก้อนอากาศ
  ในกรณีต่าง ๆ  จากหนังสือเรียนหน้า 11 – 14 จากนั้นครูน�าอภิปรายโดยมีแนวทางการอภิปราย
  ดังนี้
  แนวทางการอภิปราย
   การเกิดภาวะส่งเสริมหรือยับยั้งการยกตัวของก้อนอากาศ พิจารณาได้จากการเปรียบเทียบ
   อุณหภูมิอากาศโดยรอบกับอุณหภูมิของก้อนอากาศแห้งและอุณหภูมิของก้อนอากาศอิ่มตัว
   ที่ระดับความสูงเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นได้ 4 กรณี
   กรณีที่ 1 ทั้งก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวมีอุณหภูมิต�่ากว่าอากาศโดยรอบในทุก
   ระดับความสูง ท�าให้เกิดภาวะยับยั้งการยกตัวของทั้งก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัว 
   เรียกภาวะนี้ว่า ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์
   กรณีที่ 2 ทั้งก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิ่มตัวมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบในทุก
   ระดบัความสงู ท�าให้เกดิภาวะส่งเสรมิการยกตวัของทัง้ก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศอิม่ตวั 
   เรียกภาวะนี้ว่า ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์
   กรณีที่ 3 ก้อนอากาศมีอุณหภูมิต�่ากว่าอากาศโดยรอบในทุกระดับความสูง ท�าให้เกิดภาวะ
   ยับยั้งการยกตัวของก้อนอากาศแห้ง แต่ก้อนอากาศอ่ิมตัวมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบ
   ในทุกระดับความสูง ท�าให้เกิดภาวะส่งเสริมการยกตัวของก้อนอากาศอิ่มตัว เรียกภาวะนี้ว่า 
   ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข
   กรณีท่ี 4 ก้อนอากาศแห้งหรอืก้อนอากาศอิม่ตัวมอีณุหภมูเิท่ากบัอากาศโดยรอบในทกุระดบั
   ความสูง ท�าให้ไม่เกิดภาวะส่งเสริมหรือยับยั้งการยกตัวของก้อนอากาศแห้งและก้อนอากาศ
   อิ่มตัว เรียกภาวะนี้ว่า ภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลาง
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แนวทางการวัดและประเมินผล 

 KPA แนวทางการวัดและประเมินผล

K: ภาวะส่งเสรมิและยบัยัง้การยกตวัของก้อน
อากาศภายใต้เสถยีรภาพอากาศแบบต่าง ๆ

1. การตอบค�าถามตรวจสอบความเข้าใจ
2. การตอบค�าถาม และการน�าเสนอผลการอภิปราย
3. แบบฝึกหัด

P: 
1. การใช้จ�านวน
2. การจัดกระท�าและสื่อความหมายข้อมูล
3. ความร่วมมือ การท�างานเป็นทมีและภาวะ

ผู้น�า

1. การค�านวณเพื่อระบุอุณหภูมิของก้อนอากาศแห้ง
และก้อนอากาศอิ่มตัวที่ระดับความสูงต่าง ๆ และ
การเปรียบเทยีบอณุหภูมขิองก้อนอากาศแห้งและ
ก้อนอากาศอิ่มตัวกับอุณหภูมิอากาศโดยรอบ       
ที่ความสูงเดียวกัน

2. จัดท�ารูปน�าเสนอข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิ
อากาศโดยรอบ อณุหภมูขิองก้อนอากาศแห้ง และ
อณุหภมูขิองก้อนอากาศอิม่ตวัในแต่ละระดบัความ
สูง

3. จดัท�ากราฟแสดงการเปลีย่นแปลงอณุหภมูอิากาศ
โดยรอบ อุณหภูมิของก้อนอากาศแห้ง และ
อุณหภูมิของก้อนอากาศอิ่มตัว

4. มส่ีวนร่วมในการคดิ แสดงความเหน็ และตัดสินใจ
ร ่วมกับผู ้อื่น  รวมทั้ งมีการแบ ่งหน ้า ท่ีและ            
ความรับผิดชอบในการท�างานกลุ่ม

A: การยอมรับความเห็นต่าง การรับฟังความเห็นของผู้อื่นในการอภิปราย



โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4บทที่ 10 | เมฆและการเกิดเมฆ 46

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.3 กระบวนการเกิดเมฆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
 อธิบายกระบวนการเกิดเมฆที่มีรูปร่างแตกต่างกัน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 หนงัสือเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิวทิยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เล่ม 4

แนวการจัดการเรียนรู้
 1. ครูน�าเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเสถียรภาพอากาศทั้ง 4 กรณี จากนั้นครู
  ให้นกัเรยีนอภปิรายตามความคดิของตนเองว่า เมฆท่ีมรีปูร่างเป็นก้อนและเป็นแผ่นจะเกดิภายใต้
  เสถียรภาพอากาศแบบใดได้บ้าง
 2. ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเมฆก้อนจากหนังสือเรียนหน้า 15 - 16 จากนั้นครู
  น�าอภิปรายโดยใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   ในการเกิดเมฆก้อน ก้อนอากาศจะต้องมีการเคลื่อนที่อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศต้องยกตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ไอน�้าควบแน่นเป็นละอองน�้า
   และพัฒนาตัวเป็นกลุ่มก้อนของละอองน�้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า 
   เกิดเป็นเมฆที่มีลักษณะเป็นก้อน
   เมฆก้อนเกิดขึ้นได้ในภาวะใดบ้าง
   แนวค�าตอบ ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์ และภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข
 ค�าถามอภิปรายกระบวนการเกิดเมฆก้อนในภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์
   ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์ส่งผลให้เกิดเมฆก้อนได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ เมื่อก้อนอากาศถูกกระตุ้นให้ยกตัว ก้อนอากาศจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศ
   โดยรอบที่อยู่ในระดับความสูงเดียวกันเสมอ ท�าให้ก้อนอากาศยกตัวข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง
   จึงเกิดเป็นเมฆก้อน
   จากรปู 10.10 เม่ือก้อนอากาศถกูกลไกกระตุน้ให้ยกตัวสงูขึน้ ก้อนอากาศมอีณุหภมูแิตกต่าง
   จากอากาศโดยรอบที่ระดับความสูงเดียวกันอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบท่ีระดับความสูงเดียวกันเสมอ 
   เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศโดยรอบลดลงด้วยอัตราที่มากกว่าก้อนอากาศ
   จากรูป 10.10 หลังจากที่ก้อนอากาศถูกกลไกกระตุ้นให้ยกตัว การเคลื่อนของก้อนอากาศ
   เป็นอย่างไร และสอดคล้องกับรูปร่างของเมฆที่ปรากฏในรูปอย่างไร
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศจะยกตวัขึน้ได้เองอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ท�าให้เกดิเมฆทีม่รูีปร่างเป็นก้อน
   สอดคล้องรูปร่างของเมฆที่ปรากฏในรูป
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 ค�าถามอภิปรายกระบวนการเกิดเมฆก้อนในภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข
   เงื่อนไขใดที่จ�าเป็นต่อการเกิดเมฆก้อนในภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข 
   แนวค�าตอบ จ�าเป็นต้องมกีลไกทีช่่วยให้ก้อนอากาศยกตวัจนกระทัง่อณุหภมูขิองก้อนอากาศ
   สูงกว่าอุณหภูมิอากาศโดยรอบ
   จากรูป 10.11 ในช่วงความสูงใดที่ก้อนอากาศมีอุณหภูมิต�า่กว่าอากาศโดยรอบ และในช่วง
   ความสูงนี้ ก้อนอากาศยกตัวขึ้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ ช่วงความสูงตั้งแต่พ้ืนโลกจนถึงประมาณ 1.4 กิโลเมตร และในช่วงความสูงนี้ 
   มีกลไกช่วยให้ก้อนอากาศยกตัว
   จากรูป 10.11 ที่ความสูงมากกว่า 1.4 กิโลเมตร ก้อนอากาศมีอุณหภูมิแตกต่างจากอากาศ
   โดยรอบที่ระดับความสูงเดียวกันอย่างไร และส่งผลต่อรูปร่างของเมฆที่เกิดขึ้นอย่างไร
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบที่ระดับความสูงเดียวกัน ส่งผลให้
   ก้อนอากาศยกตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อน
 4. ครตูรวจสอบความเข้าใจนกัเรยีนเกีย่วกบักระบวนการเกดิเมฆก้อน โดยใช้ค�าถามในหนงัสือเรียน
  หน้า 16
   การทีเ่มฆก้อนสามารถพฒันาตวัให้มขีนาดใหญ่ขึน้และมยีอดเมฆสูงขึน้ อณุหภูมก้ิอนอากาศ
   มีค่าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอุณหภูมิอากาศโดยรอบ
   แนวค�าตอบ อุณหภูมิก้อนของอากาศมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิอากาศโดยรอบ
 5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดเมฆก้อนที่สัมพันธ์กับการเกิดเมฆริ้วว่า
   ในการเกิดเมฆก้อน ถ้าก้อนอากาศยกตัวจนกระทั่งอุณหภูมิลดต�่ากว่าจุดเยือกแข็งจะท�าให้
   ละอองน�า้เปลีย่นสถานะเป็นผลกึน�า้แขง็ และถ้ามลีมในระดับสูงทีพั่ดแรงจะท�าให้ผลึกน�า้แข็ง
   ถูกพัดเป็นทางยาวท�าให้เกิดเป็นเมฆริ้ว ดังรูป

เมฆริ้ว



โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4บทที่ 10 | เมฆและการเกิดเมฆ 48

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 6. ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเมฆแผ่นจากหนังสือเรียนหน้า 17 - 19 จากนั้นครู
  น�าอภิปรายโดยใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   ในการเกิดเมฆแผ่น ก้อนอากาศจะต้องมีการเคลื่อนที่อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศที่ก�าลังยกตัวสูงต้องถูกภาวะของบรรยากาศยับยั้งจนไม่สามารถ
   ยกตัวข้ึนต่อไปได้ ซึ่งจะท�าให้ก้อนอากาศแผ่ออกในแนวราบ และถ้าไอน�้าเกิดการควบแน่น
   จะท�าให้เกิดเมฆที่มีลักษณะเป็นแผ่น
   เมฆแผ่นเกิดขึ้นได้ในภาวะใดบ้าง
   แนวค�าตอบ ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์ และภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข
 ค�าถามอภิปรายกระบวนการเกิดเมฆแผ่นในภาวะทรงตัวสัมบูรณ์
   เสถียรภาพอากาศในรูป 10.12 เป็นแบบใด ทราบได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ เสถียรภาพอากาศแบบภาวะทรงตัวสัมบูรณ์ เนื่องจากก้อนอากาศมีอุณหภูมิ
   ต�่ากว่าอากาศโดยรอบที่ระดับเดียวกันเสมอ
   ก้อนอากาศในรูป 10.12 ยกตัวได้ถึงความสูงใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ ประมาณ 1.2 กิโลเมตร เนื่องจากมีกลไกช่วยให้ก้อนอากาศยกตัวขึ้น
   ทีค่วามสงู 1.2 กโิลเมตร ก้อนอากาศเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างไร เพราะเหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศแผ่ออกในแนวราบและเกิดการควบแน่นของไอน�้า ท�าให้เกิดเมฆ
   ที่มีลักษณะเป็นแผ่น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากไม่มีกลไกช่วยให้ก้อนอากาศยกตัวต่อขึ้นไปได้ 
   ประกอบกบัภาวะของบรรยากาศยบัยัง้การยกตวัของก้อนอากาศ จงึท�าให้ก้อนอากาศแผ่ออก
   ในแนวราบเกิดเป็นเมฆแผ่น
   เพราะเหตุใด เมฆแผ่นที่เกิดในภาวะทรงตัวสัมบูรณ์จึงคงตัวอยู่ได้ไม่นาน
   แนวค�าตอบ เนื่องจากก้อนอากาศมีอุณหภูมิต�่ากว่าอากาศโดยรอบที่ระดับเดียวกันเสมอ 
   ท�าให้ก้อนอากาศจมตัวกลับสู่ต�าแหน่งเดิม ละอองน�้าจึงระเหยกลับเป็นไอน�า้ ท�าให้เมฆแผ่น
   สลายไปในที่สุด
 ค�าถามอภิปรายกระบวนการเกิดเมฆแผ่นในภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข
   เสถียรภาพอากาศในรูป 10.13 เป็นแบบใด ทราบได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ เสถยีรภาพอากาศแบบภาวะไม่ทรงตวัอย่างมเีงือ่นไข เนือ่งจากทีร่ะดบัความสงู
   ใกล้พื้นผิวโลก ก้อนอากาศมีอุณหภูมิต�่ากว่าอากาศโดยรอบท่ีระดับเดียวกัน แต่หาก
   ก้อนอากาศยกตวัสงูกว่า 1.6 กโิลเมตร อณุหภมูขิองก้อนอากาศสงูกว่าอากาศโดยรอบทีร่ะดบั
   เดียวกัน
   ก้อนอากาศในรูป 10.13 ยกตัวได้ถึงความสูงใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ ประมาณ 1.2 กิโลเมตร เนื่องจากมีกลไกช่วยให้ก้อนอากาศยกตัวขึ้น
   ทีค่วามสงู 1.2 กโิลเมตร ก้อนอากาศเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างไร เพราะเหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศแผ่ออกในแนวราบและเกิดการควบแน่นของไอน�้า ท�าให้เกิดเมฆ
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   ทีม่ลีกัษณะเป็นแผ่น ทีเ่ป็นเช่นนีเ้นือ่งจากไม่มกีลไกช่วยให้ก้อนอากาศยกตวัต่อไปได้ ประกอบกบั
   ภาวะของบรรยากาศยับยัง้การยกตวัของก้อนอากาศ จึงท�าให้ก้อนอากาศแผ่ออกในแนวราบ
   เกิดเป็นเมฆแผ่น
   เมฆแผ่นท่ีเกดิในภาวะไม่ทรงตวัอย่างมเีงือ่นไขต่างจากเมฆแผ่นทีเ่กดิในภาวะทรงตวัสมับรูณ์
   อย่างไร
   แนวค�าตอบ เมฆแผ่นที่เกิดในภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไขสามารถคงตัวอยู่ได้นานกว่า
   เมฆแผ่นที่เกิดในภาวะทรงตัวสัมบูรณ์
 7. ครูให้นักเรียนอภิปรายตามความคิดตนเองว่า “เมฆที่พบในภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลาง
  เป็นเมฆก้อนหรือเมฆแผ่น เพราะเหตุใด” จากนั้นครูน�าอภิปราย โดยมีแนวทางการอภิปราย
  ดังตัวอย่าง
  แนวทางการอภิปราย ภาวะทรงตัวอย่างเป็นกลางมักเกิดขึ้นในบางช่วงความสูงและเกิดเป็น
  ระยะเวลาสั้น ๆ มักพบในช่วงที่ดวงอาทิตย์ก�าลังขึ้นจากขอบฟ้าหรือลับจากขอบฟ้า ซึ่งเป็นช่วง
  ที่เสถียรภาพอากาศก�าลังเปลี่ยนจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง ดังนั้นเมฆที่พบในภาวะทรงตัว
  อย่างเป็นกลางจึงเป็นเมฆที่ก�าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามเสถียรภาพอากาศในขณะนั้น
 8. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดหมอกและเหตุการณ์ฟ้าหลัว ดังนี้
   ช่วงเช้ามืดในฤดูหนาวของประเทศไทยมักเกิดภาวะทรงตัวสัมบูรณ์ เนื่องจากอากาศใกล้
  พืน้ผวิโลกมอีณุหภมูติ�า่สดุในรอบวนั จงึเกดิภาวะยบัยัง้การยกตวัของก้อนอากาศ และถ้าอากาศใกล้
  พื้นผิวโลกมีความช้ืนสัมพัทธ์ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ไอน�้าในอากาศจะควบแน่นท�าให้เกิดเป็น
  ชั้นหมอกปกคลุมพื้นผิวบริเวณน้ัน หลังจากนั้นในช่วงสายเมื่ออุณหภูมิอากาศสูงขึ้น 
  ความชื้นสัมพัทธ์จะมีค่าต�่ากว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ท�าให้ละอองน�้าระเหยกลับเป็นไอน�้า ส่งผลให้
  หมอกสลายไปในที่สุด
   นอกจากนี้ ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงลมสงบ ท�าให้การถ่ายเทของอากาศเกิดข้ึน
ได้น้อยลง ประกอบกับอากาศในภาวะทรงตัวสัมบูรณ์มีแนวโน้มจมตัวลงสู่ด้านล่างมากกว่ายกตัว
ขึน้ด้านบน ท�าให้ละอองลอยสะสมในอากาศเป็นจ�านวนมากจึงเกดิเหตุการณ์ฟ้าหลัว (haze) ซ่ึงมกัพบ
ในฤดูหนาว จากรูปเป็นเหตุการณ์ฟ้าหลัวบริเวณกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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แนวทางการวัดและประเมินผล 

 KPA แนวทางการวัดและประเมินผล

K: การเกิดเมฆก้อนและเมฆแผ่นภายใต้
เสถยีรภาพอากาศแบบต่าง ๆ

1. การตอบค�าถามตรวจสอบความเข้าใจ
2. การตอบค�าถาม และการอภิปราย
3. แบบฝึกหัด

P: - -

A: การยอมรับความเห็นต่าง การรับฟังความเห็นของผู้อื่นในการอภิปราย

10.4 กลไกการยกตัวของอากาศและการเกิดเมฆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
 หนังสือเรยีนรายวิชาเพิม่เตมิวทิยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เล่ม 4

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับมวลอากาศ http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/ book.
  php?book=4&chap=5&page=t4-5-infodetail03.html
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปะทะอากาศ http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/ book/book.
  php?book=4&chap=5&page=t4-5-infodetail04.html 

แนวการจัดการเรียนรู้
 1. ครูน�าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนอภิปรายตามความคิดของตนเองว่า “ในธรรมชาติ มีอะไร
  ที่ช่วยให้ก้อนอากาศยกตัวสูงขึ้นได้บ้าง” จากนั้นครูอธิบายนักเรียนว่า ในธรรมชาติ การท่ี
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  ก้อนอากาศยกตัวขึ้นได้นั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การพาความร้อน ลักษณะ
  ภูมิประเทศ การลู่เข้าหากันของอากาศ และแนวปะทะอากาศ
 2. ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับกลไกการพาความร้อนจากหนังสือเรียนหน้า 20 จากนั้นครู
  น�าอภิปรายโดยอาจใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   อากาศบริเวณพื้นผิวโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบในบริเวณนั้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ พ้ืนผิวโลกบางบริเวณสามารถดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ได้ดี ท�าให้มีอุณหภูมิสูง
   กว่าบริเวณอื่น ๆ  ความร้อนจากพื้นผิวโลกจะถูกถ่ายโอนไปยังอากาศเหนือผิวโลกบริเวณนั้น 
   อากาศจึงมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบ
   เพราะเหตุใดก้อนอากาศที่ยกตัวสูงขึ้นจึงเกิดการควบแน่นของไอน�้า
   แนวค�าตอบ เมื่อก้อนอากาศยกตัวสูงขึ้น อุณหภูมิอากาศจะลดลง ส่งผลให้ความชื้นสัมพัทธ์
   เพิม่ขึน้ และเมือ่ความชืน้สมัพทัธ์มค่ีา 100 เปอร์เซน็ต์ ไอน�า้ในอากาศจะควบแน่นเป็นละอองน�า้
   อากาศที่อยู่ในระดับสูงจมตัวลงสู่ด้านล่างได้หรือไม่ อย่างไร
   แนวค�าตอบ อากาศจมตัวลงสู่ด้านล่างได้ โดยบริเวณขอบของก้อนเมฆที่เกิดการระเหยของ
   ละอองน�า้เป็นไอน�า้จะเกดิการดดูกลนืความร้อนจากอากาศโดยรอบก้อนเมฆ ส่งผลให้อากาศ
   บริเวณนั้นมีอุณหภูมิต�่าลง จึงจมตัวลงด้านล่าง
 3. ครูให้นักเรียนสังเกตรูป 10.15 ในหนังสือเรียนหน้า 21 จากนั้นครูน�าอภิปรายโดยใช้ตัวอย่าง
  ค�าถามดังนี้
   ช่องสีเขียวแสดงข้อมูลใด และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในชั้น A และ B เป็นอย่างไร
   แนวค�าตอบ ช่องสีเขียวแสดงข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ โดยในชั้น A ความชื้นสัมพัทธ์มีค่า
   เพิ่มขึ้นตามความสูง และในชั้น B ความชื้นสัมพัทธ์มีค่า 100 เปอร์เซ็นต์
   ช่องสีฟ้าแสดงข้อมูลใดบ้าง
   แนวค�าตอบ อุณหภูมิของก้อนอากาศและอุณหภูมิอากาศโดยรอบในแต่ละระดับความสูง 
   การยกตัวของก้อนอากาศ และช่วงความสูงที่เกิดเมฆ
   ในช่องสีฟ้า อุณหภูมิของก้อนอากาศและอุณหภูมิอากาศโดยรอบในแต่ละระดับความสูง 
   มีค่าแตกต่างกันอย่างไร
   แนวค�าตอบ ที่บริเวณพื้นผิวโลก ก้อนอากาศและอากาศโดยรอบมีอุณหภูมิเท่ากัน ที่บริเวณ
   สูงขึ้น ก้อนอากาศจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบ จนกระทั่งระดับความสูง 2 กิโลเมตร 
   ก้อนอากาศมีอุณหภูมิเท่ากับอากาศโดยรอบ
   ในช่องสฟ้ีา ช้ัน A และ B เกดิภาวะส่งเสรมิหรอืยบัยัง้การยกตวัของก้อนอากาศ เพราะเหตใุด
   แนวค�าตอบ ในชั้น A และ B เกิดภาวะส่งเสริมการยกตัวของก้อนอากาศ เนื่องจาก
   ก้อนอากาศมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบ โดยที่ระดับความสูงเดียวกันอุณหภูมิของ
   ก้อนอากาศสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศโดยรอบ



โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4บทที่ 10 | เมฆและการเกิดเมฆ 52

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   เมฆที่เกิดขึ้นในช่องสีฟ้ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์หรือไม่ อย่างไร
   แนวค�าตอบ สัมพันธ์กัน โดยในชั้น A ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าต�่ากว่า 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นช่วง
   ความสงูท่ียงัไม่เกดิเมฆ และในช่วงความสงู B ความชืน้สมัพทัธ์มีค่า 100 เปอร์เซน็ต์ เป็นช่วง
   ความสูงที่เกิดเมฆ
   ระดับความสูงที่ไอน�้าในอากาศเริ่มควบแน่นเป็นละอองน�้ามีชื่อเรียกว่าอย่างไร
   แนวค�าตอบ ระดับความควบแน่น หรือระดับฐานเมฆ
   เส้นกราฟแต่ละเส้นในช่องสีเทา แทนการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอะไรบ้าง
   แนวค�าตอบ เส้นสีแดงแทนอัตราแอเดียแบติกของอากาศแห้ง เส้นทึบและเส้นประสีน�้าเงิน
   แทนอัตราแอเดียแบติกของอากาศอิ่มตัว เส้นสีด�าแทนอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตาม
   ระดับความสูงของบรรยากาศ และเส้นสีม่วงแทนอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจุดน�้าค้าง
   จากข้อมูลในช่องสีเทา อากาศในแต่ละชั้นมีเสถียรภาพอากาศแบบใดบ้าง ทราบได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ ชั้น A และ B มีเสถียรภาพอากาศแบบภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์ เนื่องจาก
   ก้อนอากาศมอุีณหภมูสิงูกว่าอณุหภูมอิากาศโดยรอบในระดับความสงูเดียวกนั ส่วนในชัน้ C 
   มเีสถยีรภาพอากาศแบบภาวะทรงตัวสัมบูรณ์ เนื่องจากก้อนอากาศมีอุณหภูมิต�่ากว่าอากาศ
   โดยรอบ 
   จากข้อมูลในช่องสีเทา หากบริเวณพื้นผิวโลกมีกลไกกระตุ ้นให้ก้อนอากาศเริ่มยกตัว 
   ก้อนอากาศจะยกตัวได้ถึงระดับความสูงใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ ก้อนอากาศจะเริ่มยกตัวได้ถึงระดับความสูง 2 กิโลเมตร เนื่องจากเกิดภาวะ
   ไม่ทรงตัวสัมบูรณ์ แต่ที่ความสูงมากกว่า 2 กิโลเมตร เกิดภาวะทรงตัวสัมบูรณ์ ก้อนอากาศ
   จึงไม่สามารถยกตัวขึ้นได้
   การเปลีย่นแปลงของอณุหภมิูจดุน�า้ค้างและอณุหภมูขิองก้อนอากาศในช่องสเีทา สมัพนัธ์กบั
   การเกิดเมฆหรือไม่ อย่างไร
   แนวค�าตอบ สัมพันธ์กัน โดยระดับความสูงที่อุณหภูมิจุดน�้าค้างมีค่าเท่ากับอุณหภูมิของ
   ก้อนอากาศ เป็นระดับความสูงของฐานเมฆซึ่งไอน�้าในอากาศเริ่มควบแน่นเป็นละอองน�้า
   การเปล่ียนแปลงของอณุหภมิูจดุน�า้ค้างและอณุหภมูขิองก้อนอากาศในช่องสเีทา สมัพนัธ์กบั
   การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์หรือไม่ อย่างไร
   แนวค�าตอบ สัมพันธ์กัน โดยในช่วงความสูงท่ีอุณหภูมิของก้อนอากาศมีค่าเท่ากับอุณหภูมิ
   จุดน�้าค้าง เป็นช่วงความสูงที่ความชื้นสัมพัทธ์มีค่า 100 เปอร์เซนต์
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 4. ครตูรวจสอบความเข้าใจนกัเรยีนเกีย่วกบัการวเิคราะห์แผนภาพการเกดิเมฆจากการเปล่ียนแปลง
  ของข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ค�าถามในหนังสือเรียนหน้า 22
   จากรูป 10.15 (ในหนังสือเรียนหน้า 21) หากก�าหนดให้อัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิตามระดับ
   ความสงูของบรรยากาศท่ีความสงูตัง้แต่ 1 กิโลเมตรขึน้ไป มค่ีา 4.5 องศาเซลเซยีสต่อกโิลเมตร 
   ยอดเมฆมีความสูงเท่าใด
   แนวค�าตอบ ยอดเมฆมีความสูงประมาณ 3 กิโลเมตร เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิอากาศโดยรอบ
   ลดลงด้วยอัตราที่มากกว่าเดิม จะท�าให้ช่วงความสูงที่เกิดภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์ขยายขึ้นไป
   ถึงความสูง 3 กิโลเมตร ท�าให้เมฆพัฒนาตัวได้สูงขึ้น ดังแสดงในรูป

25 oC 35 oC

1 กม.

2 กม.

15 oC

3 กม. อัตราแอเดียแบติกของอากาศอิ่มตัว

อัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิตามระดับความสูง

ของบรรยากาศ

อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจุดน้ำคาง

อัตราแอเดียแบติกของอากาศแหง

10 oC/กม.

6 oC/กม.

2 oC/กม.

13 oC/กม.

4.5 oC/กม.

6 oC/กม.

 5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิจุดน�้าค้างว่า
   อณุหภมูจิดุน�า้ค้าง คือ อณุหภมิูทีท่�าให้ไอน�า้ในอากาศในขณะน้ัน ๆ  เร่ิมควบแน่นเป็นละอองน�า้
   โดยความกดอากาศยังคงเท่าเดิม
   เมื่ออุณหภูมิอากาศลดลงและมีค่าใกล้เคียงอุณหภูมิจุดน�้าค้างมากขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์ก็จะ
   มีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับอุณหภูมิจุดน�้าค้าง ความชื้นสัมพัทธ์จะมีค่า 
   100 เปอร์เซ็นต์ ท�าให้ไอน�้าในอากาศควบแน่นเป็นละอองน�้า
   ก้อนอากาศที่ยกตัวขึ้นจนกระทั่งไอน�้าในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน�้า อุณหภูมิ
   ของก้อนอากาศและอณุหภมูจิดุน�า้ค้างจะเปลีย่นแปลงด้วยอตัราทีเ่ท่ากัน ส่งผลให้ก้อนอากาศ
   ที่เกิดการควบแน่นของไอน�้ามีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิจุดน�้าค้างเสมอ
 6. ครูให้นักเรียนสังเกตรูป 10.16 จากหนังสือเรียนหน้า 22 และน�าอภิปรายโดยใช้ตัวอย่างค�าถาม
  ดังนี้
   ลูกศรสีส้มและลูกศรสีฟ้าแทนสิ่งใด
   แนวค�าตอบ ลูกศรสีส้มแทนการเคลื่อนที่ของอากาศที่ไม่เกิดการควบแน่นของไอน�้า และ
   ลูกศรสีฟ้าแทนการเคลื่อนที่ของอากาศที่เกิดการควบแน่นของไอน�้า
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   บริเวณด้านต้นลม เมื่ออากาศถูกบังคับให้ยกตัวขึ้นถึงระดับความสูง 1 กิโลเมตร อุณหภูมิ
   อากาศมีค่าเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ อุณหภมูอิากาศลดลง 10 องศาเซลเซียส ตามอตัราแอเดียแบติกของอากาศแห้ง 
   เนื่องจากยังไม่เกิดการควบแน่นของไอน�้า
   ทีร่ะดบัความสงู 1 กโิลเมตร อณุหภมิูอากาศและอณุหภมิูจดุน�า้ค้างมีค่าเป็นอย่างไร สอดคล้อง
   กับเมฆที่เกิดขึ้นหรือไม่
   แนวค�าตอบ อณุหภมูอิากาศและอณุหภมูจิดุน�า้ค้างมค่ีา 14 องศาเซลเซยีส เท่ากนั สอดคล้อง
   กับบริเวณที่ไอน�า้เริ่มเกิดการควบแน่นหรือบริเวณฐานเมฆ
   ที่ระดับความสูง 1 กิโลเมตร จนถึงยอดเขา อากาศที่ก�าลังยกตัวขึ้น มีอัตราการเปลี่ยแปลง
   ของอุณหภูมิเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ อณุหภมูอิากาศลดลง 6 องศาเซลเซยีสต่อกโิลเมตร ตามอตัราแอเดยีแบตกิของ
   อากาศอิ่มตัว เนื่องจากเกิดการควบแน่นของไอน�้า
   บริเวณยอดเขามีเสถียรภาพอากาศแบบใด และส่งผลต่อการยกตัวของอากาศอย่างไร
   แนวค�าตอบ ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์ ส่งผลให้ก้อนอากาศสามารถยกตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
   หากอากาศบริเวณยอดเขาถูกแรงกระท�าให้จมตัวลงบริเวณด้านปลายลม อากาศจะมีอัตรา
   การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ อุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียสต่อกิโลเมตร ตามอัตราแอเดียแบติก
   ของอากาศแห้ง เนื่องจากไม่เกิดการควบแน่นของไอน�้า
   เพราะเหตุใด จึงไม่ปรากฏเมฆด้านปลายลม
   แนวค�าตอบ เนื่องจากอากาศที่จมตัวจะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อุณหภูมิ
   อากาศมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิจุดน�้าค้าง ท�าให้ละอองน�้าในอากาศระเหยเป็นไอน�้า
   บริเวณเชิงเขาด้านปลายลมและด้านต้นลม มีปริมาณหยาดน�า้ฟ้าแตกต่างกันอย่างไร เพราะ
   เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ บรเิวณเชงิเขาด้านปลายลมมปีริมาณหยาดน�า้ฟ้าน้อยกว่าด้านต้นลม เนือ่งจาก
   ไอน�า้ส่วนใหญ่ควบแน่นเป็นเมฆและเกิดเป็นหยาดน�้าฟ้าบริเวณด้านต้นลม
   บริเวณเชิงเขาด้านปลายลมซึ่งมีโอกาสได้รับหยาดน�้าในปริมาณน้อยและเกิดความแห้งแล้ง
   จนมีสภาพเป็นทะเลทราย มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
   แนวค�าตอบ พื้นที่อับฝน
   หมายเหต ุครูควรเน้นย�า้นักเรยีนว่าจากรปูเป็นเพยีงตวัอย่างทีแ่สดงการเกดิเมฆเนือ่งจากแนวสนัเขาเท่านัน้ 
   ซึ่งในธรรมชาติ อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน�้าค้างจะมีค่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ นอกจากนี ้
   บริเวณเชิงเขาด้านปลายลมมีโอกาสเกิดเมฆและหยาดน�้าฟ้าได้เช่นกัน แต่จะมีโอกาสเกิดได้น้อยกว่า

   ด้านต้นลม
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 7. ครูให้นักเรียนสังเกตรูป 10.17 ในหนังสือเรียนหน้า 23 จากนั้นครูน�าอภิปรายโดยใช้ตัวอย่าง
  ค�าถามดังนี้
   พื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณใดของโลก
   แนวค�าตอบ ทวีปเอเชีย บริเวณตอนเหนือของประเทศอินเดีย
   ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศเป็นอย่างไร และลูกศรสีน�า้เงินและสีส้มแทนสิ่งใด
   แนวค�าตอบ อากาศเคลื่อนท่ีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลูกศรสีน�้าเงินแสดงบริเวณที่มี
   โอกาสเกดิเมฆและหยาดน�า้ฟ้ามาก ลกูศรสส้ีมแทนบรเิวณทีม่โีอกาสเกดิเมฆและหยาดน�า้ฟ้าน้อย
   พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สีน�้าตาลบ่งบอกถึงสิ่งใด
   แนวค�าตอบ พื้นท่ีสีเขียวบ่งบอกถึงบริเวณที่มีพืชปกคลุม และพื้นที่สีน�า้ตาลบ่งบอกบริเวณ
   ที่ไม่มีพืชปกคลุม
   พื้นที่สีเขียวและพื้นท่ีสีน�้าตาลบริเวณด้านต้นลมและปลายลม สอดคล้องกับทิศทาง
   การเคลื่อนที่ของอากาศหรือไม่ อย่างไร
   แนวค�าตอบ สอดคล้องกนั เนือ่งจากบริเวณทีอ่ากาศเคลือ่นเข้าหาแนวสนัเขาหรอืด้านต้นลม 
   เป็นบรเิวณท่ีมโีอกาสได้รบัหยาดน�า้ฟ้ามาก จงึเป็นบรเิวณทีม่พีชืปกคลมุมาก ส่วนบรเิวณด้าน
   ปลายลม เป็นบริเวณที่มีโอกาสได้รับหยาดน�า้ฟ้าน้อย จึงเป็นบริเวณที่มีพืชปกคลุมน้อย
   หากลมพัดในทิศทางตรงกันข้าม จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
   แนวค�าตอบ ด้านต้นลมและปลายลมจะสลับด้านกัน พ้ืนท่ีท่ีเคยได้รับหยาดน�้าฟ้ามากจะ
   กลายเป็นพื้นที่อับฝน และพื้นที่อับฝนจะกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับหยาดน�า้ฟ้ามาก
 8. ครตูรวจสอบความเข้าใจนกัเรยีนเกีย่วกับการเกดิพ้ืนท่ีอบัฝน โดยใช้ค�าถามในหนงัสือเรียนหน้า 23
   เพราะเหตุใด อากาศบริเวณเชิงเขาด้านปลายลมจึงมีอุณหภูมิสูงกว่าด้านต้นลม
   แนวค�าตอบ เพราะอากาศทีย่กตวัขึน้ด้านต้นลมจะมอีณุหภมิูลดลงด้วยอตัรา 6 องศาเซลเซียส
   ต่อกิโลเมตร แต่อากาศที่จมตัวลงด้านปลายลมจะมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นด้วยอัตรา 10 องศา
   เซลเซียสต่อกิโลเมตร ดังนั้น อุณหภูมิอากาศจึงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
 9. ครใูห้นกัเรยีนสงัเกตรปู 10.18 และ 10.19 ในหนงัสอืเรียนหน้า 24 และอภิปรายร่วมกนัเกีย่วกบั
  เมฆดังกล่าวจากประสบการณ์เดิมของนักเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามความคิด
  ของตนเองว่าเมฆดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร
 10. ครใูห้นกัเรยีนหาค�าตอบจากหนังสอืเรยีนหน้า 24 จากนัน้ ครนู�าอภปิรายโดยใช้ตวัอย่างค�าถาม
  ดังนี้
   อากาศที่เคลื่อนท่ีเข้าหาแนวสันเขาต้องมีเสถียรภาพอากาศเป็นอย่างไรจึงจะท�าให้อากาศ
   เคลื่อนที่ขึ้นลงเป็นคลื่น
   แนวค�าตอบ อากาศอยู่ในภาวะทรงตัวสัมบูรณ์
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   อากาศเคลื่อนที่ขึ้นลงเป็นคลื่น ส่งผลให้เกิดเมฆรูปเลนส์ได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ ในช่วงที่อากาศเคลื่อนที่ขึ้นเหนือระดับความควบแน่น ไอน�้าในอากาศจะ
   ควบแน่นเป็นละอองน�า้ และในช่วงทีอ่ากาศเคล่ือนทีล่งต�า่กว่าระดบัความควบแน่น ละอองน�า้
   ก็จะระเหยกลับเป็นไอน�า้ ท�าให้เมฆที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายกับเลนส์
 11. ครูให้นักเรียนสังเกตรูป 10.20 10.21 และ 10.22 ในหนังสือเรียนหน้า 25 – 26  จากนั้นร่วม
  กันอภิปรายเกี่ยวกับการลู่เข้าหากันของอากาศโดยใช้ตัวอย่างค�าถามดังต่อไปนี้
   จากรูป 10.20 อากาศเกิดการยกตัวขึ้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ อากาศรอบหย่อมความกดอากาศต�่าลู่เข้าหากัน ท�าให้อากาศที่อยู่ตรงกลาง
   ถูกดันให้ยกตัวขึ้น
   อากาศบริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เกิดการลู่เข้าหากันในทิศทางที่เหมือนหรือ
   แตกต่างกันอย่างไร
   แนวค�าตอบ อากาศบริเวณซีกโลกเหนือลู่เข้าหากันในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แต่อากาศ
   บนซีกโลกใต้ลู่เข้าหากันในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
   จากรูป 10.21 อากาศเกิดการยกตัวขึ้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ ลมค้าจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้พัดลู่เข้าหากันตลอด
   แนวร่องความกดอากาศต�่า ท�าให้อากาศตลอดแนวนั้นเกิดการยกตัวขึ้น
   ร่องความกดอากาศต�่าดังกล่าวส่งผลต่อประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
   แนวค�าตอบ ส่งผลต่อประเทศไทย โดยร่องความกดอากาศต�่าจะพาดผ่านประเทศไทย
   ในช่วงเดอืนพฤษภาคนถงึเดอืนกันยายน ท�าให้เกดิฝนตกอย่างต่อเนือ่งในช่วงเวลาดงักล่าว
   จากรูป 10.22 อากาศเกิดการยกตัวขึ้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ ลมท่ีพัดอยู่ด้านหน้ามีอัตราเร็วน้อยกว่าลมที่พัดอยู่ด้านหลัง ท�าให้อากาศที่
   อยูด้่านหลงัเคลือ่นทีเ่ข้าหาอากาศทีอ่ยูด้่านหน้า อากาศท่ีอยูต่รงกลางจึงถูกดันให้ยกตัวสูงข้ึน
 12. ครูตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับการลู่เขาหากันของอากาศ โดยใช้ค�าถามใน
  หนังสือเรียนหน้า 26
   การลู่เข้าหากันของอากาศใกล้พื้นผิวโลกเกิดขึ้นในลักษณะใดบ้าง และท�าให้เกิดเมฆ
   ได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ การลู่เขาหากันของอากาศรอบหย่อมความกดอากาศต�่า การลู่เขาหากันของ
   อากาศบริเวณร่องความกดอากาศต�่า และการลู่เขาหากันของอากาศเนื่องอัตราเร็วลม
   ด้านหน้าต�า่กว่าอตัราเรว็ลมท่ีอยูด้่านหลงั โดยอากาศทีลู่เ่ข้าหากนัจะท�าให้อากาศทีอ่ยูต่รงกลาง
   ถูกดันให้ยกตัวขึ้น ซึ่งหากอากาศยกตัวขึ้นเหนือระดับความควบแน่นก็จะท�าให้เกิดเมฆ
 13. ครูให้นักเรียนทบทวนกลไกที่ท�าให้อากาศยกตัวที่เรียนมาแล้ว จากนั้นครูน�าอภิปรายเกี่ยวกับ
  แนวปะทะอากาศตามความคิดของตนเองว่าแนวปะทะอากาศคืออะไรและส่งผลให้เกิด
  การยกตัวของอากาศได้อย่างไร จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 10.3
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จุดประสงค์กิจกรรม
 อธิบายการเกิดและลักษณะของแนวปะทะอากาศโดยใช้แบบจ�าลอง

เวลา 2 ชั่วโมง

วัสดุ-อุปกรณ์ 
 1. กล่องพลาสติกใส ขนาด กว้าง 8 เซนติเมตร   1 กล่อง
  ยาว 20 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร
 2. ขวดพลาสติกใส ขนาด 600 มิลลิลิตร    2  ขวด
 3. บีกเกอร์ ขนาด 500 มิลลิลิตร       2  ใบ
 4. ปากกาเขียนแผ่นใส          1 ด้าม
 5. ไม้บรรทัด            1  อัน
 6. ไม้เสียบลูกชิ้น           2  อัน
 7. ดินน�้ามัน             1  ก้อน
 8. ช้อนตักสารเบอร์ 1          1  อัน
 9. น�้าอุณหภูมิห้อง           2  ลิตร
 10. เกลือ (ถุงเล็ก)          1  ถุง
 11. สีผสมอาหารสีแดง        1  ขวด
 12. สีผสมอาหารสีฟ้า         1  ขวด

การเตรียมตัวล่วงหน้า

 ครูอาจให้นักเรียนเจาะรูบนขวดมาล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการท�ากิจกรรม

ข้อเสนอแนะส�าหรับครู
 1. ครูควรทดลองกิจกรรมด้วยตัวเองก่อนน�าไปด�าเนินกิจกรรมในชั้นเรียน
 2. สผีสมอาหารบางยีห้่ออาจมคีวามหนาแน่นน้อย ซ่ึงเมือ่น�ามาผสมเป็นสารละลายชนดิที ่1 
  อาจท�าให้สารละลายมีความหนาแน่นไม่มากพอที่จะไหลออกจากขวด ดังนั้นจึงควรเติม
  เกลือเล็กน้อย (ประมาณปลายช้อนตักสารเบอร์ 1) ลงในสารละลายชนิดที่ 1 เพื่อให้
  สารละลายมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นและไหลออกจากขวดได้ ท้ังนี้ เกลือท่ีเติมลงใน
  สารละลายชนิดที่ 1 ต้องมีปริมาณน้อยกว่าเกลือที่เติมลงในสารละลายชนิดที่ 2 เพื่อให้
  สารละลายชนิดที่ 1 มีความหนาแน่นน้อยกว่าและถูกดันให้ไหลอยู่ด้านบน

กิจกรรม 10.3 แบบจ�าลองแนวปะทะอากาศ
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วิธีท�ากิจกรรม
 1. เตรียมชุดอุปกรณ์ โดย
  1.1 ขีดเส้นระดับน�้าบนกล่องพลาสติกใส โดยให้อยู่ต�่ากว่าขอบด้านบนของกล่อง
   1 เซนติเมตร
  1.2 ใช้ธูปเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร ที่ขวดน�้าทั้ง 2 ขวด 
   ขวดละ 2 ต�าแหน่ง โดยให้ต�าแหน่งแรกอยูส่งูจากก้นขวด 1 เซนตเิมตร และต�าแหน่ง
   ที่สองอยู่สูงจากก้นขวด 4 เซนติเมตร ดังรูป

  1.3 ใช้ดินน�้ามันอุดรูบนขวดน�้าทั้งสองใบ จากนั้นน�าไปวางไว้ในกล่องโดยใช้ดินน�้ามัน
   ช่วยยึดก้นขวดให้แน่น ดังรูป

     

 2. เตรียมสารละลาย 2 ชนิด ดังนี้
  2.1 สารละลายชนิดท่ี 1 เทน�้า 350 มิลลิลิตรลงในบีกเกอร์ หยดสีผสมอาหารสีแดง
   จ�านวน 10 หยด จากนั้นคนให้เข้ากัน
  2.2 สารละลายชนิดท่ี 2 เทน�า้ 350 มลิลิลติรลงในบกีเกอร์ หยดสผีสมอาหารสฟ้ีาจ�านวน 
   10 หยด และเกลือประมาณครึ่งช้อนตักสารเบอร์ 1 คนให้เข้ากันจนกระทั่งเกลือ
   ละลาย
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 3. เทสารละลายชนิดที่ 1 ลงในขวดด้านซ้าย และเทสารละลายชนิดที่ 2 ลงในขวดด้านขวา 
  โดยให้ระดับของสารละลายของทั้งสองขวดอยู่ในระดับเดียวกับเส้นระดับน�้าที่ท�าไว้ 
  จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสารละลายรั่วออกมาจากขวด

 4. เทน�้าลงในกล่องพลาสติกโดยให้ระดับน�้าอยู ่ในระดับเดียวกับเส้นระดับน�้าที่ท�าไว้
  จากนั้นวางทิ้งไว้จนกระทั่งน�้าในกล่องนิ่ง
 5. ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่อย ๆ เข่ียดินน�้ามันที่อุดรูออกพร้อม ๆ กันทั้งหมด จากนั้นสังเกต
  บริเวณที่สารละลายเคลื่อนที่เข้าหากันเป็นเวลาประมาณ 3 นาที ทั้งนี้ให้สังเกตจากทาง
  ด้านข้างของชุดการทดลอง บันทึกผล
 6. สรุปและอภิปรายลักษณะการเคลื่อนที่ของสารละลายจากขวดทั้งสองใบ

ตัวอย่างผลการท�ากิจกรรม
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สรุปผลการท�ากิจกรรม
 เมื่อเขี่ยดินน�้ามันท่ีอุดรูบนขวดออก สารละลายทั้งสองชนิดจะไหลออกจากขวดไปตาม
พื้นกล่อง เมื่อสารละลายทั้งไหลมาปะทะกัน สารละลายชนิดที่ 1 (สารละลายสีแดง) จะไหลอยู่
ด้านบน ในขณะที่สารละลายชนิดที่ 2 จะไหลอยู่ด้านล่าง เนื่องจากสารละลายชนิดที่ 1 มี
ความหนาแน่นน้อยกว่าสารละลายชนิดที่ 2

ค�าถามท้ายกิจกรรม
 1. ลกัษณะการเคลือ่นทีข่องสารละลายในแบบจ�าลองเป็นอย่างไร เพราะเหตใุดจงึเป็นเช่นนัน้
  แนวค�าตอบ  สารละลายชนิดท่ี 1 ไหลอยู่ด้านบน ในขณะที่สารละลายชนิดท่ี 2 ไหล
  อยู่ล่าง เนื่องจากสารละลายชนิดที่ 1 มีความหนาแน่นน้อยกว่าสารละลายชนิดที่ 2
 2. อากาศมีการเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกันกับสารละลายในแบบจ�าลองหรือไม่ อย่างไร
  แนวค�าตอบ อากาศมีการเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกับสารละลายในแบบจ�าลองได้เช่น
  กัน โดยอากาศที่มีความหนาแน่นต่างกันเคลื่อนที่มาปะทะกัน อากาศที่มีความหนาแน่น
  น้อยกว่าจะเคลื่อนที่อยู่ด้านบน และอากาศท่ีมีความหนาแน่นมากกว่าจะเคล่ือนท่ี
  อยู่ด้านล่าง

 14. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการท�ากิจกรรม และร่วมกันอภิปรายผลการท�ากิจกรรม
  พร้อมตอบค�าถามท้ายกิจกรรม โดยมีแนวทางการอภิปรายและแนวทางการตอบค�าถาม
  ดังแสดงด้านบน
 15. ครูให้นักเรียนศึกษาการเกิดแนวปะทะอากาศจากหนังสือเรียนหน้า 29 (ย่อหน้าสุดท้าย) 
  จากนั้นครูน�าอภิปรายโดยใช้ตัวอย่างค�าถามดังต่อไปนี้
   แนวปะทะอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ เกิดจากมวลอากาศที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันเคลื่อนที่เข้าปะทะกัน
   แนวปะทะอากาศมีความยาวเท่าไหร่ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ แนวปะทะอากาศมีความยาวได้หลายร้อยกิโลเมตร เนื่องจากมวลอากาศที่
   เคลื่อนที่เข้าปะทะกันปกคลุมพื้นที่ได้หลายร้อยกิโลเมตร
   โดยทั่วไปสมบัติใดของมวลอากาศที่ท�าให้มวลอากาศมีความหนาแน่นแตกต่างกัน
   แนวค�าตอบ อุณหภูมิของมวลอากาศ
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 16. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมวลอากาศ ดังนี้
   มวลอากาศ หมายถึง อากาศในบริเวณกว้างซ่ึงมีสมบัติคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอุณหภูมิ
  และความชื้น สมบัติของมวลอากาศข้ึนอยู่กับพื้นที่ที่เป็นแหล่งก�าเนิดมวลอากาศนั้น เช่น 
  มหาสมุทรในแถบขั้วโลกจะท�าให้เกิดมวลอากาศท่ีมีอุณหภูมิต�่าและความชื้นสูง พ้ืนทวีปใน
  เขตร้อนจะท�าให้เกิดมวลอากาศที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นต�่า
 17. ครูให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับแนวปะทะอากาศแต่ละชนิดจากหนังสือเรียนหน้า 30 - 34 โดย
  มีประเด็นสืบค้นดังต่อไปนี้
   การเกิดแนวปะทะอากาศ
   ชนิดเมฆและสภาพลมฟ้าอากาศ
   สัญลักษณ์ที่ใช้แทนแนวปะทะอากาศ
 18. ครูน�าอภิปรายเกี่ยวกับแนวปะทะอากาศอุ่นโดยให้นักเรียนสังเกตรูป 10.25 และ 10.26 ใน
  หนังสือเรียนหน้า 30 – 31 และใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   แนวปะทะอากาศอุ่นเกิดขึ้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ  เกิดจากมวลอากาศที่อุ่นกว่าเคล่ือนที่เข้าปะทะมวลอากาศท่ีเย็นกว่า โดย
   มวลอากาศท่ีเยน็กว่าจะมคีวามหนาแน่นมากกว่าจงึจมตวั อยูด้่านล่าง ในขณะทีม่วลอากาศ
   ที่อุ่นกว่าจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าจึงยกตัวสูงขึ้น
   เมฆทีพ่บบรเิวณแนวปะทะอากาศอุน่เป็นเมฆก้อนหรอืเมฆแผ่น เพราะเหตใุดจงึเป็นเช่นนัน้
   แนวค�าตอบ  เมฆแผ่น เนือ่งจากอากาศอุน่ยกตวัขึน้ตามแนวรอยต่อของมวลอากาศอย่างช้า ๆ
   บริเวณที่แนวปะทะอากาศอุ่นเคลื่อนที่ผ่านมีสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไร
   แนวค�าตอบ  มักจะเกิดหมอก ฝนตกพร�า ๆ หรือหิมะ เป็นบริเวณกว้างและเป็นเวลานาน 
   หลงัจากนัน้ความกดอากาศจะลดลงและอณุหภมูอิากาศจะเพิม่สงูขึน้เนือ่งจากมวลอากาศ
   ที่อุ่นกว่าเคลื่อนเข้ามาแทนที่
   นักอุตุนิยมวิทยาใช้สัญลักษณ์ใดแทนต�าแหน่งของแนวปะทะอากาศอุ่น 
   แนวค�าตอบ  เส้นสีแดงและมีครึ่งวงกลมสีแดงอยู่บนเส้น
   สัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแนวปะทะอากาศอุ่นอย่างไร
   แนวค�าตอบ  ครึ่งวงกลมสีแดงจะหันไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของแนวปะทะอากาศอุ่น
 19. ครูน�าอภิปรายเกี่ยวกับแนวปะทะอากาศเย็นโดยให้นักเรียนสังเกตรูป 10.27 และ 10.28 ใน
  หนังสือเรียนหน้า 31 – 32 และใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   แนวปะทะอากาศเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ  เกิดจากมวลอากาศท่ีเย็นกว่าเคล่ือนที่เข้าปะทะมวลอากาศท่ีอุ่นกว่า โดย
   มวลอากาศที่เย็นกว่าดันให้มวลอากาศที่อุ่นกว่ายกตัวสูง
   เมฆทีพ่บบรเิวณแนวปะทะอากาศอุน่เป็นเมฆก้อนหรอืเมฆแผ่น เพราะเหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้
   แนวค�าตอบ  เมฆก้อน เนื่องจากอากาศที่อุ่นกว่ายกตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
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   บริเวณที่แนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนที่ผ่านมีสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไร
   แนวค�าตอบ มสีภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน เกดิฝนตกหนกัในบางพ้ืนที ่หรืออาจเกดิพายุ
   ฝนฟ้าคะนอง เมื่อแนวปะทะอากาศเย็นเคล่ือนท่ีผ่านไปความกดอากาศจะเพ่ิมข้ึน
   อย่างรวดเร็วและอุณหภูมิอากาศจะลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมวลอากาศที่เย็นกว่า
   เคลื่อนเข้ามาแทนที่
   นักอุตุนิยมวิทยาใช้สัญลักษณ์ใดแทนต�าแหน่งของแนวปะทะอากาศเย็น 
   แนวค�าตอบ เส้นสีน�้าเงินและมีสามเหลี่ยมสีน�้าเงินอยู่บนเส้น
   สัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแนวปะทะอากาศเย็นอย่างไร
   แนวค�าตอบ สามเหลีย่มสนี�า้เงนิจะหันไปตามทิศทางการเคลือ่นทีข่องแนวปะทะอากาศเย็น
 20. ครูน�าอภิปรายเกี่ยวกับแนวปะทะอากาศคงที่โดยใช้ข้อมูลในหนังสือเรียนหน้า 32 – 33 และ
  ใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   แนวปะทะอากาศคงที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ เกิดจากมวลอากาศที่อุ่นกว่าและมวลอากาศที่เย็นกว่าเคล่ือนเข้าปะทะกัน 
   แล้วมวลอากาศทั้งสองเคลื่อนที่ช้ามากหรือเกือบไม่เคลื่อนที่เลย
   โดยส่วนใหญ่ เมฆที่พบบริเวณแนวปะทะอากาศคงที่เป็นเมฆก้อนหรือเมฆแผ่น
   แนวค�าตอบ ส่วนใหญ่มักพบเมฆแผ่นคล้ายที่เกิดในแนวปะทะอากาศอุ่น
   บริเวณที่เกิดแนวปะทะอากาศคงที่จะมีสภาพลมฟ้าอากาศอย่างไรได้บ้าง
   แนวค�าตอบ ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เกิดฝนหรือหิมะตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน
   สภาพลมฟ้าอากาศบรเิวณแนวปะทะอากาศคงทีม่คีวามแตกต่างกนัตามปัจจยัใด และปัจจยั
   ดังกล่าวส่งผลอย่างไร
   แนวค�าตอบ สมบตัขิองมวลอากาศทีม่าปะทะกนั เช่น อณุหภมู ิความชืน้ โดยถ้ามวลอากาศ
   ทั้งสองมีความช้ืนต�่า ท้องฟ้ามักปลอดโปร่ง แต่ถ้าหากมวลอากาศที่ถูกดันให้ยกตัวขึ้น
   มีความชื้นมาก ก็จะเกิดสภาพลมฟ้าอากาศคล้ายกับแนวปะทะอากาศอุ่น
   นักอุตุนิยมวิทยาใช้สัญลักษณ์ใดแทนต�าแหน่งของแนวปะทะอากาศคงที่ 
   แนวค�าตอบ ครึ่งวงกลมสีแดงบนเส้นสีแดงสลับกับสามเหลี่ยมสีน�้าเงินบนเส้นสีน�้าเงิน
   ครึ่งวงกลมสีแดงและสามเหลี่ยมสีน�้าเงินหันไปด้านมวลอากาศใด
   แนวค�าตอบ ครึง่วงกลมสแีดงหันไปด้านมวลอากาศทีม่วลอากาศทีเ่ยน็กว่า และสามเหลีย่ม
   สีน�้าเงินหันไปด้านมวลอากาศที่อุ่นกว่า
   หากมวลอากาศทีเ่ย็นกว่าเกิดการเคลือ่นทีเ่ข้าหามวลอากาศทีอุ่น่กว่า จะส่งผลต่อแนวปะทะ
   อากาศรวมอย่างไร
   แนวค�าตอบ แนวปะทะอากาศคงที่อาจเปลี่ยนเป็นแนวปะทะอากาศเย็น
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 21. ครูน�าอภิปรายเกี่ยวกับแนวปะทะอากาศรวมโดยให้นักเรียนสังเกตรูป 10.28 และ 10.29 ใน
  หนังสือเรียนหน้า 33 – 34 และใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   แนวปะทะอากาศคงที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ เกิดจากแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าหาแนวปะทะอากาศอุ่นแล้วดันให้
   มวลอากาศที่อยู่ตรงกลางซึ่งอุ่นกว่ายกตัวขึ้น
   เมฆทีพ่บบรเิวณแนวปะทะอากาศอุน่เป็นเมฆก้อนหรอืเมฆแผ่น เพราะเหตใุดจงึเป็นเช่นนัน้
   แนวค�าตอบ พบทั้งเมฆก้อนและเมฆแผ่น โดยด้านหน้าของแนวปะทะอากาศรวมจะพบ
   เมฆแผ่นเช่นเดยีวกบัเมฆท่ีเกดิจากแนวปะทะอากาศอุน่ และด้านหลงัของแนวปะทะอากาศรวม
   จะพบเมฆก้อนเช่นเดียวกับเมฆที่เกิดจากที่เกิดจากแนวปะทะอากาศเย็น
   นักอุตุนิยมวิทยาใช้สัญลักษณ์ใดแทนต�าแหน่งของแนวปะทะอากาศรวม 
   แนวค�าตอบ เส้นสีม่วงมีสามเหลี่ยมสลับกับครึ่งวงกลมอยู่บนเส้น
   สัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแนวปะทะอากาศรวมอย่างไร
   แนวค�าตอบ  สามเหลี่ยมและครึ่ งวงกลมหันไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของ
   แนวปะทะอากาศรวม
 22. ครูให้ความรู้นักเรียนเพิ่มเติมดังนี้
  ในประเทศไทยไม่เกิดแนวปะทะอากาศเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเมื่อเคลื่อนที่
  มายงัประเทศไทยจะค่อย ๆ  มอีณุหภมูสิงูขึน้ ส่งผลให้มวลอากาศนัน้มอีณุหภมูไิม่แตกต่างจาก
  มวลอากาศที่ปกคลุมประเทศไทยมากนัก จึงไม่เกิดแนวปะทะอากาศ
 23. ครตูรวจสอบความเข้าใจนกัเรียนเก่ียวกบัแนวปะทะอากาศ โดยใช้ค�าถามในหนังสอืเรียนหน้า 
  31 32 33 และ 34 ดังนี้
   ในขณะที่เกิดแนวปะทะอากาศอุ ่น มวลอากาศมีการเคลื่อนที่อย่างไร และส่งผล
   ต่อสภาพลมฟ้าอากาศอย่างไรบ้าง
   แนวค�าตอบ มวลอากาศที่อุ่นกว่าเคลื่อนท่ีเข้าปะทะมวลอากาศท่ีเย็นกว่า ส่งผลให้เกิด
   หมอก ฝนตกพร�า ๆ หรือหิมะ เป็นบริเวณกว้างและเป็นเวลานาน หลังจากนั้นความกด
   อากาศจะลดลงและอุณหภูมิอากาศจะเพิ่มสูงขึ้น
   ในขณะที่เกิดแนวปะทะอากาศเย็น มวลอากาศมีการเคลื่อนที่อย่างไร และส่งผล
   ต่อสภาพลมฟ้าอากาศอย่างไรบ้าง
   แนวค�าตอบ มวลอากาศที่เย็นกว่าเคล่ือนท่ีเข้าปะทะมวลอากาศท่ีอุ่นกว่า ส่งผลให้เกิด
   สภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ หรืออาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง 
   เมื่อแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนท่ีผ่านไปความกดอากาศจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
   อุณหภูมิอากาศจะลดลงอย่างรวดเร็ว
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   ในขณะที่เกิดแนวปะทะอากาศคงที่มวลอากาศมีการเคลื่อนที่อย่างไร และส่งผล
   ต่อสภาพลมฟ้าอากาศอย่างไรบ้าง
   แนวค�าตอบ มวลอากาศทัง้สองเคลือ่นทีช้่ามากหรือเกอืบไม่เคล่ือนท่ีเลย สภาพลมฟ้าอากาศ
   บริเวณแนวปะทะอากาศคงท่ีจะแตกต่างกันตามสมบัติของมวลอากาศที่มาปะทะกัน 
   เช่น ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เกิดฝนหรือหิมะตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน
   ในขณะที่เกิดแนวปะทะอากาศรวม มวลอากาศมีการเคล่ือนที่อย่างไร และส่งผล
   ต่อสภาพลมฟ้าอากาศอย่างไรบ้าง
   แนวค�าตอบ มวลอากาศที่เย็นสองมวลเคลื่อนที่เข้าปะทะกันส่งผลให้มวลอากาศที่อุ่นกว่า
   ซึง่อยูต่รงกลางถกูดนัให้ยกตวัขึน้ ด้านหน้าของแนวปะทะอากาศรวมพบสภาพลมฟ้าอากาศ
   เช ่นเดียวกับแนวปะทะอากาศอุ ่น และด ้านหลังของแนวปะทะอากาศรวมพบ
   สภาพลมฟ้าอากาศเช่นเดียวกับแนวปะทะอากาศเย็น

แนวทางการวัดและประเมินผล 

 KPA แนวทางการวัดและประเมินผล

K: กลไกลต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดเมฆ ได้แก่ 
การพาความร้อน ลักษณะภูมิประเทศ 
การลูเ่ข้า หากนัของอากาศ และแนวปะทะ
อากาศ

1. การตอบค�าถามตรวจสอบความเข้าใจ
2. การตอบค�าถาม และการน�าเสนอผลการอภิปราย
3. แบบฝึกหัด

P: 
1. การสังเกต
2. การสร้างแบบจ�าลอง
3. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. ความร่วมมือ การท�างานเป็นทีมและ  

ภาวะผู้น�า

1. การสั ง เกตการเคลื่ อนที่ ของสารละลายใน           
แบบจ�าลองแนวปะทะอากาศ

2. การอธิบายลักษณะและการเกิดแนวปะทะอากาศ
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบจ�าลอง

3. การแปลความหมายข้อมูลจากแผนภาพเพื่อ
อธบิายการเกดิเมฆเนือ่งจากการพาความร้อนและ
ลักษณะภูมิประเทศ

4. การอธบิายการเกดิแนวปะทะอากาศโดยใช้เหตุผล
และหลักฐานสนับสนุน

5. มีส่วนร่วมในการคิด ออกความเห็น และตัดสินใจ
ร ่วมกับผู ้อื่น รวมท้ังมีการแบ ่ง หน ้า ท่ีและ          
ความรับผิดชอบในการท�างานกลุ่ม

A: 
1. ความเชื่อมั่นต่อหลักฐาน
2. การยอมรับความเห็นต่าง

1. การใช้เหตุผลและหลักฐานเพื่ออธิบายการเกิด   
แนวปะทะอากาศ

2. การรับฟังความเห็นของผู้อื่นในการร่วมอภิปราย
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ความรู้เพิม่เตมิส�าหรบัครู

 ต�าแหน่งของร่องความกดอากาศต�า่มกีารเลือ่นขึน้หรือลงสัมพันธ์กบัต�าแหน่งทีรั่งสีดวงอาทติย์
ตกตัง้ฉากพืน้ผวิโลก  เช่น  ในเดอืนมกราคม รงัสดีวงอาทติย์ตกตัง้ฉากพืน้ผวิโลกใต้เส้นศนูย์สตูร  
ดังนั้นต�าแหน่งของร่องความกดอากาศต�่าจึงปรากฏอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร  และในเดือนกรกฎาคม 
รงัสดีวงอาทติย์ตกตัง้ฉากพืน้ผวิโลกเหนอืเส้นศนูย์สตูร  ดงันัน้ต�าแหน่งของร่องความกดอากาศต�า่
จึงปรากฏอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร

ตําแหนง
รองความกดอากาศต่ำ

ในเดือนกรกฎาคม

ตําแหนง
รองความกดอากาศต่ำ

ในเดือนมกราคม

1. จากข้อมูลอุณหภูมิก้อนอากาศและอุณหภูมิอากาศโดยรอบท่ีก�าหนดให้นักเรียนระบุ
 การเคลื่อนที่ของก้อนอากาศ

กอนอากาศ กอนอากาศ กอนอากาศ
25 oC 0 oC 20 oC

อากาศโดยรอบ 0 oC อากาศโดยรอบ 30 oC อากาศโดยรอบ 10 oC 

   ยกตัว        ยกตัว      ยกตัว
   อยู่กับที่       อยู่กับที่     อยู่กับที่
   จมตัว        จมตัว      จมตัว

แบบฝึกหัดท้ายบท
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2. ระบุเสถียรภาพอากาศจากเมฆที่ก�าหนด

เมฆ เสถียรภาพอากาศ

 ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์
 ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์
 ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

 ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์
 ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์
 ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข

 ภาวะทรงตัวสัมบูรณ์
 ภาวะไม่ทรงตัวสัมบูรณ์
 ภาวะไม่ทรงตัวอย่างมีเงื่อนไข
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3. ระบุความสูงฐานเมฆและอุณหภูมิจุดน�้าค้างบริเวณฐานเมฆจากกราฟที่ก�าหนดให้

อุณหภูมิกอนอากาศ

อุณหภูมิจุดน้ำคาง

อุณหภูมิกอนอากาศ

อุณหภูมิจุดน้ำคาง

1 กม.

2 กม.

3 กม.

4 กม.

40oC-20oC 20oC0oC

1 กม.

2 กม.

3 กม.

4 กม.

40oC-20oC 20oC0oC

4. ใช้ข้อมูลที่ก�าหนดให้ในตาราง และอัตราแอเดียแบติกของอากาศแห้งและอากาศอิ่มตัว
 ค�านวณอุณหภูมิก้อนอากาศท่ีระดับความสูงต่าง ๆ ลงในตาราง จากนั้นใช้ข้อมูลในตาราง
 ตอบค�าถามข้อ 4.1 และ 4.2

ความสูง
(กิโลเมตร)

อุณหภูมิจุดน�้าค้าง
(องศาเซลเซียส)

ความชื้นสัมพัทธ์
(เปอร์เซ็นต์)

อุณหภูมิก้อนอากาศ
(องศาเซลเซียส)

0 31 60 39

1 23 70 29

2 15 80 19

3 7 90 9

4 -1 100 -1

ความสูงฐานเมฆ 3 กิโลเมตร
อุณหภูมิจุดน�้าค้าง 4 - 5 องศาเซลเซียส

ความสูงฐานเมฆ 4 กิโลเมตร
อุณหภูมิจุดน�า้ค้าง 2 - 3 องศาเซลเซียส
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ความสูง
(กิโลเมตร)

อุณหภูมิจุดน�้าค้าง
(องศาเซลเซียส)

ความชื้นสัมพัทธ์
(เปอร์เซ็นต์)

อุณหภูมิก้อนอากาศ
(องศาเซลเซียส)

5 -7 100 -7

6 -13 100 -13

7 -19 100 -19

8 -25 100 -25

 4.1 ฐานเมฆอยู่สูงจากพื้นดินกี่กิโลเมตร
  แนวค�าตอบ 4 กิโลเมตร
 4.2 ที่บริเวณฐานเมฆ อุณหภูมิก้อนอากาศและอุณหภูมิจุดน�้าค้างมีค่าเท่าใด
  แนวค�าตอบ อณุหภูมก้ิอนอากาศและอณุหภมูจิดุน�า้ค้างมค่ีา -1 องศาเซลเซียสเท่ากนั
5. จากกราฟแสดงข้อมูลอุณหภูมิอากาศโดยรอบและความชื้นสัมพัทธ์ที่ระดับความสูงต่าง ๆ 
 หากก�าหนดให้ก ้อนอากาศบริเวณพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส และ
 เกิดการพาความร้อนท�าให้ก้อนอากาศยกตัว ให้นักเรียนตอบค�าถามข้อ 5.1 และ 5.2

-40oC             -20oC                 0oC              20oC

15oC/กม.

8oC/กม.

-1oC/กม.

2 กม.

4 กม.

6 กม.

75 10050
อุณหภูมิอากาศโดยรอบ ความชื้นสัมพัทธ
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 5.1 ระบุเสถียรภาพอากาศในแต่ละช่วงความสูง ดังนี้
  - พื้นโลก ถึง 2 กิโลเมตร
   แนวค�าตอบ ไม่ทรงตัวสัมบูรณ์
  - 2 กิโลเมตร ถึง 4 กิโลเมตร
   แนวค�าตอบ ไม่ทรงตัวสัมบูรณ์
  - 4 กิโลเมตร ถึง 6 กิโลเมตร
   แนวค�าตอบ ไม่ทรงตัวสัมบูรณ์
 5.2 เมฆที่เกิดขึ้นจะมีความสูงของฐานเมฆและยอดเมฆเท่าใด
  แนวค�าตอบ ความสูงของฐานเมฆ 2 กิโลเมตร และความสูงยอดเมฆ 6 กิโลเมตร
6. จากแผนทีท่างตอนใต้ของทวปีอเมริกาใต้ ให้ระบทุศิทางลม บริเวณทีเ่กิดเมฆ และพืน้ทีอ่บัฝน 
 หากพิจารณาเฉพาะกลไกการเกิดเมฆเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ

ก

ข

ค

ง

แนวสันเขา

 ทิศทางลม     N     S    E    W
 บริเวณที่เกิดเมฆ   บริเวณ ก  บริเวณ ข  บริเวณ ค  บริเวณ ง
 พื้นที่อับฝน    พื้นที่ ก   พื้นที่ ข  พื้นที่ ค   พื้นที่ ง
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7. จากแผนท่ีอากาศ บริเวณ ก ข ค และ ง เป็นแนวปะทะอากาศชนิดใด และแต่ละบริเวณ
 มีการเคลื่อนท่ีของมวลอากาศหรือไม่ อย่างไร ให้เขียนลูกศรแทนทิศทางการเคล่ือนที่ของ
 มวลอากาศ

ก

ขค

ง

บริเวณ ชนิดแนว
ปะทะอากาศ

ชนิดเมฆ การเคลื่อนที่ ทิศทางการ
เคลื่อนที่เคลื่อนที่ ไม่เคลื่อนที่

ก แนวปะทะ
อากาศรวม

เมฆก้อน
เมฆแผ่น



ข แนวปะทะ
อากาศอุ่น

เมฆแผ่น 

ค แนวปะทะ
อากาศเย็น

เมฆก้อน 

ง แนวปะทะ
อากาศคงที่

เมฆแผ่น 
หรือไม่มีเมฆ

 -
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8. จากรูปลมผิวพื้นที่ก�าหนดให้ รูปใดมีโอกาสเกิดเมฆ หากก�าหนดให้ทิศทางของลูกศรแทน
 ทิศทางลม และความยาวของลูกศรแทนอัตราเร็วลม

ก ข ค

ง จ ฉ

 แนวค�าตอบ รูป ข ค และ จ
9. จากสถานการณ์ที่ก�าหนด ให้นักเรียนตอบค�าถามข้อ 9.1 และ 9.2
  “ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้มีอากาศหนาวเย็นและความกดอากาศสูง
  เมื่อเวลาผ่านไปพบเมฆแผ่นและมีฝนตกพร�า ๆ เป็นเวลานานครอบคลุมพื้นที่
  บริเวณกว้างตามด้วยเกิดหมอกปกคลุม”
 9.1 หลังจากหมอกที่ปกคลุมหายไป อุณหภูมิและความกดอากาศจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
  อย่างไร
  แนวค�าตอบ อุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้น และความกดอากาศลดต�่าลง
 9.2 พื้นที่ดังกล่าวเกิดแนวปะทะอากาศชนิดใด
  แนวค�าตอบ แนวปะทะอากาศอุ่น



โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4บทที่ 11 | การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ     72

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (Climate Change)
บทที่ 11

ipst.me/8849

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูล

สนับสนุน
2. วิเคราะห์และอภิปรายเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลก และน�าเสนอ 

แนวปฏิบัติของมนุษย์ที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2. อธิบายหลักฐานที่ใช้บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
3. อธิบายผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
4. ออกแบบและน�าเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ

แนวทางการรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

ทักษะศตวรรษที่ 21 จิตวิทยาศาสตร์

1. การตีความหมายและ             
ลงข้อสรุป

2. การสร้างแบบจ�าลอง

1. การสื่อสารสารสนเทศและ
การรู้เท่าทันสื่อ

2. การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม

3. ความร่วมมือ การท�างาน
เป็นทีมและภาวะผู้น�า

1. ความใจกว้าง
2. คุณธรรมและจริยธรรมที่

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
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ผังมโนทัศน์

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

หลักฐานทางธรณีวิทยา

เกี่ยวข้องกับ

เช่น เช่น

ศึกษาจาก จึงต้องศึกษา

แก๊สเรือนกระจก แท่งน�า้แข็ง

ตะกอนมหาสมทุรค่าอัตราส่วนรังสี
สะท้อนของ
พื้นผิวโลก

ละอองลอย ตะกอนทะเลสาบ

ธรณีสัณฐาน

พลังงานจาก
ดวงอาทิตย์

ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ

แนวทางการับมือ
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ล�าดับแนวความคิดต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงปริมาณขององค์ประกอบในบรรยากาศ เช่น แก๊สเรือนกระจก 
ละอองลอย การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลก ทั้งส่งผลต่อสมดุลพลังงานของโลก และท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 



การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการศึกษาภูมิอากาศในช่วงเวลา
บรรพการจากหลักฐานทางธรณีวิทยา เช่น ข้อมูลจากแกนน�้าแข็ง 



การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นการลดปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ การวางแผน
รับมือต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกองค์กรทั้งในระดับชาติและระดับโลก 
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สาระส�าคัญ
 โลกมกีระบวนการสมดุลพลงังาน ทีค่วบคมุให้พลงังานเฉลีย่ทีโ่ลกได้รบัเท่ากบัพลงังานเฉลีย่ทีโ่ลก
ปล่อยกลับสู่อวกาศ ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกในแต่ละปีค่อนข้างคงที่ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องคือ 
บรรยากาศ เมฆ พื้นผิวโลก รวมทั้งพลังงานจากดวงอาทิตย์ หากปัจจัยดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงจะ
ส่งผลต่อสมดุลพลังงานของโลกท�าให้ภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ นักวิทยาศาสตร์ศึกษา
การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศในอดตีจากหลกัฐานทางธรณวีทิยาต่าง ๆ   โดยวเิคราะห์สมบตัทิางกายภาพ
และสมบัติทางเคมี เพื่อเชื่อมโยงกับอุณหภูมิอากาศในอดีต ท�าให้ทราบว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิง่แวดล้อมในหลาย ๆ  ด้าน ดงันัน้จงึเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทกุคนทีจ่ะร่วมมอืกนัลดปัจจยั
ที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และวางแผนรับมือต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

เวลาที่ใช้  
บทเรียนนี้ควรใช้เวลาสอนประมาณ 14 ชั่วโมง
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ    6 ชั่วโมง
 2. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบรรพกาล   4 ชั่วโมง 
 3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและแนวทางการรับมือ 4 ชั่วโมง

ความรู้ก่อนเรียน

  สมดุลพลังงานของโลก



โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4บทที่ 11 | การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ     76

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปน้ี แล้วเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องค�าตอบของข้อความที่
ถูก หรือเครื่องหมาย  ลงในช่องค�าตอบของข้อความที่ผิด

ข้อที่ ความรู้พื้นฐาน ค�าตอบ

1 โลกมีกระบวนการที่ท�าให้เกิดสมดุลพลังงาน ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิเฉล่ีย
ของอากาศค่อนข้างคงที่เป็นระยะเวลานาน



2 ลมฟ้าอากาศ คือ สภาพอากาศ ณ พื้นที่หนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง 

3 องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ลม 
เมฆ และหยาดน�า้ฟ้า



4 ค่าเฉลี่ยลมฟ้าอากาศในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในช่วงเวลานาน ประมาณ 30 ปี
ขึ้นไป เรียกว่า ภูมิอากาศ



5 แก๊สเรือนกระจกเป็นแก๊สที่มีสมบัติในการดูดกลืนรังสีความร้อน ท�าให้
บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิต�่าลง (แก๊สเรือนกระจกเป็นแก๊สที่มีสมบัติใน
การดูดกลืนรังสีความร้อน และแผ่รังสีกลับมายังพ้ืนผิวโลก ท�าให้โลกมี
อุณหภูมิสูงขึ้น)



6 การเปลีย่นแปลงอุณหภูมขิองโลกข้ึนอยูก่บัปรมิาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
เท่าน้ัน (การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย เช่น 
ปริมาณแก๊สเรือนกระจกอื่น ๆ ละอองลอย )



7 พื้นน�้าสามารถดูดกลืนความร้อนได้ดีกว่าพื้นดิน 

8 พื้นผิวโลกที่มีลักษณะแตกต่างกันจะสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ได้ไม่เท่ากัน 

9 ธาตุชนิดเดียวกันแต่มีเลขมวลต่างกันเรียกว่าไอโซโทป 

10 ภูมิอากาศบรรพกาลคือภูมิอากาศของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งทางธรณีกาล 

ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
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11.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 1. หนงัสอืเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิวทิยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เล่ม 4                 
 2. สสวท. Learning space https://www.scimath.org

แนวการจัดการเรียนรู้
 1. ครูน�าเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมดุลพลังงานของโลก โดย
  ใช้ค�าถามต่อไปนี้
   เพราะเหตุใดโลกของเราจึงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ในขณะที่ดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ไม่มีสิ่งมีชีวิต
   อาศัยอยู่
   แนวค�าตอบ  โลกของเราจึงมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เพราะโลกของเรามีอุณหภูมิเหมาะสมกับ
   การด�ารงชวีติ เนือ่งจากมบีรรยากาศทีช่่วยควบคมุอณุหภมูขิองอากาศในเวลากลางวนัไม่ร้อน
   จนเกินไปและกลางคืนไม่หนาวจนเกินไป  และโลกยังมีน�า้ที่ใช้ในการด�ารงชีวิต  
   เมื่อดวงอาทิตย์แผ่รังสีมาถึงชั้นบรรยากาศของโลก โลกจะสะสมพลังงานจากดวงอาทิตย์ไว้
   ทั้งหมดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
   แนวค�าตอบ ไม่ท้ังหมด  เพราะโลกมีกระบวนการปลดปล่อยพลังงานที่โลกได้รับกลับสู่
   บรรยากาศด้วย ถ้าโลกรับและเก็บไว้ทั้งหมดอุณหภูมิของโลกของสูงขึ้นตลอดเวลาจน
   สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
   ถ้าช่วงเวลาหนึง่ พลงังานเฉลีย่ทีโ่ลกได้รบักบัพลงังานเฉลีย่ทีโ่ลกปล่อยกลบัสูอ่วกาศไม่สมดลุกนั
   จะส่งผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกหรือไม่ อย่างไร 
   แนวค�าตอบ  ส่งผล โดยถ้าพลังงานเฉลี่ยโลกปล่อยกลับสู่อวกาศน้อยกว่าที่โลกได้รับจะ
   ส่งผลต่ออุณหภมูเิฉลีย่ของโลกสงูขึน้ ในทางกลับกนัถ้าพลังงานเฉลีย่โลกปล่อยกลับสู่อวกาศ
   มากกว่าที่โลกได้รับจะส่งผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดลง
 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าโดยปกติแล้ว  อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพ่ิมขึ้นและ
  ลดลงแต่แตกต่างกันน้อยมากโดยมีแนวโน้มค่อนข้างคงท่ีเป็นระยะเวลานาน ถ้าไม่มีปัจจัยใด
  มากระตุน้ให้เกดิการเปลีย่นแปลง ซึง่สามารถอธบิายได้โดยกระบวนการสมดลุพลงังาน ดงัเนือ้หา
  ในบทที่ 7 ซึ่งเป็นกระบวนการที่โลกใช้ในการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ
 3. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า กระบวนการสมดุลพลังงานนี้เกิดขึ้นทุกบริเวณบนโลกถึงแม้ว่าแต่ละ
  บริเวณจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยหลายประการดังท่ีได้ศึกษาในบทที่ 7 แต่
  เมื่อพิจารณาอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศเหนือพื้นผิวโลกแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 15  องศาเซลเซียส 
  ซึง่ได้จากการวดัอณุหภมูอิากาศเหนอืพืน้ผวิโลก ของบรเิวณต่าง ๆ  ทัว่โลก แล้วน�ามาหาค่าเฉลีย่ 



โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4บทที่ 11 | การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ     78

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 5. ให้นักเรียนสังเกตข้อมูลอุณหภูมิ
  เฉลี่ยของอากาศจากรูป 11.1 ใน
  หนงัสอืเรียนหน้า 44 ท่ีแสดงให้เหน็
  ว่า แต่โดยปกติแล้วอุณหภูมิเฉลี่ย
  ของอากาศมแีนวโน้มการเปลีย่นแปลง
  ค่อนข้างคงที่ แล้วร่วมกันอภิปราย
  โดยใช้ค�าถามต่อไปนี้

   ในช่วงก่อนยคุปฏิวติัอตุสาหกรรม อุณหภมูเิฉลีย่ของอากาศในแต่ละปีมแีนวโน้มอย่างไรและ
   คงอยู่เป็นระยะเวลาประมาณเท่าใด
   แนวค�าตอบ มแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงน้อยจนเกอืบคงที ่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 900 ปี 
   ในช่วงหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในแต่ละปีมีแนวโน้มอย่างไร
   แนวค�าตอบ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น
 6. ครูน�าเข้าสู่กิจกรรมโดยใช้ค�าถามเชื่อมโยงจากรูป 11.1 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
   อุณหภูมิหลังช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยใดบ้าง (ตอบตามความคิดของตนเอง)
   แนวค�าตอบ  การใช้เชื้อเพลิงซากดึกด�าบรรพ์ในกระบวนการผลิต
   มีปัจจัยใดอีกบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ตอบตามความคิดของตนเอง)
   แนวค�าตอบ บรรยากาศ เมฆ พื้นผิวโลก และกิจกรรมของมนุษย์
 7. แบ่งกลุ่มนักเรียน จากนั้นให้ปฏิบัติกิจกรรม 11.1 ตามหนังสือเรียนหน้า 45 เพื่อศึกษาปัจจัย
  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และตอบค�าถามท้ายกิจกรรม

 4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมว่า  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  (climate change) พิจารณาได้จาก
  การเปลีย่นแปลงค่าเฉลีย่ลมฟ้าอากาศ เช่น อณุหภมูขิองอากาศ ความกดอากาศ ความชืน้ ปรมิาณ
  หยาดน�้าฟ้า ในภูมิภาคหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายทศวรรษหรือนานกว่านั้น 
  โดยตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ส�าคัญ คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ
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จุดประสงค์กิจกรรม 
 1. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับอุณหภูมิ
  เฉลี่ยของอากาศในช่วงเวลาต่าง ๆ จากกราฟที่ก�าหนดให้
 2. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภูเขาไฟระเบิดกับอุณหภูมิเฉลี่ยของ
  อากาศในช่วงเวลาต่าง ๆ จากกราฟที่ก�าหนดให้
 3. สรุปและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

วัสดุ-อุปกรณ ์
 1. กราฟการเปลี่ยนแปลงปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ 
  ในช่วงปีพ.ศ. 2507-2551
 2. กราฟการเกิดภูเขาไฟระเบิดกับอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ ในช่วงปี พ.ศ. 2423-2543

ข้อเสนอแนะส�าหรับครู

 ครูสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมได้จาก QR code ประจ�าบท เพื่อให้นักเรียนได้
บันทึกผลการวิเคราะห์และตอบค�าถาม 

วิธีการท�ากิจกรรม 
 1. วิเคราะห์และอธิบายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับ
  อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ ในช่วงปี พ.ศ. 2507 - 2551 จากรูป 1
 2. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภูเขาไฟระเบิดแต่ละครั้งกับอุณหภูมิ
  เฉลี่ยของอากาศ ในช่วงปี พ.ศ. 2423-2543 จากรูป 2
 3. น�าเสนอผลการท�ากิจกรรม

กิจกรรม 11.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
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รูป  1  กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับผลต่างจากค่าปกติของ
อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ (ก�าหนดให้  0 เป็นค่าปกติเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งมาจากค่าอุณหภูมิ

เฉลี่ยของอากาศ ในปี พ.ศ. 2494-2523)

รูป 2 แสดงผลต่างจากค่าปกติของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในช่วงที่มีภูเขาไฟระเบิด
(ก�าหนดให้  0 เป็นค่าปกติ ซึ่งมาจากค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ ในช่วงปี พ.ศ. 2413-2442)
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สรุปผลการท�ากิจกรรม 
 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสัมพันธ์กับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
และการระเบิดของภูเขาไฟ   โดยปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับอุณหภูมิ
เฉลี่ยของอากาศที่เพิ่มขึ้น  แต่เมื่อภูเขาไฟขนาดใหญ่ระเบิดส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ
ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ค�าถามท้ายกิจกรรม  
 1. ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ หรือไม่ 
  อย่างไร
  แนวค�าตอบ  มคีวามสมัพนัธ์กนั  โดยปรมิาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ขึน้สมัพนัธ์กบั
  อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศที่เพิ่มขึ้น
 2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศเกิดขึ้นทันทีที่ภูเขาไฟระเบิดหรือไม่ อย่างไร 
  แนวค�าตอบ  ท�าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศลดลง และส่งผลทันที  โดยอุณหภูมิลดลง
  อย่างรวดเร็วหลังจากภูเขาไฟระเบิด
 3. สิง่ทีอ่อกมาพร้อมกบัการปะทุของภูเขาไฟและส่งผลต่ออณุหภมูเิฉลีย่ของอากาศคืออะไร 
  และส่งผลอย่างไรบ้าง
  แนวค�าตอบ เถ้าภเูขาไฟ และแก๊สต่าง ๆ  เกดิเป็นละอองลอยสะท้อนรงัสจีากดวงอาทติย์
  ออกสู่อวกาศ ท�าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดลง
 4. ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และส่งผลอย่างไร
  แนวค�าตอบ   แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในทศิทาง
  ที่เพ่ิมขึ้น คือ ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนการระเบิดของ
  ภูเขาไฟส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในทิศทางที่ลดลง คือ ส่งผลให้
  อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศมีแนวโน้มลดลง 

 5. ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่น�าเสนอผลการท�ากจิกรรม และร่วมกนัอภิปรายผลการท�ากจิกรรม พร้อม
  ตอบค�าถามท้ายกิจกรรม โดยมีแนวทางการอภปิรายและแนวทางการตอบค�าถามดงัแสดงด้านบน
 6. ให้นกัเรยีนร่วมกนัอภปิรายความสมัพนัธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศกบัปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง
  โดยเชื่อมโยงความรู้จากผลการท�ากิจกรรม โดยใช้ค�าถามดังตัวอย่างต่อไปนี้
  1) แก๊สเรือนกระจก
    แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีสมบัติอย่างไร และส่งผลต่ออุณหภูมิของอากาศอย่างไร 
    แนวค�าตอบ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีสมบัติเป็นแก๊สเรือนกระจก สามารถดูดกลืนรังสี
    อนิฟราเรดหรอืรงัสคีวามร้อนทีแ่ผ่มาจากพ้ืนผิวโลกและแผ่รังสีความร้อนกลับสู่พ้ืนผิวโลก 
    หากมแีก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณทีเ่หมาะสมจะท�าให้อากาศมอีณุหภูมทิีเ่หมาะสม
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    นอกจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ยังมีแก๊สเรือนกระจกอื่น ๆ อีกหรือไม่ให้ยกตัวอย่าง
    แนวค�าตอบ  มี เช่น มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ไอน�้า โอโซน 
    ในบรรยากาศมีแก๊สเรือนกระจกเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนเป็นอย่างไร
    แนวค�าตอบ  มีสัดส่วนน้อยมาก ไม่ถึงร้อยละ 1
    ถ้าในบรรยากาศมปีรมิาณแก๊สเรือนกระจกเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จะส่งผลต่ออณุหภมูเิฉล่ีย
    ของโลกหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
    แนวค�าตอบ  หากในบรรยากาศมีปรมิาณแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอยา่งตอ่เนื่องจะส่งผล
    ให้โลกค่อย ๆ  มอุีณหภูมสิงูขึน้อย่างต่อเน่ือง เพราะแก๊สเรอืนกระจกดดูกลนืรังสคีวามร้อน
    และแผ่รังสีกลับมาสู่ผิวโลกมากขึ้น ท�าให้โลกสะสมความร้อนมากขึ้น
    ถ้าพิจารณาค่าศกัยภาพในการท�าให้เกดิภาวะโลกร้อนหรอื GWP ในหนงัสอืเรยีนหน้า 48 
    หากแก๊ส ก มีค่ามากกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หมายความว่าอย่างไร 
    แนวค�าตอบ  ในระยะเวลา 100 ปี ถ้าในบรรยากาศมีแก๊ส ก ในปริมาณเท่ากับ
    แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สดังกล่าวจะสามารถดูดกลืนพลังงานความร้อนที่แผ่จาก
    พื้นผิวโลกได้มากกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
    แก๊สเรือนกระจกมาจากแหล่งใดบ้าง
    แนวค�าตอบ แก๊สเรือนกระจกมีแหล่งที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น กระบวนการ
    อตุสาหกรรม การเกษตร การคมนาคมขนส่ง การผลิตกระแสไฟฟ้า ของเสียจากบ้านเรือน 
    และมแีหล่งท่ีมาจากธรรมชาต ิเช่น การย่อยสลายอนิทรีย์สาร ภูเขาไฟระเบิด  การหายใจ
    ของสิ่งมีชีวิต การปลดปล่อยแก๊สจากมหาสมุทร
    มหาสมุทรมีส่วนในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกเข้าสู่บรรยากาศได้อย่างไร 
    (ค�าถามชวนคิด หน้า 49)
    แนวค�าตอบ พชืและแพลงก์ตอนในมหาสมทุรสังเคราะห์แสงและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
    เข้าสู่บรรยากาศ
  2) ละอองลอย
    การเกิดภูเขาไฟระเบิดขนาดใหญ่ในแต่ละครั้งจะปลดปล่อยสิ่งใดออกมาบ้าง
    แนวค�าตอบ เถ้าภูเขาไฟ แก๊สต่าง ๆ ไอน�้า
    เมื่อภูเขาไฟระเบิดจะส่งผลต่ออุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศอย่างไร
    แนวค�าตอบ  อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศลดลง
    สิง่ทีอ่อกมาพร้อมกบัการปะทขุองภูเขาไฟและส่งผลต่ออุณหภูมเิฉลีย่ของอากาศคอือะไร 
    แนวค�าตอบ  ละอองลอย และแก๊สเรือนกระจกและครูให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
    เถ้าภเูขาไฟว่า เถ้าภเูขาไฟนัน้มอีนภุาคหลายขนาด โดยเถ้าทีม่อีนภุาคขนาดใหญ่จะตกลง
    มาสูพ่ืน้โลกอย่างรวดเร็ว ส่วนเถ้าทีม่อีนภุาคขนาดเลก็บางส่วนค้างอยูใ่นบรรยากาศ และ
    เป็นแกนกลางในการควบแน่นของไอน�า้เกดิเป็นเมฆในชัน้โทรโพสเฟียร์และตกลงมาพร้อมกบั
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    ฝนภายในเวลาไม่นาน นอกจากนีก้ารระเบดิของภูเขาไฟยงัปลดปล่อยแก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์
    จ�านวนมาก ซึ่งสามารถลอยขึ้นไปถึงช้ันบรรยากาศสตราโตสเฟียร์และเมื่อรวมตัวกับ
    ไอน�้าจะเกิดเป็นละอองลอยของกรดซัลฟิวริก ปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างและ 
    คงอยู่ในชั้นบรรยากาศนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งละอองลอยเหล่านี้สามารถสะท้อนและ
    กระเจิงแสงท�าให้รังสีดวงอาทิตย์ผ่านลงมาสู่พื้นผิวโลกได้น้อยลง ส่งผลให้อุณหภูมิลดลง
    ประมาณ 1-3 ปี หลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ 
  3) ค่าอัตราส่วนรังสีสะท้อนของพื้นผิวโลก 
    ค่าอัตราส่วนรังสีสะท้อนของพื้นผิวโลกในแต่ละบริเวณแตกต่างกันได้เนื่องจากอะไร
    แนวค�าตอบ ค่าอัตราส่วนรังสีสะท้อนของพ้ืนผิวโลกในแต่ละบริเวณอาจแตกต่างกันได้ 
    เนื่องจากมีลักษณะพื้นผิวโลกที่รังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบแตกต่างกัน เช่น ธารน�้าแข็ง  
    พื้นน�้า พื้นดิน ป่าไม้ เมือง ทะเลทราย  
    สาเหตุใดบ้างที่จะท�าให้ค่าอัตราสวนรังสีสะท้อนของพื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลง
    แนวค�าตอบ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นผิวโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียว 
    การขยายตัวของเขตเมือง การลดลงของพืดน�้าแข็ง  
    การเปลี่ยนแปลงค่าอัตราส่วนรังสีสะท้อนของพื้นผิวโลก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
    ภูมิอากาศไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อย่างไร 
    แนวค�าตอบ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยถ้าค่าอัตราส่วนรังสีสะท้อนของพื้นผิวโลก
    ลดลง แสดงว่าพื้นผิวโลกบริเวณนั้นสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์กลับสู่อวกาศได้น้อยลง ท�าให้
    ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีท�าให้โลกมีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน
    ถ้าค่าอัตราส่วนรังสีสะท้อนของพื้นผิวโลกเพิ่มข้ึน แสดงว่าพื้นผิวโลกบริเวณนั้นสะท้อน
    รงัสดีวงอาทิตย์กลบัสูอ่วกาศได้มากข้ึน ท�าให้ภมูอิากาศเปลีย่นแปลงในทศิทางทีท่�าให้โลก
    มีพลังงานหมุนเวียนลดลง
  4) พลังงานจากดวงอาทิตย์
    นกัเรยีนคดิว่าพลงังานจากดวงอาทติย์ทีโ่ลกได้รบัมีการเปลีย่นแปลงหรอืไม่ และส่งผลต่อ
    การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไร
    แนวค�าตอบ นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง
 7. ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 11.2 วัฏจักรมิลานโควิช ตามหนังสือเรียนหน้า 52 เพ่ือศึกษา
  เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ท�าให้พลังงานที่โลกได้รับ
  เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และตอบค�าถามท้ายกิจกรรม
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จุดประสงค์กิจกรรม 
 1. สร้างแบบจ�าลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 
  ตามวัฏจักรมิลานโควิช
 2. อธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แต่ละลักษณะ
  กับการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลก
 3. คาดคะเนผลจากวัฏจักรมิลานโควิชที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

วัสดุ-อุปกรณ ์
 1. ลูกโลกจ�าลอง 4 ใบ
 2. ไฟฉาย 1 กระบอก

ข้อเสนอแนะส�าหรับครู

 ครูสามารถดูตัวอย่างผลการท�ากิจกรรม โดยดาวน์โหลดได้จาก QR code ประจ�าบท

วิธีการท�ากิจกรรม 
 1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ตาม
  แนวคิดวัฏจักรมิลานโควิช ดังต่อไปนี้
   การเปลี่ยนแปลงความรีของวงโคจรโลกรอบดวงอาทิตย์ และคาบการเปลี่ยนแปลง
   การเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของแกนหมุนโลก และคาบการเปลี่ยนแปลง
   การหมุนควงของแกนหมุนโลก และคาบการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างแบบจ�าลองเพื่อแสดงต�าแหน่งของโลก ดวงอาทิตย์ ตามการเปล่ียนแปลงลักษณะ
  การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ในข้อ 1
 3. น�าเสนอแบบจ�าลองในข้อ 2 และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
  การโคจรกับการรับรังสีดวงอาทิตย์
 4. อภิปรายและคาดคะเนผลจากวัฏจักรมิลานโควิชที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

สรุปผลการท�ากิจกรรม

 การเปลีย่นแปลงลกัษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทติย์ม ี3 ลกัษณะ ดังนี ้การเปลีย่นแปลง
ความรีของวงโคจรโลกรอบดวงอาทติย์ การเปลีย่นแปลงมมุเอยีงของแกนหมนุโลก การหมนุควง
ของแกนหมุนโลก โดยแต่ละลักษณะส่งผลต่อการได้รับรังสีดวงอาทิตย์ของโลกที่แตกต่างกันใน
แต่ละรอบการเปลี่ยนแปลง  

กิจกรรม 11.2 วัฏจักรมิลานโควิช
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ค�าถามท้ายกิจกรรม 
 1. การเปลี่ยนแปลงความรีของวงโคจรโลกรอบดวงอาทิตย์ส่งผลต่อการรับรังสีจาก
  ดวงอาทิตย์ของโลกอย่างไร และมีคาบการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  แนวค�าตอบ โลกมกีารเปลีย่นแปลงความรขีองวงโคจรรอบดวงอาทติย์ส่งผลให้โลกได้รบั
  รังสีแตกต่างกันตามความรีมาก หรือรีน้อยของวงโคจรของโลก โดยเป็นวัฏจักรท่ีมีคาบ
  ประมาณ 100,000 ปี หากวงโคจรของโลกมีความรีน้อยหรือค่อนข้างเป็นวงกลมเช่น
  ปัจจบุนั โดยโลกอยูใ่กล้ดวงอาทติย์มากทีสุ่ดในเดือนมกราคม และอยูห่่างจากดวงอาทิตย์
  มากที่สุดในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้โลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ในสองเดือนนี้ต่างกัน
  ไม่มากนักเพียงประมาณ 7 เปอร์เซนต์ แต่ถ้าหากความรีของวงโคจรของโลกรอบ
  ดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจะท�าให้สองเดือนนี้โลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ต่างกันมากขึ้น และ
  ช่วงเวลาที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ยาวนานกว่าช่วงเวลาที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์
 2. การเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของแกนหมุนโลกส่งผลต่อการรับรังสีจากดวงอาทิตย์ของโลก
  อย่างไร และมีคาบการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  แนวค�าตอบ มมุเอยีงของแกนหมนุโลกอาจเพิม่ขึน้หรือลดลงโดยท�ามมุระหว่าง 22 องศา 
  จนถึง 24.5 องศา โดยประมาณ มีผลท�าให้ฤดูกาลต่าง ๆ เปลี่ยนไป เมื่อมุมเอียงของ
  แกนหมุนโลกลดลง จะท�าให้บริเวณตั้งแต่ละติจูดกลางจนถึงข้ัวโลกได้รับพลังงานจาก
  ดวงอาทิตย์ระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อนแตกต่างกันไม่มาก ส่งผลให้มีอากาศอบอุ่นขึ้น
  ในฤดูหนาวขณะท่ีอุณหภูมิลดลงในฤดูร้อน การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นวัฏจักรที่มีคาบ
  ประมาณ 41,000 ปี 
 3. การหมุนควงของแกนหมุนโลกส่งผลต่อการรับรังสีจากดวงอาทิตย์ของโลกอย่างไร และ
  มีคาบการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
  แนวค�าตอบ การหมุนควงของแกนหมนุโลกส่งผลให้ฤดูกาลของซีกโลกเหนอืและซีกโลก
  ใต้เมื่อประมาณ 13,000 ปีก่อน ตรงข้ามกับปัจจุบัน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นวัฏจักรที่
  มีคาบประมาณ 23,000 ปี 
 4.  การเปลี่ยนแปลงการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกจากวัฏจักรมิลานโควิชส่งผลต่อ
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไรบ้าง
  แนวค�าตอบ ท�าให้รังสีจากดวงอาทิตย์ท่ีมาถึงขอบบนสุดของชั้นบรรยากาศโลกเพ่ิมขึ้น
  และลดลงสลบักนัเป็นวฏัจกัร ส่งผลให้อณุหภมูอิากาศของโลกเปลีย่นแปลงขึน้ลงอย่างมี
  รูปแบบ
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 8. ให้นกัเรยีนน�าเสนอผลการท�ากจิกรรม และร่วมกนัอภปิรายผลการท�ากจิกรรม พร้อมตอบค�าถาม
  ท้ายกิจกรรม โดยมีแนวทางการอภิปรายและแนวทางการตอบค�าถามดังแสดงด้านบน
 9. ครูสรุปเรื่องวัฏจักรมิลาโควิช ดังนี้ 
  1) การเปลีย่นแปลงความรีของวงโคจรโลกรอบดวงอาทิตย์ ท�าให้ระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุดและท่ีไกล
   ที่สุดระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ปลี่ยนแปลงไป จากเกือบกลมหรือรีน้อยไปจนถึงรีมาก โดย
   มีวัฏจักรประมาณ 100,000 ปี  ในปัจจุบันโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะรีน้อย ท�าให้
   ในช่วงท่ีโลกอยูใ่กล้ดวงอาทติย์มากทีส่ดุ (เดอืนมกราคม) ได้รบัพลงังานจากดวงอาทติย์มากว่า
   ในช่วงที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์มากที่สุด (เดือนกรกฎาคม) ประมาณ 7 เปอร์เซนต์ เมื่อเวลาผ่าน
   ไปหากวงโคจรของโลกมีลักษณะรีมาก ท�าให้ระยะทางในช่วงที่โลกใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด 
   (เดือนมกราคม) และไกลดวงอาทิตย์มากที่สุด (เดือนกรกฎาคม) แตกต่างกันมากที่สุด ส่งผล
   ให้โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ขณะท่ีอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากท่ีสุด มากกว่าขณะที่โลก
   อยูไ่กลดวงอาทติย์มากทีสุ่ดถงึ 20-30 เปอร์เซนต์  ซึง่จะส่งผลให้ภูมอิากาศในช่วงนัน้แตกต่าง
   จากปัจจุบันโดยมีความรุนแรงของฤดูกาลเพิ่มมากขึ้น 
  2) การเปล่ียนแปลงมุมเอียงของแกนหมุนโลก จะเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง 22 องศา จนถึง 
   24.5 องศา โดยมีวัฏจักรประมาณ 41,000 ปี ในปัจจุบันแกนหมุนโลกเอียงจากเส้นตั้งฉาก
   ประมาณ 23.5 องศา และก�าลงัลดลง ส่งผลให้บริเวณต่าง ๆ  บนโลกมฤีดูกาลอย่างเช่นปัจจุบนั  
   เมื่อมุมเอียงเปลี่ยนแปลงไป ความรุนแรงของฤดูกาลจะเปลี่ยนตามไปด้วย เช่น เมื่อมุมเอียง
   ของแกนหมุนโลกลดลง จะท�าให้บริเวณตั้งแต่ละติจูดกลางจนถึงขั้วโลกได้รับพลังงานจาก
   ดวงอาทิตย์ระหว่างฤดูหนาวและฤดูร้อนแตกต่างกันไม่มาก ส่งผลให้มีอากาศอบอุ่นขึ้นใน
   ฤดหูนาวขณะทีอ่ณุหภมูลิดลงในฤดรู้อน หากมมุเอียงของแกนหมนุโลกเพ่ิมขึน้ ท�าให้บริเวณ
   ขั้วโลกทั้งสองและละติจูดกลาง ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน และ
   ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ลดลงในช่วงฤดูหนาว ส่วนบริเวณศูนย์สูตรและละติจูดต�่าจะ
   ได้รับพลังงานลดลง 
  3) การหมุนควงของแกนหมุนโลก แกนหมุนโลกมีลักษณะการหมุนควงคล้ายกับการหมุนของ
   ลูกข่าง ซึ่งจะหมุนควงอย่างช้า ๆ  และจะกลับมาอยู่ที่ต�าแหน่งเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็น
   วัฏจักรที่มีคาบประมาณ 23,000 ปี ปัจจุบันแกนหมุนโลกชี้ไปยังดาวเหนือ แต่เมื่อประมาณ 
   13,000 ปีก่อน แกนหมุนโลกชีไ้ปยงัดาวเวกา ซ่ึงการหมนุควงของแกนหมนุโลกส่งผลให้ฤดูกาล
   ของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เมื่อประมาณ 13,000 ปีก่อน ตรงข้ามกับปัจจุบัน 
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 10. ครอูธบิายเพิม่เตมิว่านกัวทิยาศาสตร์ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศ
  กับวัฏจักรมิลานโควิช โดยใช้ข้อมูลจากแท่งตะกอนมหาสมุทรมาค�านวณเพ่ือจ�าลองอุณหภูมิ
  ในช่วง 1,000,000 ปีก่อนจนถงึปัจจบุนั และพบว่าเกิดยคุน�า้แขง็โดยมคีาบประมาณ 100,000 ปี 
  ซึ่งสอดคล้องกับช่วงของการเปลี่ยนแปลงความรีของวงโคจรของโลก นอกจากนี้ยังพบว่า
  อณุหภมูขิองโลกลดลงทกุ ๆ  41,000 ปี และ 23,000 ปี ซึง่สอดคล้องกบัวฏัจักรการเปลีย่นแปลง
  มมุเอียงและการหมนุควงของแกนหมุนโลก แต่อณุหภมิูไม่ได้ลดลงเท่ากับในช่วงทุก 100,000 ปี 
  ดังรูป 11.9 ในหนังสือเรียนหน้า 57

 11. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
  ภูมิอากาศ โดยมีแนวทางการสรุปดังนี้
  แนวทางการสรุป การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศนัน้เกิดจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง
  กับกระบวนการสมดุลพลังงานของโลก ท้ังแก๊สเรือนกระจก ละอองลอย ค่าอัตราส่วนรังสี
  สะท้อนของพืน้ผวิโลก ซ่ึงแต่ละปัจจยัส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในทศิทางแตกต่างกนั 
  เช่น ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศสูงขึ้นหรือลดลง นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงลักษณะ
  การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ที่เรียกว่า วัฏจักรมิลานโควิช ท�าให้ความเข้มแสงจาก
  ดวงอาทิตย์ท่ีพื้นผิวโลกได้รับในแต่ละช่วงเวลามีทั้งเพ่ิมข้ึนและลดลงสลับกันเป็นวัฏจักร
  ในระยะเวลานานตั้งแต่หลายหมื่นปีจนถึงแสนปี 
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 12. ครูขยายความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อ
  อุณหภูมิของโลก โดยใช้ค�าถามชวนคิดในหนังสือเรียนหน้า 57
   ถ้าในช่วงเวลาท่ีค่าความรีของวงโคจรมีค่ามากที่สุดเป็นเวลาเดียวกันกับมุมเอียงของ
   แกนหมุนโลกมีค่ามากที่สุด อุณหภูมิของโลกในช่วงเวลานั้นจะเป็นอย่างไร
   แนวค�าตอบ ในช่วงเวลาที่ค่าความรีของวงโคจรมีค่ามากที่สุด หากพิจารณาในซีกโลกใต้
   เมื่อโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในเดือนมกราคมจะเป็นฤดูร้อนของซีกโลกใต้ และหาก
   ในช่วงเวลานัน้โลกมมีมุเอยีงของแกนโลกมค่ีามากทีส่ดุ ซกีโลกใต้จะเอยีงเขาหาดวงอาทติย์
   มากที่สุดส่งเสริมให้ฤดูร้อนในซีกโลกใต้มีอุณหภูมิสูงมาก ท�าให้มีอากาศร้อนจัด ส่วนใน
   ซกีโลกเหนอืแม้ว่าจะเป็นช่วงท่ีใกล้ดวงอาทติย์มากทีส่ดุ แต่เป็นช่วงทีซี่กโลกเหนอืเอยีงออก
   จากดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงเป็นฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต�่ามาก ท�าให้มีอากาศหนาวจัด
 13. ครูขยายความรูเ้ก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงพลงังานทีไ่ด้รับจากดวงอาทิตย์โดยให้นกัเรียนศกึษา
  จากความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัจดุมดืดวงอาทติย์ ในหนงัสอืเรยีนหน้า 58 จากนัน้อภปิรายร่วมกนั 
  โดยใช้ค�าถามดังตัวอย่างต่อไปนี้
   การเกิดจุดมืดดวงอาทิตย์ส่งผลอย่างไรต่อการรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ของโลก และจะ
   ส่งอย่างไรต่อภูมิอากาศบนโลก
   แนวค�าตอบ หากมจีดุมดืดวงอาทิตย์จ�านวนมาก พลงังานจากดวงอาทติย์ทีม่ายงัโลกจะเพิม่
   มากขึ้น ท�าให้อุณหภูมิอากาศของโลกสูงขึ้น และหากจุดมืดดวงอาทิตย์มีจ�านวนลดลง 
   จะท�าให้อุณหูมิอากาศช่วงนั้นต�่าลง

แนวทางการวัดและประเมินผล 

KPA แนวทางการวัดและประเมินผล

K: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิ
อากาศ

1. ผลการปฏิบัติกิจกรรม 11.1-11.2 และการตอบ
ค�าถามท้ายกิจกรรม

2. การสรุปองค์ความรู้จากการอภิปราย
3. แบบฝึกหัดท้ายบท

P: การตีความหมายและ ลงข้อสรุป การวิเคราะห์กราฟในกิจกรรม 11.1 และการตอบ
ค�าถามท้ายกิจกรรม

A: ความใจกว้าง การร่วมอภิปรายและการตอบค�าถาม
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11.2 หลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบรรพกาล 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 อธิบายหลักฐานที่ใช้บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 1. หนงัสอืเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิวทิยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เล่ม 4
 2. สสวท. Learning space https://www.scimath.org

แนวการจัดการเรียนรู้
 1. ครนู�าเข้าสู่บทเรียนโดยให้นกัเรยีนพิจารณารปูกราฟเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอณุหภูมเิฉลีย่ของ
  โลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากลิงค์ https://earthobservatory.nasa.gov/features/
  GlobalWarming/page3.php ซึ่งแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 500-2000 
  โดยเส้นสีเขียวแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่ค�านวณได้จากหลักฐานต่าง  ๆ เส้นสีน�้าเงินแสดง
  อุณหภูมิเฉลีย่ของโลกทีไ่ด้จากการตรวจวดั หลงัจากมกีารพฒันาเครือ่งมอืตรวจวดัเมือ่ประมาณ
  ค.ศ. 1800
 จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค�าถามดังต่อไปนี้
   กราฟแสดงอณุหภูมทิีไ่ด้จากการตรวจวดัโดยเครือ่งมือมกีารเกบ็ข้อมลูย้อนไปได้ประมาณกีปี่ 
   แนวค�าตอบ ประมาณหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา
   นักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์บอกภูมิอากาศในช่วงเวลาก่อนที่จะมีเครื่องมือตรวจวัด
   ได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ นักวิทยาศาสตร์ศึกษาจากหลักฐานต่าง ๆ เช่น บันทึกทางประวัติศาสตร์ 
   หลักฐานทางธรณีวิทยา หรือนักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง
 2. ครใูห้ความรูเ้กีย่วกบั หลกัฐานทางธรณวีทิยา (geological evidence) ทีไ่ด้บนัทกึลกัษณะของ
  สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ไว้ และน�ามาใช้บอกสภาพภูมิอากาศ
  บรรพกาลได้  จากนั้นให้นักเรียนศึกษาวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเจาะแท่งน�้าแข็ง แสดงตัวอย่างของ
  การเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยา จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค�าถามดังต่อไปนี้
   เพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงศึกษาภูมิอากาศบรรพกาลได้จากแท่งน�้าแข็ง
   แนวค�าตอบ นกัเรียนตอบตามความคดิของตนเอง (เพราะในแท่งน�า้แข็งมฟีองอากาศ ท่ีกกัเกบ็
   แก๊สทีเ่ป็นองค์ประกอบของบรรยากาศในช่วงเวลาในอดีต รวมทัง้อาจยงักักเก็บละอองลอยชนดิ
   ต่าง ๆ ท�าให้สามารถเชื่อมโยงถึงภูมิอากาศในอดีตได้)
   นักเรียนคิดว่านอกจากแท่งน�้าแข็งแล้วยังมีหลักฐานทางธรณีวิทยาอย่างอื่นอีกหรือไม่ ให้ยก
   ตัวอย่าง
   แนวค�าตอบ นักเรยีนตอบตามความคดิของตนเอง (มหีลักฐานทางธรณวีทิยาอย่างอืน่อกี เช่น 
   ตะกอนมหาสมุทร ตะกอนทะเลสาบ การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน)
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 3. ครอูธิบายเพิม่เติมว่าข้อมลูจากหลกัฐานทางธรณวีทิยาทีน่กัวทิยาศาสตร์น�ามาใช้เพือ่เช่ือมโยงถึง
  ภูมิอากาศบรรพกาลเรียกว่าตัวบ่งชี้ (proxies)  โดยยกตัวอย่างตามหนังสือเรียน ดังนี้ 
   นกัวทิยาศาสตร์วเิคราะห์ชนดิและปริมาณแก๊สท่ีอยูใ่นฟองอากาศทีถู่กกกัเกบ็ไว้ในแท่งน�า้แขง็
   ทีไ่ด้จากการขดุเจาะพดืน�า้แข็ง โดยเฉพาะ แก๊สเรอืนกระจก และองค์ประกอบอืน่ของอากาศ
   เช่น ฝุ่น เถ้าภูเขาไฟ ละอองเรณู ที่ตกลงพร้อมกับหยาดน�้าฟ้าและสะสมตัวในชั้นน�า้แข็ง
   สมบตัทิางกายภาพและสมบตัทิางเคม ีรวมถงึซากส่ิงมชีวีติท่ีสะสมตัวร่วมกบัตะกอนมหาสมทุร
   และตะกอนทะเลสาบ
   ปริมาณออกซิเจนไอโซโทปในแท่งน�้าแข็งและแท่งตะกอนมหาสมุทร โดยถ้าโลกมีอุณหภูมิ
   ลดลงจะพบการสะสมตัวของ 16O บนพดืน�า้แขง็มาก ส่วนตะกอนมหาสมทุรจะพบการสะสมตวั
   ของ 18O มากโดยพบอยู่ในเปลือกของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
   การเปลีย่นแปลงของลกัษณะทางธรณสัีณฐาน เช่น แพเศษหนิพดืน�า้แขง็ (moraine) ซึง่เป็น
   ธรณสีณัฐานทีเ่กดิจากการสะสมตัวของตะกอนขนาดต่าง ๆ ในธารน�า้แขง็ ในขณะทีอ่ณุหภมูโิลก
   ลดลงธารน�า้แขง็จะขยายตวัพาตะกอนต่าง ๆ เคลือ่นทีไ่ปด้วย และเมือ่อณุหภูมสิงูขึน้ ธารน�า้แขง็
   ละลายจึงเห็นแพเศษหินพืดน�้าแข็งในบริเวณต่าง ๆ ที่เคยมีธารน�้าแข็งอยู ่ เว้าทะเล 
   (sea notch) เป็นธรณีสัณฐานที่พบบนหน้าผาบริเวณชายฝั่งท่ีเกิดจากการกัดเซาะของ
   น�้าทะเล มีลักษณะเป็นรอยเว้าในแนวระดับซึ่งจะขนานไปกับระดับน�า้ทะเลในช่วงเวลาและ
   ยุคต่างๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ดังน้ันเว้าทะเลจึงเป็น
   หลักฐานส�าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับน�้าทะเลในอดีตเทียบกับระดับน�้าทะเลในปัจจุบัน 
   และใช้บ่งบอกถึงภูมิอากาศในช่วงเวลาในอดีตได้
 4. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า การศึกษาภูมิอากาศบรรพกาลไม่ได้ใช้ตัวบ่งชี้จากหลักฐานใดหลักฐาน
  หนึง่เท่านัน้ แต่ต้องวเิคราะห์หลกัฐานและตวับ่งชีอ้ืน่ ๆ  ประกอบกัน รวมทัง้ประมวลร่วมกบัการ
  ค�านวณและค่าทีไ่ด้จากการตรวจวดัในปัจจบุนั จากนัน้นกัวทิยาศาสตร์จึงน�ามาจ�าลองภมูอิากาศ
  บรรพกาลได้
 5. ครูอาจน�ารูป แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศโลกในช่วงเวลาธรณีกาลเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
  อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ ในช่วงปี 2503-2533 โดยดาวโหลดได้จากเวปไซต์ https://upload.
  wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/All_palaeotemps.svg กราฟนีแ้สดงให้เหน็ว่า 
  โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาตั้งแต่ในอดีต  โดยในบางช่วงเวลาอุณหภูมิเฉลี่ยของ
  อากาศมีทั้งต�่ากว่าและสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในปัจจุบัน ซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลจาก
  หลักฐานทางธรณีวิทยาและจ�าลองข้อมูลไปถึงช่วงเวลาธรณีกาล
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แนวทางการวัดและประเมินผล 

KPA แนวทางการวัดและประเมินผล

K: หลกัฐานแสดงการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ
บรรพกาล

1. การตอบค�าถาม
2. การสรุปองค์ความรู้จากการอภิปราย
3. แบบฝึกหัดท้ายบท

- -

A: ความใจกว้าง การร่วมอภิปรายและการตอบค�าถาม

ความรู้เพิม่เตมิ ภูมอิากาศบรรพกาลจากแกนน�า้แขง็

 นักวิทยาศาสตร์ศึกษาภูมิอากาศบรรพกาล โดยศึกษาแท่งน�้าแข็งที่เจาะลงไปในพืดน�้าแข็ง
จากกรีนแลนด์ แอนตาร์กติกา และจากธารน�้าแข็งในละติจูดสูงหลายบริเวณทั่วโลกแล้วน�ามา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ท�าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศบรรพกาลโดยรวมของโลก 
 ข้อมูลจากแกนน�า้แขง็น�ามาใช้บอกเล่าเรือ่งราวการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศในช่วงเวลาต่าง ๆ  
ได้ เนื่องจากในขณะท่ีหิมะสะสมตัวเป็นช้ัน ๆ ในแต่ละช่วงเวลานั้นได้กักเก็บตัวบ่งชี้ภูมิอากาศ 
ในแต่ละช่วงเวลา  ซึ่งตัวบ่งชี้เหล่านี้ได้บ่งบอกอุณหภูมิ องค์ประกอบของอากาศ ปริมาณ
หยาดน�้าฟ้า การระเบิดของภูเขาไฟและรูปแบบของลม เมื่อน�าข้อมูลตัวบ่งชี้มาวิเคราะห์ และ
ประกอบกันท�าให้ทราบภูมิอากาศบรรพกาล ณ เวลาที่ตัวบ่งชี้นั้นสะสมตัว
 ตวับ่งช้ีภูมอิากาศบรรพกาลทีไ่ด้จากแกนน�า้แข็ง เช่น ละอองลอย  แก๊ส  อตัราส่วนไอโซโทปเสถยีร
ออกซิเจน โดยตัวบ่งชี้ดังกล่าวถูกน�ามาใช้บ่งบอกภูมิอากาศแต่ละช่วงเวลาได้ ดังนี้
 ละอองลอย ชนิด ลักษณะ และปริมาณของละอองลอย เช่น ฝุ่น ละอองเรณู เถ้าภูเขาไฟ 
เกลือทะเลที่สะสมตัวในแท่งน�้าแข็ง ถูกน�ามาใช้บอกสภาพภูมิอากาศ เช่น ชนิดและปริมาณฝุ่น
มคีวามสมัพนัธ์กบัอุณหภมูใินช่วงเวลานัน้ ๆ   ละอองเรณถููกน�ามาวเิคราะห์ชนิดของพืชซ่ึงเชือ่มโยง
ลกัษณะภูมิอากาศทีพ่ชืนัน้ ๆ  สามารถเจรญิเตบิโตได้ เถ้าภเูขาไฟบ่งบอกถงึการเกดิภเูขาไฟระเบดิ 
และปริมาณเกลือทะเลใช้บอกถึงรูปแบบของทิศทางลมได้ 
 แก๊ส  ในแกนน�้าแข็งมีฟองอากาศเล็ก ๆ จ�านวนมาก ซึ่งภายในฟองอากาศมีแก๊สชนิดต่าง ๆ 
ทีเ่ป็นองค์ประกอบของอากาศในช่วงเวลาทีช่ัน้น�า้แขง็สะสมตัว โดยเฉพาะแก๊สเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์น�ามาเชื่อมโยงกับอุณหภูมิอากาศในอดีต หากใน
แกนน�า้แขง็นัน้ มปีรมิาณแก๊สเรอืนกระจกมากแสดงว่าอณุหภมูอิากาศในช่วงดังกล่าวมแีนวโน้ม
สูงกว่าช่วงเวลาอื่น
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 อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรออกซิเจน (δ18O) คือ อัตราส่วนของ 18O ต่อ 16O ที่พบใน
แท่งน�า้แข็ง 16O  มีมวลน้อยกว่า 18O ส่งผลให้ 16O  ที่อยู่ในแหล่งน�า้ระเหยได้ง่ายกว่า ส่วน18O 
ที่มีมวลมากกว่าจะระเหยขึ้นจากแหล่งน�้าได้ต่อเมื่อมีพลังงานหรืออุณหภูมิสูงกว่าปกติ เมื่อ 16O 
และ 18O ระเหยจากแหล่งน�้าขึ้นไปในบรรยากาศจะควบแน่นเป็นหยาดน�้าฟ้า จึงพบ16O และ 
18O  ในชั้นน�า้แข็งในปริมาณที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของโลกในช่วงเวลานั้น
 เมื่อโลกมีอุณหภูมิสูง 18O ท่ีอยู่ในน�้าในมหาสมุทรจะระเหยขึ้นไปในบรรยากาศได้มาก และ
เมื่ออยู่ในรูปของหิมะก็จะสะสมตัวเป็นชั้นน�า้แข็ง ท�าให้ในชั้นน�า้แข็งมี 18O มาก ในทางกลับกัน
เมื่อโลกมีอุณหภูมิต�่าหรืออยู่ในยุคน�้าแข็ง 16O ท่ีมีมวลน้อยกว่าจะระเหยขึ้นไปในบรรยากาศได้
มาก และเมื่อเป็นหิมะสะสมตัวเป็นชั้นน�้าแข็ง ท�าให้ในชั้นน�้าแข็งมี 16O มาก ดังนั้น อัตราส่วน
ของ 18O และ 16O จึงน�ามาใช้พิจารณาอุณหภูมิของอากาศในอดีตได้

 อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรออกซิเจนในแกนน�้าแข็งเป็น อัตราส่วนระหว่างออกซิเจน
ไอโซโทป 18 ต่อออกซิเจนไอโซโทป 16 ของตัวอย่างที่วิเคราะห์ กับค่ามาตรฐานที่ได้จาก
น�้าทะเลตามมาตรฐานของที่ประชุมเวียนนา (Vienna Standard Mean Ocean Water 
หรือ VSMOW) โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

11.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. รวบรวมข้อมูลและอธิบายผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 2. ออกแบบและน�าเสนอแนวปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และ
  แนวทางการรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 1. หนงัสอืเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิวทิยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เล่ม 4
 2. สสวท. Learning space https://www.scimath.org
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แนวการจัดการเรียนรู้
 1. ครูน�าเข้าสู่บทเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข่าว บทความ หรือประสบการณ์ที่
  เคยรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
 2. จากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วให้ปฏิบัติกิจกรรม 11.3 ตามหนังสือเรียนหน้า 62 เพื่อศึกษา
  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการรับมือ

จุดประสงค์กิจกรรม 
 1. รวบรวมข้อมลู และอธบิายผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติและ
  สิ่งแวดล้อม
 2. ออกแบบและน�าเสนอแนวปฏบิตัเิพือ่ลดปัจจยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ และ
  แนวทางการรับมือต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารวิชาการ เช่น 
 1. ส�านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม. (2561). ความรู้พื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
  ปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: 
  โรงพิมพ์เดือนตุลาคม.
 2. ส�านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
  และสิง่แวดล้อม. (2558). แผนแม่บทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2558-
  2593. 
 3. วกิานดา  วรรณวเิศษ. (2553). การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศกบัผลกระทบต่อประเทศไทย. 
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา, ปีที่ 5 (ฉบับที่ 17), หน้า 1-17. 
 4. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2559). 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพ และการเตรียมการด้าน
  สาธารณสุข ส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โครงการผลิตสื่อ 
  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
 5. พรพรรณ สอนเชือ้. (2560). การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศกบัโรคตดิเชือ้. ธรรมศาสตร์เวชสาร, 
  ปีที่ 17 (ฉบับที่ 3), หน้า 440 - 445.

 เวลา  1 ชั่วโมง 

กิจกรรม 11.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการรับมือ
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การเตรียมตัวล่วงหน้า

 1. เตรียมส�าเนาเอกสารข้อ 1 – 3 จ�านวน 7 ชุด เพื่อแจกให้กับทุกกลุ่ม
 2. เตรียมส�าเนาเอกสารข้อ 1 – 3 จ�านวน 7 ชุด เพ่ือแจกให้เฉพาะกับทุกกลุ่มท่ีได้หัวข้อ
  ผลกระทบต่อสุขภาพ
 3. เตรียมกระดาษแผ่นใหญ่และปากกาสีต่าง ๆ จ�านวนเท่ากับกลุ่ม
 4. เตรียมกระดาษกาวส�าหรับติดผลงานเพื่อ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับครู 
 ใช้กลวิธ ีexpert group ในการท�ากจิกรรม เพือ่บรหิารจดัการเวลาและฝึกให้นกัเรยีนมทัีกษะ
ในการรวบรวมข้อมูลและสรุป โดยปฏิบัติดังนี้
 1. แบ่งกลุม่และจ�านวนนกัเรยีนให้เท่ากับจ�านวนหวัข้อผลกระทบ เช่น จากตวัอย่างในข้อ 1 
  ให้แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน 
 2. จากนั้นแบ่งหน้าท่ีให้กับสมาชิกทุกคนตามหัวข้อผลกระทบ ดังนั้นสมาชิกแต่ละคนจะ
  มีหน้าที่ศึกษา 1 หัวข้อ
 3. ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มในข้อ 1 กระจายเข้ากลุ่มใหม่ตามหัวข้อผลกระทบที่ก�าหนด 
  ดังนั้นสมาชิกทุกคนในกลุ่มใหม่จะศึกษาในหัวข้อย่อยเดียวกัน  
 4. ให้สมาชิกในกลุ ่มใหม่ร ่วมกันศึกษาและสรุปความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
  เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการรับมือในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ภายในเวลาที่ก�าหนด
 5. จากนั้น สมาชิกในกลุ่มใหม่กลับเข้ากลุ่มที่แบ่งไว้เดิมในข้อ 1 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปศึกษา
  มาแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละร่วมกนัสรปุองค์ความรูเ้กีย่วกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
  ภูมิอากาศและการรับมือ
 6. ออกแบบการน�าเสนอผลงาน และน�าผลงานของกลุ่มตนเองไปติดไว้ข้างผนังห้อง 
 7. ให้แต่ละกลุ่มเวียนชมผลงานของเพื่อน ๆ ทีกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 3 นาที โดยรอฟัง
  สญัญาณจากคร ูและหากมข้ีอเสนอแนะใด ๆ  ให้เขยีนใส่กระดาษตดิไว้ทีผ่ลงานของกลุม่นัน้ ๆ  

 วิธีการท�ากิจกรรม

 1. ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ ดังตัวอย่างด้านล่าง จาก
  เอกสารที่ก�าหนด หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  - ผลกระทบต่อการเกษตร
  - ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
  - ผลกระทบต่อทรัพยากรน�้าและพื้นที่ชายฝั่ง
  - ผลกระทบต่อสุขภาพ
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  - ผลกระทบต่อด้านพลังงาน
  - ผลกระทบต่อระบบคมนาคม
 2. อภิปรายและอธิบายผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 3. ศึกษาแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 
  เรือ่งการปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศและการลดแก๊สเรอืนกระจก 
  จากนั้นออกแบบแนวทางปฏิบัติของนักเรียนเพ่ือลดปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
  ภูมิอากาศ และแนวทางการรับมือต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 4. น�าเสนอผลการท�ากิจกรรม เพื่อร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน

ผลการท�ากิจกรรม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
 1. ผลกระทบต่อการเกษตร  เช่น  
  1.1 ภมูภิาคในเขตร้อนมผีลผลติทางการเกษตรลดต�า่ลง เนือ่งจากอณุหภมูขิองอากาศที่
   สงูส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของพชืบางชนดิ ส่งเสริมการระบาดของแมลงหรือวชัพืช 
   การเกิดไฟป่า สภาพดินเสื่อมโทรม ปริมาณน�้าไม่เพียงพอเนื่องจากความแห้งแล้ง
  1.2 ผลกระทบต่อการเลี้ยงปศุสัตว์ ท�าให้สัตว์เจ็บป่วยและตาย ปริมาณน�้านมลดลง 
   เนื่องจากแหล่งอาหารลดลง การแพร่กระจายของเชื้อโรค คลื่นความร้อน
 2. ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เช่น  แหล่งที่อยู่อาศัยของ
  สัตว์ต่าง ๆ  รวมถึงวงจรชีวติ มีรปูแบบทีเ่ปลีย่นไป เนือ่งจากอากาศร้อน ฤดกูาลทีเ่ปลีย่นไป 
  ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น
 3. ผลกระทบต่อทรัพยากรน�้าและพื้นที่ชายฝั่ง
  3.1 น�้าท่วมชายฝั่งเนื่องจากระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูง
  3.2 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งถูกท�าลายเนื่องจากพายุซัดฝั่ง
  3.3 สัตว์ทะเลอพยพย้ายถิ่น เนื่องจากน�้าทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
 4. ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น เจ็บป่วยเนื่องจากคลื่นความร้อน ภัยพิบัติ ท่ีรุนแรง 
  การแพร่กระจายของเชื้อโรค 
 5. ผลกระทบต่อด้านพลังงาน
  5.1 ความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลังงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิสูง 
  5.2 โรงไฟฟ้าท่ีตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งอาจได้รับความเสียหาย เนื่องจากน�้าทะเลท่วมถึง
  เกิดพายุ น�้าที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอ
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 6. ผลกระทบต่อระบบคมนาคม เช่น ถนนช�ารุด การเดินทางรถไฟหยุดชะงัก เที่ยวบินไม่
  แน่นอน เน่ืองจากอณุหภมูสิงูท�าให้ผวิถนนหรอืรางรถไฟเกิดการขยายตวั ฝนตกหนกัท�าให้
  น�้าท่วม ดินทรุด ดินถล่ม
แนวทางการลดปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 ช่วยกันลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวัน เช่น
 1. เปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาใช้รถขนส่งสาธารณะ
 2. ลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 3. เปลี่ยนมาใช้พลังงานชีวภาพ
 4. ใช้น�า้ประปาอย่างประหยัด
 5. ลดปริมาณขยะภายในครัวเรือน
 6. ปลูกต้นไม้
 7. ลดการเผาป่า หญ้า และต้นไม้ เพื่อก�าจัดวัชพืช
 8. ใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมี
แนวทางการรับมือต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้
 1. การปรับตัวต่อสถานการณ์น�้า อุทกภัย และภัยแล้ง เช่น เร่งฟื้นฟูป่าต้นน�้า พัฒนาแหล่ง
  ชะลอน�้าและปรับปรุงสภาพล�าน�้าเพื่อเตรียมตัวรับมือกับอุทกภัย 
 2. การปรับตวัต่อสถานการณ์การเกษตรและความมัน่คงทางอาหาร เช่น ฟ้ืนฟแูละปรบัปรงุ
  คุณภาพดนิ พฒันาเทคโนโลยทีางการเกษตรทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม สร้างเครอืข่าย
  ในการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าในชุมชนเพื่อสร้างอ�านาจต่อรอง ท�าการประมงที่ค�านึงถึง
  ความสมดุลของทรัพยากรและระบบนิเวศ
 3. การปรับตัวด้านสาธารณสุข ศึกษาข่าวสารและข้อมูลทางด้านสาธารณสุข หาแนวทาง
  ป้องกันการเกิดและแพร่กระจายของพาหะน�าโรค ตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ
 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่
  เสือ่มโทรม  ปลกูป่า ท่องเท่ียวเชงินเิวศน์ เฝ้าระวงัไฟป่า เพิม่พ้ืนทีป่่าชายเลน ฟ้ืนฟูพ้ืนที่
  ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
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สรุปผลการท�ากิจกรรม  
 การเปล่ียนแปลงภมูอิากาศท�าให้สภาพลมฟ้าอากาศเกดิ ความแปรปรวนหรอืมคีวามรนุแรง
มากขึ้น เช่น อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวผิดปกติ    ความแปรปรวนของฤดูกาล  ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
สุขภาพของมนุษย์ ทรัพยากรน�า้ พื้นที่ชายฝั่ง โดยมนุษย์สามารถมีส่วนช่วยลดการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศได้โดยการลดการปลดปล่อยแก๊สเรอืนกระจกเข้าสูบ่รรยากาศทีเ่กดิจากการด�ารงชีวติ
ในด้านต่าง ๆ   และควรวางแผนรับมือหรือปรับตัวเพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย
จากผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ค�าถามท้ายกิจกรรม
 นักเรียนจะปรับพฤติกรรมของตนเองในเรื่องใดบ้างเพื่อช่วยลดปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมีส่วนช่วยได้อย่างไร
 แนวค�าตอบ  ตอบตามความคิดของนักเรียนเอง โดยมีแนวค�าตอบดังตัวอย่างผล
 การท�ากิจกรรม

 3. ให้นักเรยีนน�าเสนอผลการท�ากจิกรรม และร่วมกนัอภปิรายผลการท�ากจิกรรม พร้อมตอบค�าถาม
  ท้ายกิจกรรม โดยมีแนวทางการอภิปรายและแนวทางการตอบค�าถามดังแสดงด้านบน
 4. ให้นกัเรยีนร่วมกนัอภปิรายเพือ่สรปุองค์ความรูเ้กีย่วกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ
  และแนวทางการรับมือหรือปรับตัว โดยมีแนวทางการสรุปการสรุปผลการท�ากิจกรรม
 5. ครใูห้ความรูเ้พิม่เตมิให้กบันกัเรยีนเรือ่งนโยบายด้านการเปล่ียนแปลงภมูอิากาศของประเทศไทย 
  โดยสรุปดังนี้
  แนวทางการสรุป  คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) มีข้อตกลงร่วมกัน เรียกว่า 
  ข้อตกลงปารีส (Paris agreement) ได้ก�าหนดกฏกติการะหว่างประเทศให้มีการจ�ากัดการเพิ่ม
  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 
   โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก และได้จัดท�าแผนเพื่อรองรับข้อตกลงดังกล่าว เรียกว่า 
  แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 โดยก�าหนดเป้าหมายที่
  จะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 – 25 ภายใน พ.ศ. 2573 และมีแนวทางและ
  มาตรการรองรับ 8 ด้าน ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง การใช้พลังงานภายในอาคาร 
  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคของเสีย ภาคการเกษตร ภาคป่าไม้  การจัดการเมือง  นอกจากนี้
  ประเทศไทยยังได้จัดท�าแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งได้
  สรุปไว้ดังนี้
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 6. ครูอาจมอบหมายงานที่บูรณาการร่วมกับวิชาอื่น ๆ โดยให้นักเรียนร่วมกันวางแผน ออกแบบ 
  และน�าเสนอแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดท�าโครงการเพื่อ
  รณรงค์สร้างความตระหนักถึงการกระท�าของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

แนวทางการวัดและประเมินผล 

KPA แนวทางการวัดและประเมินผล

K: ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ
และแนวทางการรับมือหรือการปรับตัว
จากผลกระทบทีเ่กดิขึน้

1. ผลงานของการปฏิบัติกิจกรรม 9.2 และการตอบ
ค�าถามท้ายกิจกรรม

2. การสรุปองค์ความรู้จากการอภิปราย
3. แบบฝึกหัดท้ายบท

P: 
1. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
2. ความร่วมมือ การท�างานเป็นทีมและ

ภาวะผู้น�า

1. การออกแบบแนวทางการลดกิจกรรมของมนุษย์ที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

2. การแบ่งหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการท�างานกลุ่ม

A: 
1. ความใจกว้าง
2. คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิทยาศาสตร์

1. การร่วมอภิปรายและการตอบค�าถาม
2. การน�าเสนอแนวทางเพ่ือลดการเปล่ียนแปลง          

ภูมิอากาศ
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  1. ท�าเครื่องหมาย  เพื่อระบุผลท่ีมีต่ออุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศให้สอดคล้องกับปัจจัยที่
ก�าหนด และระบุเหตุผลประกอบ   
  ก. เกิดการกระเจิง ดูดกลืน และสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ได้มากขึ้น
  ข. สามารถดูดกลืนพลังงานและแผ่รังสีอินฟาเรดกลับมายังพื้นผิวโลกได้มากขึ้น  
  ค. สามารถสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ได้มากขึ้น 

ปัจจัย

ผลต่ออุณหภูมิ
เฉลี่ยของอากาศ เหตุผล

เพิ่มขึ้น ลดลง

การเพิ่มขึ้นของปริมาณแก๊สเรือนกระจก  ข

ค่าอัตราส่วนรังสีสะท้อนของพื้นผิวโลก
สูงขึ้น

 ค

การเพิ่มขึ้นของละอองลอย  ก

2. ยกตัวอย่างกิจกรรมมนุษย์และเหตุการณ์ธรรมชาติที่ท�าให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
 ภูมิอากาศโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไป 

ปัจจัย กิจกรรมมนุษย์ เหตุการณ์ธรรมชาติ

ปริมาณแก๊สเรือนกระจก

กระบวนการอุตสาหกรรม 
การเกษตร การคมนาคมขนส่ง 
การผลติกระแสไฟฟ้า ของเสีย
จากบ้านเรือน

การย่อยสลายอินทรีย ์สาร 
ภูเขาไฟระเบิด  

ลักษณะพื้นผิวโลก
การสร้างชุมชนเมือง
การตัดไม้ท�าลายป่า

การหลอมเหลวของน�้าแข็ง
ขั้วโลก ไฟป่า

ปริมาณละอองลอย  
กระบวนการอุตสาหกรรม 
การเกษตร การคมนาคมขนส่ง

ภูเขาไฟระเบิด

แบบฝึกหัดท้ายบท
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3. เลอืกตวัอย่างผลกระทบต่อสิง่มชีวิีตและสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ
 และน�าเสนอแนวทางการรับมือที่สอดคล้องกัน ใส่ลงในตารางที่ก�าหนด
 ผลกระทบ
  1) โรคระบาด       2) ขาดน�า้อุปโภคบริโภค 
  3) พืชและสัตว์ในพื้นที่นั้นอาจสูญพันธุ์  4) ชายฝั่งถูกน�า้ท่วมและกัดเซาะ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม
แนวทางการรับมือ

อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศและ
ความชื้นสูงขึ้น

โรคระบาด - ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ของ
พาหนะน�าโรค

- ตรวจสอบสุขภาพอย่าง
สม�า่เสมอ

- ออกก�าลังกายและรับ
ประทานอาหารที่มี
ประโยชน์

การเปลี่ยนแปลง
เขตภูมิอากาศโลก

พืชและสัตว์ในพื้นที่นั้นอาจ
สูญพันธุ์ 

ปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์
สัตว์ให้เหมาะสมกับภูมิ
อากาศที่เกิดขึ้น

การเพิ่มระดับน�้าทะเล ชายฝ่ังถกูน�า้ท่วมและกดัเซาะ - ฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่ถูก
  กัดเซาะ
- สร้างที่อยู่อาศัยให้ไกลจาก

พื้นที่เสี่ยง

การลดลงของปริมาณน�า้ฝน ขาดน�้าอุปโภคบริโภค - ใช้น�้าอย่างประหยัด
- ปลูกป่า
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4. พิจารณารูป ก และ ข

จากรูปให้ตอบค�าถามต่อไปนี้
 4.1 วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะตามรูปท�าให้โลกได้รับพลังงานแตกต่างกัน
  อย่างไร
  แนวค�าตอบ วงโคจรของโลกรอบดวงอาทติย์ในลกัษณะตามรปู ก ท�าให้ในเดือนมกราคม
  และเดือนกรกฎาคม ได้รับพลังงานแตกต่างกันไม่มาก วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
  ในลกัษณะตามรูป ข ท�าให้ในเดอืนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ได้รบัพลงังานแตกต่าง
  กันมาก
 4.2 จากรูป ข พลังงานที่โลกได้รับในต�าแหน่ง A และ B แตกต่างกันอย่างไร และส่งผลต่อ
  ภูมิอากาศอย่างไร
  แนวค�าตอบ พลงังานทีโ่ลกได้รบัในต�าแหน่ง A และ B แตกต่างกนัอย่างมาก โดยบรเิวณ A 
  จะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากกว่าบริเวณ B
5. ถ้าแผ่นธรณีบริเวณขั้วโลกเคลื่อนที่ลงมาทางละติจูดที่ต�่าลง จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
 ภูมิอากาศต่อประเทศที่อยู่ในแผ่นธรณีนั้นหรือไม่ อย่างไร
 แนวค�าตอบ ส่งผลท�าให้ประเทศที่อยู่ในบริเวณนั้นได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 
 อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น  
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| ข้อมลูสารสนเทศทางอุตุนยิมวทิยากบัการใช้ประโยชน์

Meteorological Information and Utilization

บทที่ 12
ipst.me/8850

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ 
1. แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ
2. วเิคราะห์ และคาดการณ์ลกัษณะลมฟ้าอากาศเบ้ืองต้นจากแผนทีอ่ากาศและข้อมลูสารสนเทศ 

เพื่อวางแผนในการประกอบอาชีพและการด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แปลความหมายสญัลกัษณแ์สดงข้อมลูทีส่ถานีตรวจอากาศผวิพืน้และระบสุภาพลมฟ้าอากาศ
2. แปลความหมายสัญลักษณ์แสดงสภาพลมฟ้าอากาศบริเวณกว้างบนแผนที่อากาศผิวพื้นและ

ระบุสภาพลมฟ้าอากาศ
3. วิเคราะห์และแปลความหมายจากภาพถ่ายดาวเทียม
4. วิเคราะห์และแปลความหมายจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
5. น�าข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ และพยากรณ์อากาศมาวางแผนการด�าเนินชีวิต

และประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

ทักษะศตวรรษที่ 21 จิตวิทยาศาสตร์

การตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป

1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ความร่วมมือ การท�างาน

เป็นทีมและภาวะผู้น�า

การยอมรับความเห็นต่าง
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ขอมูลสารสนเทศ

ทางอุตุนิยมวิทยา

แผนที่อากาศผิวพื้น ภาพถายดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา

ขอมูลเรดาร
ตรวจอากาศ

สภาพลมฟาอากาศ
ณ ตำแหนงตาง ๆ

ชนิดและปริมาณเมฆ
ที่ปกคลุมทองฟา

เชน

ระบุ

สภาพลมฟาอากาศ
บริเวณกวาง

ความรุนแรง
และความเร็วลมสูงสุด
ใกลศูนยกลางของพายุ

ระบุ ระบุ

บริเวณที่พบกลุมฝน

ทิศทางการเคลื่อนตัว
ของกลุมฝน

ความแรงของกลุมฝน

มีประโยชน

เตรียมรับมือ
และลดผลกระทบ

วางแผนการดำเนินงาน
ตาง ๆ ใหเหมาะสม 

กับสภาพลมฟาอากาศ

การประกอบอาชีพ

เกษตรกร

ผูนำเที่ยว

อื่น ๆ

เชน
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ล�าดับแนวความคิดต่อเนื่องภายในบทเรียน
ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่น�าไปใช้ในการพยากรณ์อากาศ

มาจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นซึ่งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วโลก


ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศจะถูกน�ามาจัดท�าเป็น

แบบแสดงข้อมูลของสถานีตรวจอากาศผิวพื้นเพื่อให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ


แบบแสดงข้อมูลของสถานีตรวจอากาศผิวพื้นเป็นการแสดงข้อมูล

องค์ประกอบลมฟ้าอากาศในรูปสัญลักษณ์และตัวเลขที่ปรากฏบนแผนที่อากาศผิวพื้น 


เมื่อน�าข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นแต่ละแห่งมาวิเคราะห์ร่วมกัน

จะท�าให้ทราบลักษณะลมฟ้าอากาศในบริเวณกว้าง 


การใช้แผนที่อากาศผิวพื้นร่วมกับสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาชนิดอื่น ๆ ช่วยให้ทราบ
สภาพลมฟ้าอากาศในบริเวณกว้างได้ดีขึ้นและสามารถคาดการณ์สภาพลมฟ้าอากาศ

ได้แม่นย�ามากขึ้นด้วยเช่นกัน 


ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเป็นสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาที่น�ามาใช้ประโยชน์ในการติดตาม

การเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อน ระบุชนิดและปริมาณเมฆปกคลุมในพื้นต่าง ๆ


ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเป็นสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา

ที่ช่วยให้ทราบทิศทางการเคลื่อนที่และความรุนแรงของกลุ่มฝน


การใช้สารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาหลายชนิดประกอบกันจะช่วยให้คาดการณ์

สภาพลมฟ้าอากาศซึ่งสามารถน�ามาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด�าเนินงาน 
การประกอบอาชีพ การเตรียมรับมือและลดผลกระทบต่าง ๆ
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สาระส�าคัญ
 ข้อมลูองค์ประกอบลมฟ้าอากาศจากทัว่โลกจะแสดงผลในรปูแบบของสารสนเทศทางอตุนุยิมวทิยา
เพือ่ให้ง่ายต่อการน�าไปใช้ประโยชน์  ในประเทศไทยมกีารใช้สารสนเทศทางอตุุนยิมวทิยาหลายประเภท 
เช่น แผนทีอ่ากาศชนดิต่าง ๆ  ภาพถ่ายดาวเทยีม ข้อมลูเรดาร์ตรวจอากาศ โดยสารสนเทศแต่ละประเภท
มีการน�ามาใช้ประโยชน์แตกต่างกันดังนี้
 แผนที่อากาศผิวพื้นแสดงข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ณ ต�าแหน่งต่าง ๆ บนพ้ืนโลก และ
สภาพลมฟ้าอากาศบริเวณกว้าง ในรูปแบบของสัญลักษณ์ต่าง ๆ
 ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแสดงข้อมูลชนิดและปริมาณเมฆท่ีปกคลุมท้องฟ้า ความรุนแรง
และความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุ  ในรูปแบบของภาพที่มีเฉดสีต่าง ๆ
 ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแสดงบริเวณที่พบกลุ่มฝน ความแรงและทิศทางการเคลื่อนตัวของ
กลุ่มฝน ในรูปแบบของภาพที่มีเฉดสีต่าง ๆ ต่อเนื่องกันหลายภาพ
 การแปลความหมายสัญลักษณ์บนแผนท่ีอากาศผวิพืน้ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทยีมอตุนุยิมวทิยา และ
ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ จะช่วยให้สามารถคาดการณ์สภาพลมฟ้าอากาศในช่วงเวลาต่าง ๆ  ได้แม่นย�า
ขึ้น และใช้วางแผนการด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ เช่น การเลือกช่วงเวลา
ในการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับฤดู การเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน 

เวลาที่ใช้  
บทเรียนนี้ควรใช้เวลาสอนประมาณ 12 ชั่วโมง
 1. ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา    10 ชั่วโมง
 2. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา 2 ชั่วโมง 

ความรู้ก่อนเรียน
 องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ  การหมุนเวียนอากาศบนโลก  การเกิดเมฆ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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ให้นกัเรยีนพจิารณาข้อความต่อไปนี ้แล้วเตมิเครือ่งหมาย  ลงในช่องค�าตอบของข้อความ
ที่ถูก หรือเครื่องหมาย  ลงในช่องค�าตอบของข้อความที่ผิด

ข้อที่ ความรู้พื้นฐาน ค�าตอบ

1 คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้ามหีลายช่วงความยาวคลืน่ เช่น คล่ืนวทิย ุคลืน่ไมโครเวฟ 

2 อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ อัตราเร็วและทิศทางลม ความชื้นสัมพัทธ์ 
ชนดิและปรมิาณเมฆปกคลมุ หยาดน�า้ฟ้า เป็นองค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่
น�ามาใช้ในการพยากรณ์อากาศ



3 บริเวณความกดอากาศสูงเป็นบริเวณที่อากาศมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดย
รอบ (บรเิวณความกดอากาศสงูเป็นบรเิวณทีอ่ากาศมีอณุหภมูติ�า่กว่าอากาศ
โดยรอบ)



4 ลมพดัจากบรเิวณท่ีมคีวามกดอากาศต�า่กว่าไปยงับรเิวณทีม่คีวามกดอากาศ
สูงกว่า (ลมพัดจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าไปยังบริเวณท่ีมีความ
กดอากาศต�่ากว่า)



5 อตัราเรว็ลมแปรตามความแตกต่างของความกดอากาศของสองบรเิวณ และ
ระยะห่างระหว่างสองบริเวณนั้น



6 การจ�าแนกเมฆเป็น 10 ชนิด ใช้รูปร่างและความสูงฐานเมฆเป็นเกณฑ์ 

7 เมฆคิวมูโลนิมบัสและเมฆนิมโบสเตรตัสท�าให้เกิดหยาดน�า้ฟ้า 

8 วัตถุที่สามารถสะท้อนแสงได้ดีจะมีความสว่างมาก 

9 เมื่อคลื่นกระทบกับวัตถุจะเกิดการสะท้อน 

10 อินฟราเรดเป็นรังสีคลื่นสั้น แสงที่ตามองเห็นเป็นรังสีคลื่นยาว (อินฟราเรด
เป็นรังสีคลื่นยาว แสงที่ตามองเห็นเป็นรังสีคลื่นสั้น)



ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน
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ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

สัญลักษณ์บนแผนที่อากาศผิวพื้น H หมายถึง 
อากาศร้อน (Hot) และ L หมายถึง อากาศเย็น 
(Cool)

สัญลักษณ์บนแผนที่อากาศผิวพื้น H หมายถึง 
บริเวณความกดอากาศสูง และ L หมายถึง 
หย่อมความกดอากาศต�่า

12.1 ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา

จุดประสงค์การเรียนรู้
 1. แปลความหมายสญัลกัษณ์แสดงข้อมลูทีส่ถานตีรวจอากาศผวิพืน้และระบสุภาพลมฟ้าอากาศ
 2. แปลความหมายสญัลกัษณ์แสดงสภาพลมฟ้าอากาศบรเิวณกว้างบนแผนทีอ่ากาศผวิพืน้และระบุ
  สภาพลมฟ้าอากาศ
 3. วเิคราะห์และแปลความหมายจากภาพถ่ายดาวเทยีม
 4. วเิคราะห์และแปลความหมายจากข้อมลูเรดาร์ตรวจอากาศ

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. หนงัสอืเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิวทิยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เล่ม 4
 2. ข้อมลูเกีย่วกบัแผนทีอ่ากาศผวิพืน้และสญัลกัษณ์จากสถานตีรวจอากาศผวิพืน้ 
  http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/weather-forcasting/weather-data/weather-chart
 3. ข้อมลูเกีย่วกบัสญัลกัษณ์จากสถานตีรวจอากาศผวิพืน้ http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/
  book/book.php?book=4&chap=5&page=t4-5-infodetail19.html

แนวการจัดการเรียนรู้
 1. ครูน�าเข้าสู่บทเรียนโดยสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศที่มีผลต่อมนุษย์และ
  สิ่งแวดล้อม เช่น พายุหมุนเขตร้อนส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชายฝั่ง พายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรง
  โดยใช้รูปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงประกอบ
 2. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปน�าบทในหนังสือเรียนหน้า 69 จากนั้นครูถามนักเรียนโดยใช้ค�าถาม
  ดังต่อไปนี้
   จากรูป แสดงปรากฏการณ์ใด
   แนวค�าตอบ ฟ้าผ่า 
   ในรูปควรมีสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้าง  
   แนวค�าตอบ พายุฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก ลมพัดแรง
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   สภาพลมฟ้าอากาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร
   แนวค�าตอบ อาจเกิดอันตรายจากฟ้าผ่า และเศษวัสดุหรือส่ิงของปลิว ลมกระโชกแรง
   อาจท�าให้บ้านเรือนเสียหาย  หากมีฝนตกหนักอาจเกิดน�้าท่วม  ถนนถูกตัดขาด 
   หมายเหตุ ค�าตอบข้อนี้อาจมีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน

   นักเรียนสามารถทราบสภาพลมฟ้าอากาศดังกล่าวล่วงหน้าได้หรือไม่ ทราบได้อย่างไร  
   แนวค�าตอบ สามารถทราบล่วงหน้าได้  โดยการติดตามพยากรณ์อากาศ
 3. ครูให้นักเรียนสังเกตรูป 12.1 จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายตามความคิดตนเอง ตามประเด็น
  ดังต่อไปนี้
  จากรูป มีการตรวจวัดองค์ประกอบลมฟ้าอากาศแหล่งใดบ้าง
   ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่ตรวจวัดได้ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
 4. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อหาค�าตอบส�าหรับประเด็นข้างต้น รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
  การพยากรณ์อากาศและการตรวจวัดองค์ประกอบลมฟ้าอากาศจากหนังสือเรียนหน้า 71 จาก
  นั้นอภิปรายร่วมกันโดยใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   ปัจจบุนัการพยากรณ์อากาศใช้ข้อมลูการตรวจวดัองค์ประกอบลมฟ้าอากาศจากแหล่งใดบ้าง
   แนวค�าตอบ สถานีตรวจอากาศผิวพื้น สถานีตรวจอากาศชั้นบน สถานีตรวจอากาศบนเรือ 
   ทุ่นลอยในมหาสมุทร สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ อุปกรณ์ตรวจวัดบนเครื่องบิน ดาวเทียม
   จากรูป 10.1 ระบุแหล่งตรวจวัดข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศได้อย่างไรบ้าง
   แนวค�าตอบ สามารถระบุแหล่งตรวจวัดองค์ประกอบลมฟ้าอากาศได้ดังรูป

       หมายเหตุ ดูรายละเอียดของรูปใน QR code ประจ�าบทในคู่มือครู
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  จ�านวนข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศมีผลต่อความแม่นย�าในการพยากรณ์อากาศหรือไม่ 
  อย่างไร
  แนวค�าตอบ จ�านวนข้อมูลลมฟ้าอากาศมีผลต่อความแม่นย�าในการพยากรณ์อากาศ โดยข้อมูล
  องค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่มีจ�านวนมากท�าให้การพยากรณ์อากาศมีความแม่นย�ามากขึ้น

	 เพราะเหตุใด จึงต้องตรวจวัดข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศด้วยวิธีที่หลากหลาย
  แนวค�าตอบ เพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลทั่วทุกบริเวณบนโลก

	 ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่ตรวจวัดได้ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
  แนวค�าตอบ น�าไปใช้คาดการณ์สภาพลมฟ้าอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 5. ครูสรุปและให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า “นักอุตุนิยมวิทยาจะน�าข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่ได้
  จากการตรวจวัดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงผลอยู่ในรูปของสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา 
  เช่น แผนที่อากาศชนิดต่าง ๆ ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ”
 6. ครูให้นักเรียนสังเกตรูป 12.2 และค�าอธิบายใต้รูป จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยใช้ค�าถาม
  ดังต่อไปนี้

	 รูป ก และ ข เป็นสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาประเภทใด
  แนวค�าตอบ แผนที่อากาศผิวพื้น

	 ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศที่แสดงบนแผนที่อากาศในรูป ก และ ข ได้มาจากวิธีการใด
  แนวค�าตอบ ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศในรูป ก ได้จากการตรวจวัด และรูป ข ได้จาก
  แบบจ�าลองพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข 
   จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับแผนที่อากาศผิวพื้นว่า “แผนที่อากาศผิวพื้นเป็น
  สารสนเทศทางอุตนุยิมวทิยาทีแ่สดงข้อมลูองค์ประกอบลมฟ้าอากาศทัง้จากการตรวจวัดและจาก
  แบบจ�าลองพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข”
 7. ครูให้นักเรียนสังเกตตัวอย่างแผนที่อากาศผิวพ้ืนท่ีแสดงข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศจาก
  การตรวจวัด จากนั้นให้นักเรียนบอกว่าพบสัญลักษณ์แบบใดบ้างและให้นักเรียนลองแปล
  ความหมายของสญัลกัษณ์ทีพ่บตามความคดิของตนเอง จากน้ันครูให้นกัเรียนปฏบิติักจิกรรม 12.1
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จุดประสงค์กิจกรรม 
 แปลความหมายสญัลกัษณ์ลมฟ้าอากาศจากสถานตีรวจอากาศผวิพืน้  และระบอุงค์ประกอบ
ลมฟ้าอากาศ

เวลา  2 ชั่วโมง

วัสดุ-อุปกรณ ์
 1. เอกสารความรู้เรื่องสัญลักษณ์แสดงข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น

 2. ใบกิจกรรมสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น

หมายเหตุ  เอกสารความรู้ดาวน์โหลดได้จาก QR Code

การเตรียมตัวล่วงหน้า

  เพือ่ความรวดเรว็ในการท�ากจิกรรม ครอูาจให้นกัเรยีนศกึษาเอกสารความรู้เรือ่งสญัลกัษณ์
แสดงข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นมาล่วงหน้าโดยดาวน์โหลดเอกสารจาก QR Code

วิธีการท�ากิจกรรม 
 1. ศึกษาสัญลักษณ์แสดงข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นจากเอกสารที่ก�าหนด
 2. ระบุข้อมูลของสัญลักษณ์สถานีตรวจอากาศผิวพ้ืนท่ีก�าหนด และแปลความหมาย
  สัญลักษณ์เป็นข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิวพ้ืน ใน
  ใบกิจกรรมสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น
 3. น�าเสนอข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศและอภิปรายร่วมกัน

ตัวอย่างผลการท�ากิจกรรม
       สถานีที่ 1

31 104

3
5

60
25

15

กิจกรรม 12.1 สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น
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สัญลักษณ์ องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ความหมาย

104 ความกดอากาศ 1010.4 เฮกโตปาสคาล

15
ค่าการเปลี่ยนแปลง

ความกดอากาศในที่ผ่านมา
1.5 เฮกโตปาสคาล

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ความกดอากาศที่ผ่านมา

คงที่หรือสูงขึ้นแล้วลดลง หรือลดลงแล้ว
ลดลงอย่างรวดเร็ว

31 อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส

25 อุณหภูมิจุดน�้าค้าง 25 องศาเซลเซียส

60 ทัศนวิสัย 10 กิโลเมตร

อัตราเร็วและทิศทางลม 14 -19 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, SW

 ปริมาณเมฆปกคลุม 7/10 – 8/10 ของท้องฟ้า

ชนิดเมฆชั้นต�่า
เมฆคิวมูลัสมียอดสูงมากคล้ายโดมหรือ

หอคอย อาจมีเมฆคิวมูลัสชนิดอื่น
หรือสเตรโตคิวมูลัสปนอยู่ด้วย

ชนิดเมฆชั้นกลาง
เมฆแอลโตคิวมูลัสซึ่งส่วนใหญ่โปร่งแสง 

เปลี่ยนแปลงช้ามากและอยู่ในระดับ
เดียวกัน (มักมีรูปคล้ายฝูงแกะ)

 ชนิดเมฆชั้นสูง
เมฆซีร์รัสหนาแน่น บางครั้งคล้ายกับส่วนที่

เหลืออยู่ของเมฆคิวมูโลนิมบัส หรือ
เมฆซีร์รัสที่เป็นช่อคล้ายป้อมปืน

3
ปริมาณเมฆชั้นต�่า
ที่ปกคลุมท้องฟ้า

4/10 ของท้องฟ้า

5 ความสูงของฐานเมฆ 600 – 1,000 เมตร

สภาพลมฟ้าอากาศ
ฝนละออง ขนาดเบา ตกเป็นระยะ ๆ 

(ทัศนวิสัยน้อยกว่า 1 ก.ม.)

สภาพลมฟ้าอากาศที่ผ่านมา
ฝนธรรมดา ขนาดเบา ตกเป็นระยะ ๆ 

(ทัศนวิสัยตั้งแต่ 5 ก.ม. ขึ้นไป)
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สรุปสภาพลมฟ้าอากาศ 
 ความกดอากาศมีค่า 1010.4 เฮกโตปาสคาล ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาความกดอากาศมีค่า
เปลี่ยนแปลงไป 1.5 เฮกโตปาสคาล โดยมีแนวโน้มคงท่ีหรือสูงข้ึนแล้วลดลง หรือลดลงแล้ว
ลดลงอย่างรวดเรว็ อากาศในขณะนัน้มีอณุหภมู ิ31 องศาเซลเซยีส อุณหภมูจิดุน�า้ค้าง 25 องศา
เซลเซยีส และมทีศันวสิยั 10 กโิลเมตร ลมมทีศิ ตะวนัตกเฉียงใต้ (SW) และมีอตัราเร็ว 14 – 19 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 ท้องฟ้ามปีรมิาณเมฆปกคลุม 7/10 – 8/10 ของท้องฟ้า โดยเป็นเมฆ ควิมลูสั สเตรโตควิมลูสั 
แอลโตควิมลูสั และซร์ีรสั โดยเมฆช้ันต�า่ปกคลมุท้องฟ้า 4/10 ของท้องฟ้า และฐานเมฆมคีวามสงู 
600 – 1,000 เมตร
 สภาพลมฟ้าอากาศในขณะนั้นมีฝนละออง ขนาดเบา ตกเป็นระยะ ๆ (ทัศนวิสัยน้อยกว่า 1 
ก.ม.) และ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาสภาพลมฟ้าอากาศมีฝนธรรมดา ขนาดเบา ตกเป็นระยะ ๆ 
(ทัศนวิสัยตั้งแต่ 5 ก.ม. ขึ้นไป)

สถานีที่ 2

998
1356

29

20
3

6

สัญลักษณ์ องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ความหมาย

998 ความกดอากาศ 999.8 เฮกโตปาสคาล

13
ค่าการเปลี่ยนแปลง

ความกดอากาศในที่ผ่านมา
1.3 เฮกโตปาสคาล

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ความกดอากาศที่ผ่านมา

คงที่หรือสูงขึ้นแล้วลดลง หรือลดลงแล้ว
ลดลงอย่างรวดเร็ว

29 อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส

20 อุณหภูมิจุดน�้าค้าง 20 องศาเซลเซียส

56 ทัศนวิสัย 6 กิโลเมตร
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อัตราเร็วและทิศทางลม 4 -13 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, SSE

 ปริมาณเมฆปกคลุม 9/10 แต่ไม่ถึง 10/10 ของท้องฟ้า

ชนิดเมฆชั้นต�่า
เมฆคิวมูลัสมียอดสูงมากคล้ายโดมหรือ
หอคอย  อาจมีเมฆคิวมูลัสชนิดอื่นหรือ

สเตรโตคิวมูลัสปนอยู่ด้วย

ชนิดเมฆชั้นกลาง

เมฆแอลโตคิวมูลัสสองระดับหรือมากกว่า 
รวมกันหนาทึบไม่แผ่ขยายคลุมท้องฟ้า 

หรือเมฆแอลโตคิวมูลัส
ที่ปนกับเมฆแอลโตสเตรตัส

หรือเมฆนิมโบสเตรตัส

6
ปริมาณเมฆชั้นต�่า
ที่ปกคลุมท้องฟ้า

7/10 – 8/10 ของท้องฟ้า

3 ความสูงของฐานเมฆ 200 – 300 เมตร

สภาพลมฟ้าอากาศ
ฝนโปรย ขนาดเบา 

(ทัศนวิสัย 5 ก.ม. หรือน้อยกว่า)

สภาพลมฟ้าอากาศที่ผ่านมา พายุฟ้าคะนอง

สรุปสภาพลมฟ้าอากาศ 
  ความกดอากาศมีค่า 999.8 เฮกโตปาสคาล  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาความกดอากาศมีค่า
เปลี่ยนแปลงไป 1.3 เฮกโตปาสคาล  โดยมีแนวโน้มคงที่หรือสูงขึ้นแล้วลดลง หรือลดลงแล้ว
ลดลงอย่างรวดเรว็ อากาศในขณะนัน้มีอณุหภมู ิ29 องศาเซลเซยีส อณุหภมูจิดุน�า้ค้าง 20 องศา
เซลเซียส และมีทัศนวิสัย 6 กิโลเมตร  ลมมีทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE) และมี
อัตราเร็ว 4 – 13 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
         ท้องฟ้ามีปริมาณเมฆปกคลุม 9/10 แต่ไม่ถึง 10/10 ของท้องฟ้า โดยเป็นเมฆ คิวมูลัส 
สเตรโตควิมลัูส แอลโตควิมลูสั แอลโตรสเตรตสั และนมิโบสเตรตสั โดยเมฆชัน้ต�า่ปกคลมุท้องฟ้า 
7/10 – 8/10 ของท้องฟ้า และฐานเมฆมีความสูง 200 – 300 เมตร
  สภาพลมฟ้าอากาศในขณะนั้นมีฝนโปรย ขนาดเบา (ทัศนวิสัย 5 ก.ม. หรือน้อยกว่า) และ 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสภาพลมฟ้าอากาศมีพายุฟ้าคะนอง
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สถานีที่ 3

16715

15
91 2

สัญลักษณ์ องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ความหมาย

167 ความกดอากาศ 1016.7 เฮกโตปาสคาล

2
ค่าการเปลี่ยนแปลง

ความกดอากาศในที่ผ่านมา
0.2 เฮกโตปาสคาล

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ความกดอากาศที่ผ่านมา

คงที่หรือสูงขึ้นแล้วลดลง หรือลดลงแล้ว
ลดลงอย่างรวดเร็ว

15
(ด้านบน)

อุณหภูมิอากาศ 15 องศาเซลเซียส

15
(ด้านล่าง)

อุณหภูมิจุดน�้าค้าง 15 องศาเซลเซียส

91 ทัศนวิสัย 0.05 กิโลเมตร

ปริมาณเมฆปกคลุม
ท้องฟ้าถูกบดบัง หรือไม่สามารถประมาณ

ค่าได้

สภาพลมฟ้าอากาศ หมอก (มองไม่เห็นท้องฟ้า)

สภาพลมฟ้าอากาศที่ผ่านมา
ฝนละออง ขนาดเบา ตกเป็นระยะ ๆ 

(ทัศนวิสัยน้อยกว่า 1 ก.ม.)

สภาพลมฟ้าอากาศที่ผ่านมา
หมอก หรือ หมอกแข็ง 
หรือ ฟ้าหลัวอย่างหนา
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สรุปสภาพลมฟ้าอากาศ 
 ความกดอากาศมีค่า 1016.7 เฮกโตปาสคาล ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาความกดอากาศมีค่า
เปลี่ยนแปลงไป 0.2 เฮกโตปาสคาล โดยมีแนวโน้มคงท่ีหรือสูงข้ึนแล้วลดลง หรือลดลงแล้ว
ลดลงอย่างรวดเรว็ อากาศในขณะนัน้มีอณุหภมู ิ15 องศาเซลเซยีส อณุหภมูจิดุน�า้ค้าง 15 องศา
เซลเซียส
 ท้องฟ้าถูกบดบังหรือไม่สามารถประมาณปริมาณเมฆปกคลุมได้ สภาพลมฟ้าอากาศใน
ขณะนั้นมีหมอก (มองไม่เห็นท้องฟ้า) และในช่วงเวลาที่ผ่านมาสภาพลมฟ้าอากาศมีฝนละออง 
ขนาดเบา ตกเป็นระยะ ๆ (ทัศนวิสัยน้อยกว่า 1 ก.ม.) และหมอก หรือ หมอกแข็ง หรือฟ้าหลัว
อย่างหนา

สถานีที่ 4

2063
25

28 126

2
4

สัญลักษณ์ องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ความหมาย

126 ความกดอากาศ 1012.6 เฮกโตปาสคาล

20
ค่าการเปลี่ยนแปลง

ความกดอากาศในที่ผ่านมา
2.0 เฮกโตปาสคาล

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ความกดอากาศที่ผ่านมา

ลดลงหรือคงที่แล้วสูงขึ้น หรือสูงขึ้นแล้วสูง
ขึ้นอย่างรวดเร็ว

28 อุณหภูมิอากาศ 28 องศาเซลเซียส

25 อุณหภูมิจุดน�้าค้าง 25 องศาเซลเซียส

63 ทัศนวิสัย 13 กิโลเมตร

ปริมาณเมฆปกคลุม
และอัตราเร็วลม

เมฆปกคลุม 5/10 ของท้องฟ้า
และลมสงบ
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ชนิดเมฆชั้นต�่า

เมฆคิวมูโลนิมบัสที่มักมีรูปคล้ายทั่งและ
อาจมีเมฆคิวมูโลนิมบัสที่ยอดเมฆยังไม่เป็น
รปูทัง่ และอาจมีเมฆควิมูลสั สเตรโตควิมลูสั 

หรือสเตรตัสปนอยู่ด้วยก็ได้

ชนิดเมฆชั้นกลาง
เมฆแอลโตคิวมูลัสซึ่งส่วนใหญ่โปร่งแสง 
และอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมด (มักมีรูป

คล้ายฝูงแกะ)

ชนิดเมฆชั้นสูง
เมฆซีร์โรสเตรตัสไม่แผ่ขยายตัว 
และไม่ปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมด

2
ปริมาณเมฆชั้นต�่า
ที่ปกคลุมท้องฟ้า

2/10 ถึง 3/10 ของท้องฟ้า

4 ความสูงของฐานเมฆ 300 – 600 เมตร

สรุปสภาพลมฟ้าอากาศ 
 ความกดอากาศมีค่า 1012.6 เฮกโตปาสคาล ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาความกดอากาศมีค่า
เปลี่ยนแปลงไป 2.0 เฮกโตปาสคาล โดยมีแนวโน้มลดลงหรือคงท่ีแล้วสูงข้ึน หรือสูงข้ึนแล้ว
สงูขึน้อย่างรวดเร็ว อากาศในขณะนัน้มอีณุหภมู ิ28 องศาเซลเซยีส อณุหภมูจิดุน�า้ค้าง 25 องศา
เซลเซียส และมีทัศนวิสัย 13 กิโลเมตร และลมสงบ
 ท้องฟ้ามีปริมาณเมฆปกคลุม 5/10 ของท้องฟ้า โดยเป็นเมฆ เมฆคิวมูโลนิมบัส คิวมูลัส 
สเตรโตควิมลูสั สเตรตสั แอลโตควิมลูสั และซร์ีรสั โดยเมฆชัน้ต�า่ปกคลุมท้องฟ้า 2/10 ถงึ 3/10 
ของท้องฟ้า และฐานเมฆมีความสูง 300 – 600 เมตร 

สถานีที่ 5

15
119

4

26

21
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สัญลักษณ์ องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ความหมาย

119 ความกดอากาศ 1011.9 เฮกโตปาสคาล

15
ค่าการเปลี่ยนแปลง

ความกดอากาศในที่ผ่านมา
1.5 เฮกโตปาสคาล

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ความกดอากาศที่ผ่านมา

ลดลงหรือคงที่แล้วสูงขึ้น หรือสูงขึ้น
แล้วสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

26 อุณหภูมิอากาศ 26 องศาเซลเซียส

21 อุณหภูมิจุดน�้าค้าง 21 องศาเซลเซียส

อัตราเร็วและทิศทางลม
33 – 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

SSE

ปริมาณเมฆปกคลุม 10/10 ของท้องฟ้า

4
ปริมาณเมฆชั้นต�่าที่ปกคลุม

ท้องฟ้า
5/10 ของท้องฟ้า

สรุปสภาพลมฟ้าอากาศ 
 ความกดอากาศมีค่า 1011.9 เฮกโตปาสคาล ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาความกดอากาศมีค่า
เปลี่ยนแปลงไป 1.5 เฮกโตปาสคาล โดยมีแนวโน้มคงท่ีหรือสูงข้ึนแล้วลดลง หรือลดลงแล้ว
ลดลงอย่างรวดเรว็ อากาศในขณะนัน้มีอณุหภมู ิ26 องศาเซลเซยีส อณุหภมูจิดุน�า้ค้าง 21 องศา
เซลเซียส ลมมีทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE) และมีอัตราเร็ว 33 – 40 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง
 ท้องฟ้ามีปริมาณเมฆปกคลุม 10/10 ของท้องฟ้า โดยเมฆชั้นต�า่ปกคลุมท้องฟ้า 4/10 ของ
ท้องฟ้า และฐานเมฆมีความสูง 600 – 1,000 เมตร

ค�าถามท้ายกิจกรรม
 1. สถานีตรวจอากาศผิวพื้นแสดงข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศอะไรบ้าง
  แนวค�าตอบ ความกดอากาศ ค่าการเปล่ียนแปลงความกดอากาศที่ผ่านมา อุณหภูมิ
  อากาศ อุณหภูมิจุดน�้าค้าง ทัศนวิสัย ความสูงของฐานเมฆ ปริมาณน�า้ฝน อัตราเร็วและ
  ทิศทางลม ปริมาณเมฆปกคลุม ปริมาณเมฆชั้นต�่าที่ปกคลุมท้องฟ้า ชนิดเมฆชั้นต�่า 
  ชนิดเมฆชั้นกลาง ชนิดเมฆชั้นสูง สภาพลมฟ้าอากาศ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผ่านมา 
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 2. แต่ละสถานีมีสัญลักษณ์เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
  แนวค�าตอบ โดยส่วนใหญ่แต่ละสถานมีสีญัลกัษณ์แสดงข้อมลูองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ
  แตกต่างกัน แต่มบีางสญัลกัษณ์ทีเ่หมือนกนัในหลายสถานี เช่น สัญลกัษณ์แสดงแนวโน้ม
  การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ผ่านมาของสถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 และสถานี
  ที่ 5 นอกจากนี้ สัญลักษณ์บางชนิดอาจไม่พบในบางสถานี เช่น สถานีที่ 5 ไม่ปรากฏ
  สัญลักษณ์ทัศนวิสัย สภาพลมฟ้าอากาศ สภาพลมฟ้าอากาศท่ีผ่านมา ชนิดเมฆช้ันต�่า 
  ชนิดเมฆชั้นกลาง ชนิดเมฆชั้นสูง ความสูงของฐานเมฆ 
 3. สภาพลมฟ้าอากาศต่อไปนี้เกิดขึ้นที่สถานีตรวจวัดใด
  3.1 มีโอกาสเกิดฝน
   แนวค�าตอบ สถานีที่ 4 เนื่องจากพบเมฆคิวมูโลนิมบัส
  3.2 มีเมฆปกคลุมน้อยที่สุด
   แนวค�าตอบ สถานีที่ 4 โดยมีเมฆปกคลุม 5/10 ของท้องฟ้า
  3.3 เมฆก�าลังก่อตัว 
   แนวค�าตอบ สถานีที่ 1 และ 2 เนื่องจากพบเมฆคิวมูลลัสที่มียอดสูงซึ่งอาจจะก�าลัง
   ก่อตัวเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัส
  3.4 มีความเร็วลมสูงสุด
   แนวค�าตอบ สถานีที่ 5 โดยมีอัตราเร็วลม 33 – 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 4. สถานีใดมสีญัลักษณ์ท่ีแสดงว่าเกดิหมอก และยงัมข้ีอมลูองค์ประกอบลมฟ้าอากาศใดบ้าง
  ที่สนับสนุนการเกิดหมอก
  แนวค�าตอบ สถานีที่ 3 เนื่องจากมีสัญลักษณ์หมอกปรากฏบริเวณต�าแหน่งสัญลักษณ์
  สภาพลมฟ้าอากาศ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นท่ีสนับสนุนการเกิดหมอก ได้แก่ ลมสงบ 
  อณุหภมูอิากาศเท่ากบัอณุหภมูจิดุน�า้ค้าง ทศันวสัิยมีค่าต�า่ และท้องฟ้าถกูบดบงัท�าให้ไม่
  สามารถประเมินปริมาณเมฆปกคลุมได้

 8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการท�ากิจกรรม และร่วมกันอภิปรายผลการท�ากิจกรรมพร้อม
  ตอบค�าถามท้ายกิจกรรม โดยมีแนวทางการอภปิรายและแนวทางการตอบค�าถามดงัแสดงด้านบน
 9. ครใูห้นักเรยีนสงัเกตแผนท่ีอากาศแผ่นเดมิท่ีเคยให้สงัเกตก่อนท�ากจิกรรม จากนัน้ร่วมกนัอภปิราย
  โดยใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   สัญลักษณ์ที่พบในกิจกรรม ปรากฏอยู่บนแผ่นดินเท่านั้นหรือไม่ อย่างไร
   แนวค�าตอบ ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่บนแผ่นดินและมีบางส่วนปรากฏอยู่บนมหาสมุทร
   ต�าแหน่งที่ปรากฏสัญลักษณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นต�าแหน่งของสิ่งใด
   แนวค�าตอบ สถานีตรวจอากาศผิวพื้น
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 10. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันและเวลาที่ปรากฏบนแผนที่อากาศผิวพื้นดังนี้
   เวลาทีป่รากฏบนแผนทีอ่ากาศผวิพืน้เป็นเวลาเวลาสากลเชงิพกิดั (Coordinate Universal 
   Time, UTC) ซึง่สามารถแปลงเป็นเวลาท้องถิน่ในประเทศไทยโดยการบวกเพิม่อกี 7 ชัว่โมง 
   เช่น 06 UTC คือเวลา 13.00 น. ของประเทศไทย
 11. ครใูห้นักเรยีนฝึกแปลงวนัและเวลาท่ีปรากฏบนแผนทีอ่ากาศผวิพืน้เป็นวนัและเวลาท้องถิน่ใน
  ประเทศ โดยใช้ตัวอย่างเวลาสากลและวันดังนี้

เวลาสากลและวัน เวลาท้องถิ่นและวันในประเทศไทย

12 UTC, 5 MAY 2018 19.00 น. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

00 UTC, 22 JULY 2017 7.00 น. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

18 UTC, 13 DECEMBER 2017 1.00 น. 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

18 UTC, 31 JANUARY 2019 1.00 น. 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 12. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์แสดงสภาพลมฟ้าอากาศบริเวณกว้างดังนี้ “ข้อมูล
  องค์ประกอบลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผวิพืน้แต่ละสถานจีะถกูน�ามาวเิคราะห์ร่วมกัน
  เป็นสภาพลมฟ้าอากาศบริเวณกว้างซ่ึงแสดงเป็นสัญลักษณ์ท่ีแตกต่างจากสัญลักษณ์
  ลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น” จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 12.2

จุดประสงค์กิจกรรม 
 แปลความหมายสัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศบริเวณกว้าง  และระบุลักษณะลมฟ้าอากาศ

เวลา  1 ชั่วโมง

วัสดุ-อุปกรณ ์
 1. เอกสารความรู้เรื่องสัญลักษณ์แสดงข้อมูลสภาพลมฟ้าบริเวณกว้าง     1   ชุด
 2. แผนที่อากาศผิวพื้น                       1   ชุด

หมายเหตุ  เอกสารความรู้และแผนที่อากาศผิวพื้นดาวน์โหลดได้จาก QR Code

การเตรียมตัวล่วงหน้า
 เพื่อความรวดเร็วในการท�ากิจกรรม ครูอาจให้นักเรียนศึกษาเอกสารความรู้เรื่องสัญลักษณ์
แสดงข้อมูลสภาพลมฟ้าบริเวณกว้างมาล่วงหน้าโดยดาวน์โหลดเอกสารจาก QR Code 

กิจกรรม 12.2 สัญลักษณ์แสดงสภาพลมฟ้าอากาศบริเวณกว้าง
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วิธีการท�ากิจกรรม 
 1. ศึกษาสัญลักษณ์แสดงข้อมูลสภาพลมฟ้าอากาศบริเวณกว้างจากเอกสารที่ก�าหนด
 2. แปลความหมายสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่อากาศผิวพื้นและระบุสภาพลมฟ้าอากาศ
  ของแผนที่แต่ละแผ่น
 3. เปรยีบเทยีบสภาพลมฟ้าอากาศและคาดคะเนฤดูกาลของแผนทีอ่ากาศผิวพ้ืนแต่ละแผ่น
 4. น�าเสนอผลการท�ากิจกรรม จากนั้นอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

ตัวอย่างผลการท�ากิจกรรม
แผนที่อากาศผิวพื้นหมายเลข 1
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สัญลักษณ์ องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ความหมาย

เส้นความกดอากาศเท่า
(isobar)

บริเวณที่เส้นความกดอากาศเท่าอยู่ห่าง
กันมาก ลมบริเวณนั้นจะมีก�าลังอ่อน  
ส่วนบริเวณที่เส้นความกดอากาศเท่า
อยู่ใกล้กัน ลมบริเวณนั้นจะมีก�าลังแรง

หย่อมความกดอากาศต�่า
(low pressure cell)

หากสัญลักษณ์นี้อยู่เหนือแผ่นดิน
หมายความว่าบริเวณนั้นจะมีอากาศร้อน
และความชื้นต�่า แต่หากสัญลักษณ์นี้
อยู่เหนือทะเลหมายความว่าบริเวณนั้น
จะมีอากาศชื้นและมีโอกาสเกิดเมฆมาก

บริเวณความกดอากาศสูง
(high pressure area)

มีอากาศเย็น ความชื้นต�่า และมักพบ
ท้องฟ้าแจ่มใส

พายุไซโคลน 
(tropical cyclone)

มีฝนฟ้าคะนองและลมแรง

แนวปะทะอากาศเย็น 
(cold front)

มลีมแรงและพายฝุนฟ้าคะนอง หลงัจากนัน้
อุณหภูมิจะลดต�่าลงและอาจมีหิมะ

แนวปะทะอากาศอุ่น 
(warm front)

มีลมแรง เกิดฝนตกพร�า ๆ และอาจมี
หยาดน�้าฟ้าชนิดอื่น ๆ ตกเป็นบริเวณ
กว้างและเป็นระยะเวลานาน หลังจากนั้น
อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น

แนวปะทะอากาศรวม 
(occluded front)

มีลมแรงและพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมี
หิมะ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดต�า่ลง
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สรุปสภาพลมฟ้าอากาศ 
  บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณประเทศจีนและประเทศโดยรอบ รวมถึงบาง
  บริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ท�าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น 
  ความชื้นต�่า และท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง  
  หย่อมความกดอากาศต�่าปกคลุมบริเวณประเทศออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงบาง
  บริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ท�าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน
  และความชื้นต�่า
  มหาสมุทรอินเดียมีพายุไซโคลนท�าให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมแรง
  เหนอืมหาสมทุรแปซฟิิกทางตะวนัออกประเทศญีปุ่น่ พบแนวปะทะอากาศชนดิต่าง ๆ  ซ่ึง
  ท�าให้เกิดสภาพลมฟ้าอากาศดังนี้
  - บรเิวณแนวปะทะอากาศเยน็  มลีมแรงและพายฝุนฟ้าคะนอง อาจมีหมิะ หลงัจากนัน้
   อุณหภูมิจะลดต�่าลง
  - บริเวณแนวปะทะอากาศอุ่น มีลมแรง เกิดฝนตกพร�า ๆ และอาจมีหยาดน�้าฟ้าชนิด
   อื่น ๆ  ตกเป็นบริเวณกว้างและเป็นระยะเวลานาน  หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น
  - บริเวณแนวปะทะอากาศรวม  มีลมแรงและพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมีหิมะ หลังจาก
   นั้นอุณหภูมิจะลดต�่าลง

แผนที่อากาศผิวพื้นหมายเลข 2
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สัญลักษณ์ องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ความหมาย

เส้นความกดอากาศเท่า
(isobar)

บริเวณที่เส้นความกดอากาศเท่าอยู่ห่าง
กันมาก ลมบริเวณนั้นจะมีก�าลังอ่อน  
ส่วนบริเวณที่เส้นความกดอากาศเท่า
อยู่ใกล้กัน ลมบริเวณนั้นจะมีก�าลังแรง

หย่อมความกดอากาศต�่า
(low pressure cell)

หากสัญลักษณ์นี้อยู่เหนือแผ่นดิน
หมายความว่าบริเวณนั้นจะมีอากาศร้อน
และความชื้นต�่า  แต่หากสัญลักษณ์นี้
อยู่เหนือทะเลหมายความว่าบริเวณนั้น
จะมีอากาศชื้นและมีโอกาสเกิดเมฆมาก

บริเวณความกดอากาศสูง
(high pressure area)

มีอากาศเย็น ความชื้นต�่า และมักพบ
ท้องฟ้าแจ่มใส

พายุดีเปรสชัน 
(tropical depression)

มีฝนฟ้าคะนองและลมแรง

พายุไซโคลน 
(tropical cyclone)

มีฝนฟ้าคะนองและลมแรง

แนวปะทะอากาศคงที่
(stationary front)

อาจมีท้องฟ้าจะปลอดโปร่ง หรือมีโอกาส
เกิดฝนหรือหิมะตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน

ร่องความกดอากาศต�่า 
(low pressure trough 
line)

มีฝนตกชุก พายุฝนฟ้าคะนอง และลม
กระโชกแรง
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สรุปสภาพลมฟ้าอากาศ 
  บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณประเทศออสเตรเลีย รวมถึงบางบริเวณของ
  มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ท�าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น ความชื้นต�า่ 
  และท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง
  หย่อมความกดอากาศต�่าปกคลุมบริเวณประเทศจีน อินเดีย ไทย และประเทศข้างเคียง 
  รวมถึงบางบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ท�าให้บริเวณดังกล่าวมี
  อากาศร้อนและความชื้นต�่า
  ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนมีพายุโซนร้อน และบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีพายุ
  ดีเปรสชันท�าให้มีฝนฟ้าคะนองและลมแรง
  เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณใกล้ประเทศญี่ปุ่นพบแนวปะทะอากาศคงที่ท�าให้อาจมี
  ท้องฟ้าจะปลอดโปร่ง หรือมีโอกาสเกิดฝนหรือหิมะตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  ร่องความกดอากาศต�่าพาดผ่านบริเวณประเทศไทย พม่า และตอนบนของมหาสมุทร
  อินเดีย ท�าให้มีฝนตกชุก พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง

แผนที่อากาศผิวพื้นหมายเลข 3
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สัญลักษณ์ องค์ประกอบลมฟ้าอากาศ ความหมาย

เส้นความกดอากาศเท่า
(isobar)

บริเวณที่เส้นความกดอากาศเท่าอยู่ห่าง
กันมาก ลมบริเวณนั้นจะมีก�าลังอ่อน  
ส่วนบริเวณที่เส้นความกดอากาศเท่า
อยู่ใกล้กัน ลมบริเวณนั้นจะมีก�าลังแรง

หย่อมความกดอากาศต�่า
(low pressure cell)

หากสัญลักษณ์นี้อยู่เหนือแผ่นดิน
หมายความว่าบริเวณนั้นจะมีอากาศร้อน
และความชื้นต�่า  แต่หากสัญลักษณ์นี้
อยู่เหนือทะเลหมายความว่าบริเวณนั้น
จะมีอากาศชื้นและมีโอกาสเกิดเมฆมาก

บริเวณความกดอากาศสูง
(high pressure area)

มีอากาศเย็น ความชื้นต�่า และมักพบ
ท้องฟ้าแจ่มใส

พายุไซโคลน 
(tropical cyclone)

มีฝนฟ้าคะนองและลมแรง

แนวปะทะอากาศเย็น 
(cold front)

มลีมแรงและพายฝุนฟ้าคะนอง หลงัจากนัน้
อุณหภูมิจะลดต�่าลงและอาจมีหิมะ

แนวปะทะอากาศอุ่น 
(warm front)

มีลมแรง เกิดฝนตกพร�า ๆ และอาจมี
หยาดน�้าฟ้าชนิดอื่น ๆ ตกเป็นบริเวณ
กว้างและเป็นระยะเวลานาน หลังจากนั้น
อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น

แนวปะทะอากาศรวม 
(occluded front)

มีลมแรงและพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมี
หิมะ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดต�า่ลง

แนวปะทะอากาศคงที่
(stationary front)

อาจมีท้องฟ้าจะปลอดโปร่ง หรือมีโอกาส
เกิดฝนหรือหิมะตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน
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สรุปสภาพลมฟ้าอากาศ 
  บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมบริเวณประเทศอิหร่าน ตอนบนของประเทศจีน และ
  บางส่วนของประเทศออสเตรเลยี รวมถงึบางบริเวณของมหาสมทุรแปซิฟิกและมหาสมทุร
  อินเดีย ท�าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น ความชื้นต�่า และท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง
  หย่อมความกดอากาศต�่าปกคลุมบริเวณประเทศอินเดีย เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และ
  บางส่วนของประเทศออสเตรเลยี และประเทศข้างเคยีง รวมถงึบางบรเิวณของมหาสมทุร
  แปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ท�าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนและความชื้นต�่า
  ทางตอนเหนอืของประเทศออสเตรเลยีมพีายุไซโคลนท�าให้บรเิวณดงักล่าวมีฝนฟ้าคะนอง
  และลมแรง
  ทางตอนใต้ของประเทศญีปุ่่นถึงชายฝ่ังด้านตะวนัออกเฉยีงใต้ของประเทศจีนมแีนวปะทะ
  อากาศ บริเวณตอนเหนอืของประเทศญีปุ่่นพบแนวปะทะอากาศเยน็ แนวปะทะอุน่ และ
  แนวปะทะอากาศรวม ซึง่แนวปะทะอากาศชนดิต่าง ๆ  ท�าให้เกดิสภาพลมฟ้าอากาศดังนี้
  - บริเวณแนวปะทะอากาศคงท่ีท�าให้อาจมีท้องฟ้าจะปลอดโปร่ง หรือมีโอกาสเกิดฝน
   หรือหิมะตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  - บรเิวณแนวปะทะอากาศเยน็  มลีมแรงและพายฝุนฟ้าคะนอง อาจมีหมิะ หลงัจากนัน้
   อุณหภูมิจะลดต�่าลง
  - บริเวณแนวปะทะอากาศอุ่น มีลมแรง เกิดฝนตกพร�า ๆ และอาจมีหยาดน�้าฟ้าชนิด
   อื่น ๆ  ตกเป็นบริเวณกว้างและเป็นระยะเวลานาน  หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น
  - บริเวณแนวปะทะอากาศรวม  มลีมแรงและพายฝุนฟ้าคะนอง อาจมหิีมะ หลงัจากนัน้
   อุณหภูมิจะลดต�่าลง

สรุปผลการท�ากิจกรรม
 บนแผนที่อากาศผิวพื้นมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงสภาพลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณ
กว้าง ได้แก่ เส้นความกดอากาศเท่า หย่อมความกดอากาศต�่า บริเวณความกดอากาศสูง 
พายุหมุนเขตร้อน แนวปะทะอากาศ และร่องความกดอากาศต�่า  สัญลักษณ์บนแผนที่อากาศ
ผิวพื้นแต่ละแผ่นท�าให้ทราบสภาพลมฟ้าอากาศเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ระดับประเทศ 
ภูมิภาค และทวีป ดังนี้
 - แผนที่อากาศผิวพื้นแผ่นที่ 1 บริเวณประเทศจีนและประเทศโดยรอบมีอากาศเย็น 
  ความชื้นต�า่ และท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง  บริเวณส่วนใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย
  มีอากาศร้อนและความชื้นต�่า  บริเวณกลางมหาสมุทรอินเดียมีฝนฟ้าคะนองและลมแรง
  เน่ืองจากพายุไซโคลน เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณใกล้ประเทศญี่ปุ่นพบแนวปะทะ
  อากาศชนิดต่าง ๆ  ซึง่ท�าให้เกดิสภาพลมฟ้าอากาศแตกต่างกนัตามชนิดของแนวปะทะอากาศ
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 - แผนท่ีอากาศผิวพื้นแผ่นที่ 2 บริเวณประเทศจีน อินเดีย ไทย และประเทศข้างเคียงมี
  อากาศร้อนและความช้ืนต�่า บริเวณประเทศออสเตรเลียมีอากาศเย็น ความชื้นต�่า และ
  ท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนและบริเวณมหาสมุทร
  แปซิฟิกมีฝนฟ้าคะนองและลมแรง เนื่องจากพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันตามล�าดับ  
  เหนอืมหาสมทุรแปซฟิิกบรเิวณใกล้ประเทศญีปุ่น่พบแนวปะทะอากาศคงทีท่�าให้มท้ีองฟ้า
  ปลอดโปร่งหรือมีเมฆบางส่วน บริเวณประเทศไทย พม่า และตอนบนของมหาสมุทร
  อนิเดยีมฝีนตกชกุ พายฝุนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเนือ่งจากร่องความกดอากาศต�า่
  พาดผ่าน
 - แผนท่ีอากาศผิวพื้นแผ่นที่ 3 พื้นที่ส่วนใหญ่บนแผ่นดินมีอากาศร้อนและความชื้นต�่า 
  ส่วนบรเิวณมหาสมทุรพืน้ทีส่่วนใหญ่มอีากาศชืน้และมโีอกาสเกดิเมฆมาก พืน้ทีบ่างบริเวณ
  มีอากาศเย็น ความช้ืนต�่า และมักพบท้องฟ้าแจ่มใส บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของ
  ประเทศออสเตรเลียมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงเนื่องจากพายุไซโคลน บริเวณประเทศ
  ญ่ีปุ่นและชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนพบแนวปะทะอากาศชนิดต่าง ๆ 
  ซึ่งท�าให้เกิดสภาพลมฟ้าอากาศแตกต่างกันตามชนิดของแนวปะทะอากาศ

ค�าถามท้ายกิจกรรม
 1. แผนที่ใดมีพายุหมุนเขตร้อน และเป็นพายุหมุนเขตร้อนชนิดใด และพบที่มหาสมุทรใด
  แนวค�าตอบ แผนทีท่ัง้ 3 แผ่น มพีายหุมนุเขตร้อน โดยแผนทีห่มายเลข 1 พบพายไุซโคลน
  ที่มหาสมุทรอินเดีย แผนที่หมายเลข 2 พบพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อนที่มหาสมุทร
  แปซิฟิก และแผนที่หมายเลข 3 พบพายุไซโคลนที่มหาสมุทรอินเดีย
 2. แผนที่อากาศผิวพื้นแต่ละแผ่นมีแนวปะทะอากาศแบบใดบ้าง และแนวปะทะอากาศอยู่
  ในเขตละติจูดใด
  แนวค�าตอบ แผนทีอ่ากาศผวิพืน้หมายเลข 1 พบแนวปะทะอากาศเยน็ แนวปะทะอากาศอุน่ 
  และแนวปะทะอากาศรวม แผนที่อากาศผิวพ้ืนหมายเลข 3 พบแนวปะทะอากาศคงท่ี 
  และแผนท่ีอากาศผิวพื้นหมายเลข 3 พบแนวปะทะอากาศเย็น แนวปะทะอากาศอุ่น 
  แนวปะทะอากาศรวม และแนวปะทะอากาศคงที่ โยแนวปะทะอากาศอยู่ในเขตละติจูด
  ประมาณ 25 - 50 องศาเหนือ
 3. จากแผนที่อากาศผิวพ้ืนแผนที่ 1 บริเวณประเทศไทยมีสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไร
  พิจารณาจากสัญลักษณ์ใด  
  แนวค�าตอบ ลมมีก�าลังแรงและอากาศเย็น พิจารณาจากเส้นความกดอากาศเท่า
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 4. จากแผนที่อากาศผิวพ้ืนแผนที่ 2 บริเวณประเทศไทยมีสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไร
  พิจารณาจากสัญลักษณ์ใด
  แนวค�าตอบ มีฝนตกชุก พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอากาศร้อน พิจารณา
  จากสัญลักษณ์หย่อมความกดอากาศต�่าและร่องความกดอากาศต�่า
 5. จากแผนที่อากาศผิวพ้ืนแผนที่ 3 บริเวณประเทศไทยมีสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอย่างไร
  พิจารณาจากสัญลักษณ์ใด
  แนวค�าตอบ อากาศร้อนและความชืน้ต�า่ พจิารณาจากสัญลกัษณ์หย่อมความกดอากาศต�า่

 12. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการท�ากิจกรรม และร่วมกันอภิปราย พร้อมตอบค�าถามท้าย
  กิจกรรม โดยแนวทางการอภิปรายและการตอบค�าถามดังแสดงด้านบน
 13. ครูอาจอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นความกดอากาศเท่าบนแผนที่อากาศของ
  กรมอตุนุยิมวทิยาซึง่มหีลายรปูแบบว่า เส้นความกดอากาศเท่าบนแผนทีอ่ากาศผิวพ้ืนทีจั่ดท�า
  โดยกรมอุตุนิยมวิทยามี 4 ลักษณะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด ดังนี้
   เส้นสีน�้าเงินแบบบาง ( ) เป็นเส้นความกดอากาศเท่าท่ีพบได้ท่ัวไปบนแผนท่ี
   อากาศผิวพื้น แสดงความกดอากาศทุก 2 hPa เช่น 998 hPa 1000 hPa 1002 hPa 
   ตามล�าดับ
   เส้นสีน�้าเงินแบบหนา ( ) เป็นเส้นความกดอากาศเท่าที่แสดงความกดอากาศ
   บางค่า เช่น 1020 hPa 1040 hPa ก�าหนดขึ้นเพื่อแสดงขอบเขตของอากาศที่หนาวเย็น
   เส้นประสนี�า้เงนิ ( ) เป็นเส้นความกดอากาศเท่าท่ีปรากฏข้ึนในบางบริเวณท่ีเส้น
   ความกดอากาศเท่าอยูห่่างกนั โดยเส้นดงักล่าวแสดงความกดอากาศทีเ่ป็นเลขคี ่เช่น 1015 hPa 
   1033 hPa
   เส้นสีแดง ( ) เป็นเส้นความกดอากาศเท่าที่มักจะปรากฏขึ้นบนแผนที่อากาศ
   ผิวพืน้ช่วงทีเ่ป็นฤดหูนาวของประเทศไทยเท่านัน้ โดยเป็นเส้นทีแ่สดงความกดอากาศ 1012 hPa 
   ก�าหนดขึน้เพื่อแสดงขอบเขตของอากาศที่ท�าให้รู้สึกเย็น
 14. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพลมฟ้าอากาศในฤดูต่าง ๆ 
  โดยใช้ค�าถามดังต่อไปนี้
   ในฤดูร้อน (รูป 12.3) พบสัญลักษณ์แสดงสภาพลมฟ้าอากาศบริเวณกว้างใดบ้างบริเวณ
   ประเทศไทย
   แนวค�าตอบ สัญลักษณ์หย่อมความกดอากาศต�่า
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    ในฤดูร้อน (รูป 12.3) เส้นความกดอากาศเท่าที่อยู่ระหว่างบริเวณความกดอากาศสูง
    เหนือประเทศจีนและหย่อมความกดอากาศต�่าเหนือประเทศไทย มีลักษณะเป็นอย่างไร
    แนวค�าตอบ มีลักษณะคล้ายลิ่มมาทางประเทศไทย
    ลักษณะดังกล่าวบ่งชี้ว่าอากาศมีการเคลื่อนที่ในทิศทางใด
    แนวค�าตอบ อากาศเคลื่อนที่จากบริเวณประเทศจีนมาทางประเทศไทย
    หากอากาศเย็นเคลื่อนที่มาถึงบริเวณที่มีอากาศร้อนปกคลุมอยู่ จะเกิดสภาพลมฟ้าอากาศ
    อย่างไร
    แนวค�าตอบ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและอาจมีลูกเห็บตก
    นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากสภาพพายุฝนฟ้าคะนอง
    แนวค�าตอบ หลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
    ที่ไม่แข็งแรง
    ในฤดูฝน หากมีร่องความกดอากาศต�่าพาดผ่านประเทศไทยจะมีโอกาสเกิดภัยพิบัติใด
    ได้มากขึ้นเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
    แนวค�าตอบ มีโอกาสเกิดน�้าท่วมและแผ่นดินถล่มเนื่องจากได้รับปริมาณน�า้ฝนมากขึ้น
    ในฤดูหนาว (รูป 12.4) เส้นความกดอากาศเท่าที่อยู่ระหว่างบริเวณความกดอากาศสูง
    เหนือประเทศจีนและหย่อมความกดอากาศต�่าเหนือประเทศไทย มีลักษณะเป็นอย่างไร
    แนวค�าตอบ มลัีกษณะเป็นแนวแผ่จากประเทศจนีลงมายงัประเทศไทยและประเทศใกล้เคยีง
    ลักษณะดังกล่าวบ่งชี้ว่าอากาศมีการเคลื่อนที่ในทิศทางใด
    แนวค�าตอบ อากาศเคลื่อนที่จากประเทศจีนมายังประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
    จากลกัษณะการเคลือ่นท่ีของอากาศ นกัเรยีนควรเตรยีมพร้อมกบัสภาพลมฟ้าอากาศอย่างไรบ้าง
    แนวค�าตอบ เตรยีมพร้อมกบัอากาศหนาวและระมดัระวงัอนัตรายจากปรมิาณฝนทีเ่พิม่มากขึน้
 15. ให้นกัเรยีนตรวจสอบความเข้าใจเกีย่วกับการระบฤุดูของประเทศไทยจากสญัลกัษณ์แสดงสภาพ
  ลมฟ้าอากาศบริเวณกว้างบนแผนที่อากาศผิวพื้น โดยใช้ค�าถามในหนังสือเรียนหน้า 76 ดังนี้
   ในช่วงฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ของประเทศไทย จะปรากฏสัญลักษณ์แสดงสภาพ
   ลมฟ้าอากาศบริเวณกว้างที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
   แนวค�าตอบ ในช่วงฤดูร้อนจะพบสัญลักษณ์หย่อมความกดอากาศปกคลุมบริเวณ
   ประเทศไทย ในช่วงฤดูฝนจะพบสัญลักษณ์ร่องความกดอากาศต�่าพาดผ่านบริเวณ
   ประเทศไทย และในช่วงฤดหูนาวจะพบเส้นความกดอากาศเท่าเป็นแนวแผ่จากประเทศจีน
   ลงมาปกคลุมประเทศไทย
 16. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนและ
  แนวปะทะอากาศ โดยใช้ค�าถามดังต่อไปนี้
   พายุหมุนเขตร้อนที่ปรากฏในรูป 12.5 มีความรุนแรงของพายุอยู่ในระดับใด
   แนวค�าตอบ พายุไต้ฝุ่น
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   พายุดังกล่าวเคลื่อนที่ไปทางทิศใด
   แนวค�าตอบ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนมาทางตะวันตกเล็กน้อย (WNW)
   บริเวณใดบ้างได้รับผลกระทบจากพายุโดยตรง และส่งผลกระทบอย่างไร
   แนวค�าตอบ เกาะไหหล�าและชายฝั่งประเทศเวียดนาม ท�าให้เกิดภัยพิบัติ เช่น คลื่มลมแรง 
   การกัดเซาะชายฝั่ง น�้าท่วม ดินถล่ม
   บริเวณใดของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว และส่งผลกระทบอย่างไร
   แนวค�าตอบ บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้รับ
   ผลกระทบมากที่สุด โดยท�าให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างซึ่งท�าให้มีโอกาสเกิดอุทกภัยและ
   แผ่นดินถล่มมากขึ้น ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันอาจมีคลื่นลมแรง
   จากรูป 12.6 แนวปะทะอากาศเย็นและแนวปะทะอากาศอุ่นก�าลังเคลื่อนที่ไปทางทิศใด
   แนวค�าตอบ แนวปะทะอากาศเย็นก�าลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และ
   แนวปะทะอากาศอุ่นก�าลังเคลื่อนที่ไปทิศเหนือ
   ตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นมีสภาพลมฟ้าอากาศเป็น
   อย่างไร
   แนวค�าตอบ ทางตอนใต้ของประเทศญีปุ่น่เกดิลมพดัแรง พายฝุนฟ้าคะนอง และอาจมีหมิะตก 
   หลังจากน้ันอุณหภูมิอากาศจะลดลง ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นจะมีลมแรง เกิด
   ฝนตกพร�า ๆ และอาจมีหยาดน�า้ฟ้าชนิดอื่น ๆ ตกเป็นบริเวณกว้างและเป็นระยะเวลานาน 
   หลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น
 17. ครูให้นักเรียนตอบค�าถามตามความคิดของตนเองว่า “นอกจากแผนที่อากาศผิวพื้นแล้ว ยังมี
  ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาอะไรอีกบ้าง และสารสนเทศเหล่านั้นน�ามาใช้ประโยชน์
  อย่างไร”
 18. ครูให้นักเรียนสังเกตตัวอย่างภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในช่วงคลื่นอินฟราเรดที่ปรับสี
  ดังตัวอย่างด้านล่าง

ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในช่วงคลื่นอินฟราเรด

หมายเหตุ ดูรายละเอียดของรูปใน QR code ประจ�าบท
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จากนั้นครูให้นักเรียนอภิปรายตามความคิดของตนเองในประเด็นดังนี้
  นักเรียนเคยเห็นภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดังรูปมาก่อนหรือไม่ อย่างไร
  ภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวแสดงข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศอะไรบ้าง อย่างไร
 19. ครูให้นักเรียนร่วมกันหาค�าตอบโดยปฏิบัติกิจกรรม 12.3

จุดประสงค์กิจกรรม 
 ระบุชนิดของเมฆและบริเวณที่พบเมฆหรือพายุหมุนเขตร้อนในช่วงคลื่นอินฟราเรด และ
ช่วงคลื่นที่มองเห็น 

วัสดุ-อุปกรณ ์
 1. เอกสารความรู้ เรื่อง การแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
 2. ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นต่าง ๆ

หมายเหตุ  เอกสารความรู้ในข้อ 1 และภาพถ่ายดาวเทียมในข้อ 2 ดาวโหลดได้จาก QR Code

การเตรียมตัวล่วงหน้า
 ครูอาจให้นักเรียนสืบค้นและบันทึกภาพถ่ายดาวเทียมมาล่วงหน้า โดยสืบค้นจากเว็บไซต์
กรมอตุนุยิมวทิยา (www.tmd.go.th) และคลกิทีค่�าว่า "หน้าแรก" บนแถบเมนดู้านบน จากนัน้
คลิกที่ค�าว่า"ภายถ่ายจากดาวเทียม"ท้ังนี้ครูอาจชี้แจงนักเรียนเพิ่มเติมว่าให้เลือกบันทึกเฉพาะ
ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าเป็นภาพ IR, IR-Enh, VIS และ IR+VIS 

ข้อเสนอแนะส�าหรับครู
 1. เพือ่ความรวดเรว็ในการท�ากจิกรรมครอูาจให้นกัเรียนศกึษาเอกสารความรู้เร่ืองการแปล
  ความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาล่วงหน้า
 2. ครูให้นักเรียนอ้างอิงชื่อของพื้นที่ที่ตรวจพบเมฆจากแผนที่อ้างอิงในเอกสารหมายเลข 2

แหล่งเรียนรู้
 เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา > ภาพถ่ายดาวเทียม (http://www.sattmet.tmd.go.th/
satmet/mergesat.html)

วิธีการท�ากิจกรรม
 1. ศึกษาการแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นต่าง ๆ จากเอกสารความรู้
  ที่ก�าหนดให้
 2. วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นต่าง ๆ ตามที่ก�าหนด และระบุข้อมูลในประเด็น
  ต่อไปนี้  และบันทึกผล

กิจกรรม 12.3 แปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
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  - วันและเวลาที่ท�าการตรวจวัด
  - พื้นที่ที่ตรวจพบเมฆ
  - สีที่ปรากฏ
  - ชนิดของเมฆ        
 3. สบืค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของประเทศไทย ณ เวลาปัจจบุนัจากเวบ็ไซต์กรมอตุนุยิมวิทยา 
  วิเคราะห์และระบุข้อมูลเมฆท่ีปกคลุมภูมิภาคของตนเอง พร้อมคาดการณ์ลักษณะ
  ลมฟ้าอากาศ
 4. น�าเสนอผลการท�ากิจกรรม จากนั้นอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

ตัวอย่างผลการท�ากิจกรรม
 ตัวอย่างผลการแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นต่าง ๆ ที่ท�าการตรวจวัดใน
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07:50 UTC

บริเวณที่
พบเมฆ

สี
การแปลความหมาย

IR IR enhance VIS IR + VIS

อ่าว
เบงกอล

เทา ขาว
ขาวสว่าง

เทา ขาว ฟ้า 
เขียว เหลือง 

ส้ม

ขาว
ขาวสว่าง

ขาว ฟ้า 
ม่วง

พบเมฆฝนฟ้าคะนอง
และเมฆชั้นสูง

มหาสมุทร
อินเดีย

เทา ขาว
ขาวสว่าง

เทา ขาว ฟ้า 
เขียว เหลือง 

ส้ม

ขาว
ขาวสว่าง

ขาว ฟ้า 
ม่วง

พบเมฆฝนฟ้าคะนอง
เมฆชั้นสูง และเมฆชั้นต�า่

อ่าวไทย
ตอนบน

ขาวสว่าง
เขียว

เหลือง ส้ม
ขาวสว่าง ขาว ฟ้า

พบเมฆฝนฟ้าคะนอง
และเมฆชั้นสูง

ทะเลจีนใต้
เทา ขาว
ขาวสว่าง

เทา ขาว ฟ้า 
เขียว เหลือง 

ส้ม แดง

เทา ขาว
ขาวสว่าง

ขาว ฟ้า
พบเมฆฝนฟ้าคะนอง

และเมฆชั้นสูง

จีน เทา
เทา ขาว 
ฟ้า เขียว

เทา
ขาว ฟ้า 

ม่วง
พบเมฆชั้นต�่าเป็นส่วนใหญ่
และเมฆชั้นสูงเป็นส่วนน้อย

หมายเหตุ IR หมายถึง ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรด, IR Enhance หมายถึง ภาพถ่ายดาวเทียม
ช่วงคลื่นอินฟราเรดที่ปรับสี, VIS หมายถึง ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นที่มองเห็น และ IR+VIS หมายถึง 
ภาพถ่ายดาวเทียมที่ประมวลผลร่วมกับระหว่างช่วงคลื่นที่มองเห็นและอินฟราเรด
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ตัวอย่างการแปลความหมายถ่ายดาวเทียมของประเทศไทยตามภูมิภาคของตนเอง
ภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 05:50 UTC

IR

VIS

IR Enhance

IR+VIS
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ตวัอย่างผลการแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทยีมประเทศไทยตามภมูภิาค ทีท่�าการตรวจวดัใน
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 05:50 UTC

บริเวณที่พบ
เมฆ

สี
การแปลความหมาย

IR IR enhance VIS IR + VIS

ภาคเหนือ
เทา ขาว
ขาวสว่าง

เทา ขาว ฟ้า
เขียว เหลือง

เทา ขาว
ขาวสว่าง

ขาว ฟ้า 
ม่วง

พบเมฆชั้นต�่าเป็น
ส่วนใหญ่ พบเมฆฝน
ฟ้าคะนองและเมฆชั้น
สูงกระจายเป็นแห่ง ๆ

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

เทา ขาว
ขาวสว่าง

เทา ขาว ฟ้า 
เขียว เหลือง 

ส้ม แดง

เทา ขาว
ขาวสว่าง

ขาว ฟ้า 
ม่วง

พบเมฆชั้นต�่าเป็น
ส่วนใหญ่ พบเมฆฝน
ฟ้าคะนองและเมฆชั้น
สูงทางตะวันออกและ

ตอนบนของภาค

ภาคกลาง
เทา ขาว
ขาวสว่าง

เทา ขาว เขียว
เหลือง

เทา ขาว
ขาวสว่าง

ขาว ฟ้า 
ม่วง

พบเมฆชัน้ต�า่เป็น
ส่วนใหญ่ พบเมฆฝนฟ้า
คะนองและเมฆชัน้สงู
กระจายเป็นบางแห่ง

ภาคตะวันออก
เทา ขาว
ขาวสว่าง

เทา ขาว เขียว
เทา ขาว
ขาวสว่าง

ขาว ฟ้า 
ม่วง

พบเมฆชัน้ต�า่เป็น
ส่วนใหญ่ พบเมฆฝนฟ้า
คะนองและเมฆชัน้สงู
กระจายเป็นบางแห่ง

ภาคใต้
เทา ขาว
ขาวสว่าง

เทา ขาว 
ฟ้า เขียว

เทา ขาว
ขาวสว่าง

ขาว ฟ้า 
ม่วง

พบเมฆชัน้ต�า่เป็น
ส่วนใหญ่ พบเมฆฝนฟ้า
คะนองและเมฆชัน้สงู
กระจายเป็นบางแห่ง

หมายเหต ุIR หมายถงึ ภาพถ่ายดาวเทยีมช่วงคลืน่อนิฟราเรด, IR Enhance หมายถงึ ภาพถ่ายดาวเทยีมช่วง
คลื่นอินฟราเรดที่ปรับสี, VIS หมายถึง ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคล่ืนที่มองเห็น IR+VIS หมายถึง 
ภาพถ่ายดาวเทียมที่ประมวลผลร่วมกับระหว่างช่วงคลื่นที่มองเห็นและอินฟราเรด
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สรุปผลการท�ากิจกรรม
การแปลความหมายจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ก�าหนดให้
 บริเวณอ่าวเบงกอล มหาสมทุรอนิเดยี อ่าวไทยตอนบน และทะเลจนีใต้ พบเมฆฝนฟ้าคะนอง
และเมฆชั้นสูงปกคลุมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากพบสีขาวสว่างในภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่น
อินฟราเรด (IR) และช่วงคลื่นที่มองเห็น (VIS) พบสีส้มและสีแดงในภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่น
อินฟราเรดที่ปรับสี (IR Enhance) และพบสีขาวในภาพถ่ายดาวเทียมที่ประมวลผลร่วมกับ
ระหว่างช่วงคล่ืนทีม่องเหน็และอนิฟราเรด (IR+VIS) นอกจากนีย้งัพบเมฆชัน้ต�า่ในบางพืน้ที ่ได้แก่ 
อ่าวเบงกอล และมหาสมทุรอินเดยี เน่ืองจากปรากฏสม่ีวงในภาพถ่ายดาวเทยีมท่ีประมวลผลร่วม
กับระหว่างช่วงคลื่นที่มองเห็นและอินฟราเรด (IR+VIS)
 บรเิวณประเทศจนี พบเมฆเมฆชัน้ต�า่เป็นส่วนใหญ่เนือ่งจากปรากฏพ้ืนทีสี่เทาเป็นบริเวณกว้าง
ในภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรด (IR) และช่วงคลื่นที่มองเห็น (VIS) พบพื้นที่สีขาวเป็น
ส่วนใหญ่ในภาพถ่ายดาวเทยีมช่วงคลืน่อนิฟราเรดท่ีปรับสี (IR Enhance) และพบพ้ืนท่ีสีม่วงเป็น
บริเวณกว้างในภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรดที่ประมวลผลร่วมกับช่วงคลื่นที่มองเห็น 
(IR+VIS) นอกจากนี้ยังพบเมฆชั้นสูงเป็นส่วนน้อยเนื่องจากพบพื้นที่สีเขียวในภาพถ่ายดาวเทียม
ช่วงคลืน่อนิฟราเรดท่ีปรับส ี(IR Enhance) และพบพืน้ทีส่ฟ้ีาในภาพถ่ายดาวเทียมทีป่ระมวลผล
ร่วมกับระหว่างช่วงคลื่นที่มองเห็นและอินฟราเรด (IR+VIS)
การแปลความหมายถ่ายดาวเทียมของประเทศไทยตามภูมิภาคของตนเอง
ภาคเหนือ : พบเมฆชั้นต�่าปกคลุมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ พบเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พบเมฆชั้นต�่าปกคลุมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ พบเมฆฝนฟ้าคะนองทาง
ตอนเหนือของและตะวันออกของภาค
ภาคกลาง : พบเมฆชั้นต�า่ปกคลุมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ พบเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่ง
ภาคตะวันออก : พบเมฆชั้นต�่าปกคลุมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ พบเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่ง

ค�าถามท้ายกิจกรรม
 1. ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วงคลื่นอินฟราเรดมีเฉดสีแตกต่างกันตามสิ่งใด และ
  แปลผลแตกต่างกันอย่างไร
  แนวค�าตอบ ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วงคลื่นอินฟราเรดมีเฉดสีแตกต่างกันตาม
  อุณหภูมิของพื้นผิววัตถุ โดยพ้ืนผิวที่มีอุณหภูมิต�่าจะปรากฏเป็นเฉดสีขาวหรือขาวสว่าง 
  เชน่ เมฆชัน้สงู เมฆควิมโูลนมิบสั ส่วนเมฆทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ลงมาจะมีอณุหภมูพิื้นผิวสูงขึน้
  จึงปรากฏเป็นเฉดสีเทา พื้นดินและพื้นน�้าจะปรากฏเป็นเฉดสีเทาเข้มจนถึงด�าเนื่องจากมี
  อุณหภูมิสูงกว่าเมฆ
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 2. ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วงคลื่นที่มองเห็นมีเฉดสีแตกต่างกันตามสิ่งใด และ
  แปลผลแตกต่างกันอย่างไร
  แนวค�าตอบ ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วงคล่ืนท่ีมองเห็นมีเฉดสีแตกต่างกันตาม
  อตัราส่วนรงัสสีะท้อนของวัตถุ โดยวตัถุท่ีมอัีตราส่วนรงัสสีะท้อนสงู เช่น เมฆฝนฟ้าคะนอง
  ที่มีความหนามาก จะสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ได้ดีท�าให้ปรากฏเป็นสีขาว ส่วนวัตถุที่มี
  อตัราส่วนรงัสสีะท้อนต�า่ลงมา เช่น เมฆทีม่คีวามหนาน้อย จะปรากฏเป็นเฉดสเีทาไล่ระดบั
  ไปจนกระทั่งเป็นสีด�า
 3. หากพบเมฆสีขาวสว ่าง ณ บริ เวณหนึ่ ง  ในภาพถ ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
  ช่วงคลื่นอินฟราเรด คาดว่าจะเป็นเมฆใด 
  แนวค�าตอบ  อาจเป็นเมฆชั้นสูง หรือเมฆคิวมูโลนิมบัส (เมฆฝนฟ้าคะนอง)
 4. ณ ต�าแหน่งที่พบเมฆสีขาวสว่างในข้อ 3 ถ้าพิจารณาภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
  ช่วงคลื่นอินฟราเรดที่ปรับสีแล้ว จะปรากฏสีใดได้บ้าง 
  แนวค�าตอบ สีส้ม สีแดง
 5. ณ ต�าแหน่งท่ีพบเมฆสขีาวสว่างในข้อ 3 ถ้าพจิารณาภาพถ่ายดาวเทยีมช่วงคลืน่ท่ีมองเหน็ 
  จะปรากฏสีใด
  แนวค�าตอบ สีขาวสว่าง
 6. ณ ต�าแหน่งที่พบเมฆสีขาวสว่างในข้อ 1 ถ้าพิจารณาภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่
  ประมวลผลร่วมกันของช่วงคลื่นอินฟราเรดและช่วงคลื่นที่มองเห็น จะปรากฏสีใด
  แนวค�าตอบ สีขาว
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 20. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการท�ากิจกรรม และร่วมกันอภิปราย พร้อมตอบค�าถาม
  ท้ายกิจกรรม โดยแนวทางการอภิปรายและการตอบค�าถามดังแสดงด้านบน
 21. ครูให้นักเรียนสังเกตรูป 12.7 ในหนังสือเรียนหน้า 81 จากนั้นครูน�าอภิปรายโดยใช้ตัวอย่าง
  ค�าถามดังนี้
   เมฆชั้นสูง เมฆท่ีมียอดอยู่สูง และเมฆชั้นต�่าจะปรากฏบนภาพถ่ายดาวเทียมแตกต่างกัน
   อย่างไร
   แนวค�าตอบ เมฆชัน้สงูและเมฆท่ีมยีอดอยูส่งูจะปรากฏเป็นสขีาว ส่วนเมฆชัน้ต�า่จะปรากฏ
   เป็นสีเทา
   เพราะเหตุใด เมฆท่ีมีความสูงต่างกันจึงปรากฏเป็นสีที่แตกต่างกันบนภาพถ่ายดาวเทียม
   ช่วงคลื่นอินฟราเรด
   แนวค�าตอบ เนื่องจากเมฆมีอุณหภูมิแตกต่างกัน
   สีขาวและสีเทาที่ปรากฏบนภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรด สีใดบ่งบอกว่าเมฆมี
   อุณหภูมิสูงกว่าและสีใดบ่งบอกว่าเมฆมีอุณหภูมิต�่ากว่า
   แนวค�าตอบ สีขาวบ่งบอกว่าเมฆมีอุณหภูมิต�่ากว่าสีเทา
   เมฆที่ก่อตัวในแนวตั้งและมียอดเมฆที่อยู่สูงจะปรากฏเป็นสีใดบ้าง อย่างไร
   แนวค�าตอบ ปรากฏเป็นสีขาว และอาจสังเกตเห็นสีเทาอยู่โดยรอบ
 22. ครูให้นักเรียนสังเกตรูป 12.8 ในหนังสือเรียนหน้า 82 จากนั้นครูน�าอภิปรายโดยใช้ตัวอย่าง
  ค�าถามดังนี้
   รูป ก และ ข เป็นภาพถ่ายดาวเทียมประเภทใด
   แนวค�าตอบ รูป ก เป็นภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคล่ืนอินฟราเรดก่อนปรับสี และรูป ข 
   เป็นภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นอินฟราเรดหลังปรับสี
   เพราะเหตุใด จึงต้องมีการปรับสีของภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นอินฟราเรด
   แนวค�าตอบ เพื่อช่วยให้แยกรายละเอียดอุณหภูมิของเมฆได้ดีขึ้น
   ในรูป ข ยอดเมฆในวงกลมสีแดงมีอุณหภูมิประมาณเท่าใด
   แนวค�าตอบ ประมาณ -80 ถึง -60 องศาเซลเซียส
   การทราบอุณหภูมิของยอดเมฆมีประโยชน์อย่างไร
   แนวค�าตอบ ช่วยให้สามารถประเมินความรุนแรงของฝนได้
 23. ครูให้นักเรียนสังเกตรูป 12.9 ในหนังสือเรียนหน้า 83 จากนั้นครูน�าอภิปรายโดยใช้ตัวอย่าง
  ค�าถามดังนี้
   ในวงกลมสแีดงของท้ังสองรปู เป็นบรเิวณท่ีก�าลงัเกดิสภาพลมฟ้าอากาศแบบใด พจิารณา
   จากอะไร
   แนวค�าตอบ พายุหมุนเขตร้อน สังเกตจากแถบสีที่มีลักษณะหมุนวนรอบจุดศูนย์กลาง
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   พายุหมุนเขตร้อนในรูปใดมีความรุนแรงมากกว่ากัน พิจารณาจากอะไร
   แนวค�าตอบ พายุหมุนเขตร้อนในรูป ข มีความรุนแรงมากกว่าเนื่องจากบริเวณใจกลาง
   พายปุรากฏเป็นแถบสแีดงซึง่บ่งชีว่้ามฝีนก�าลังแรง ในขณะทีรู่ป ก ปรากฏบริเวณใจกลาง
   พายุปรากฏเป็นแถบสีเหลืองและส้มเพียงเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่ามีฝนก�าลังปานกลาง
 24. ครใูห้นกัเรยีนสงัเกตรปู 12.10 ในหนงัสอืเรยีนหน้า 84 จากนัน้ครนู�าอภิปรายโดยใช้ตัวอย่าง
  ค�าถามดังนี้
   จากรูปเป็นภาพถ่ายดาวเทียมประเภทใด
   แนวค�าตอบ ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นที่มองเห็น
   บริเวณ ก ข และ ค บริเวณใดมีอัตราส่วนรังสีสะท้อนมากที่สุด ทราบได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ บรเิวณ ก มอีตัราส่วนรงัสสีะท้อนมากทีสุ่ด เนือ่งจากปรากฏเป็นสีขาวสว่าง
   มากที่สุด
   เมฆที่มีอัตราส่วนรังสีสะท้อนมากและเมฆที่มีอัตราส่วนรังสีสะท้อนน้อย จะมีความหนา
   แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
   แนวค�าตอบ เมฆทีม่อีตัราส่วนรงัสสีะท้อนมากกว่าเป็นเมฆทีมี่ความหนามากท�าให้สามารถ
   สะท้อนแสงได้ดี  ส่วนเมฆที่มีอัตราส่วนรังสีสะท้อนน้อยกว่า เป็นเมฆที่มีความหนาน้อย
   กว่าท�าให้สะท้อนแสงได้น้อยกว่า
   บริเวณ ก และ ข เมฆบริเวณใดมีความหนามากกว่า สังเกตจากอะไร
   แนวค�าตอบ เมฆบริเวณ ก มีความหนามากกว่า เนื่องจากปรากฏเป็นสีขาวสว่างซึ่งบ่งชี้
   ว่าเป็นเมฆที่มีอัตราส่วนรังสีสะท้อนมาก
   หากพิจารณาจากรูปร่างของเมฆที่ปรากฏในรูป เมฆบริเวณ ก ข และ ค บริเวณใดเป็น
   เมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อนและบริเวณใดเป็นเมฆที่มีรูปร่างเป็นแผ่น พิจารณาจากอะไร
   แนวค�าตอบ บริเวณ ก เป็นเมฆท่ีมีรูปร่างเป็นก้อน เพราะเมฆมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน 
   มพีืน้ผวิทีข่รุขระ และปรากฏให้เหน็ขอบของเมฆชดัเจนกว่าเมฆบรเิวณอืน่ ๆ  ส่วนบรเิวณ 
   ข และ ค เป็นเมฆท่ีมีรูปร่างเป็นแผ่น เพราะเมฆมีลักษณะแผ่ออกปกคลุมพื้นที่บริเวณ
   กว้าง มีพื้นผิวเรียบ และไม่ปรากฏขอบของเมฆที่ชัดเจน
 25. ครใูห้นกัเรยีนสงัเกตรปู 12.11 ในหนงัสอืเรยีนหน้า 84 จากนัน้ครนู�าอภิปรายโดยใช้ตัวอย่าง
  ค�าถามดังนี้
   บริเวณประเทศไทยปกคลุมด้วยเมฆที่มีรูปร่างเป็นก้อนหรือเป็นแผ่น สังเกตจากอะไร
   แนวค�าตอบ เมฆก้อน เพราะมีพื้นผิวที่ขรุขระ และปรากฏให้เห็นขอบของเมฆชัดเจน
 26. ครูให้นักเรียนสังเกตภาพถ่ายดาวเทียมท่ีใช้ในกิจกรรมอีกครั้ง โดยครูอาจฉายภาพทั้ง 4 นี้
  หน้าห้องเรียนอกีครัง้เพือ่ความพร้อมเพรยีงและอภปิรายร่วมกนัได้ทัง้ห้อง จากนัน้ให้นกัเรียน
  สังเกตที่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์และเกาะนิวกินี ดังรูป
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ครูน�าให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียมแตกต่างกันดังนี้
  จากภาพถ่ายดาวเทียมทั้ง 4 ภาพ สามารถแปลความหมายได้แตกต่างกัน
  ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นอินฟราเรด (IR) และอินฟราเรดที่ปรับสี (IR Enhance) 
  แปลความหมายได้เป็นเมฆฝนฟ้าคะนอง
  ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงคลื่นที่มองเห็น (VIS) แปลความหมายได้เป็นเมฆชั้นต�่า
  ภาพถ่ายดาวเทียมที่ประมวลผลร่วมกับระหว่างช่วงคล่ืนที่มองเห็นและอินฟราเรด (IR+VIS) 
  แปลความหมายได้เป็นเมฆแผ่น
  การแปลความหมายที่แตกต่างกันเนื่องจากในขณะที่ท�าการถ่ายภาพ บริเวณประเทศฟิลิปปินส์
  และเกาะนิวกินีเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าท�าให้ได้รับแสงในปริมาณน้อย จึงเกิด
  การสะท้อนแสงมายังดาวเทยีมได้น้อยตามไปด้วย ภาพถ่ายดาวเทยีมในช่วงคลืน่ทีม่องเหน็ (VIS) 
  จึงปรากฏสีของเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นสีเทา และภาพถ่ายดาวเทียมที่ประมวลผลร่วมกับระหว่าง
  ช่วงคลื่นที่มองเห็นและอินฟราเรด (IR+VIS) ปรากฏเป็นสีฟ้าซึ่งหมายถึงเมฆชั้นต�า่

IR Enhance

IR+VIS

IR

VIS
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 27. ให้นกัเรยีนตรวจสอบความเข้าใจเกีย่วกบัการแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียม โดยใช้ค�าถาม
  ในหนังสือเรียนหน้า 85 ดังนี้
   ถ้าภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วงคลื่นที่มองเห็นพบบริเวณที่เป็นสีเทา และภาพถ่าย
   ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วงคลื่นอินฟราเรดพบว่าเป็นบริเวณสีเทาเช่นกัน เมฆบริเวณนี้
   น่าจะเป็นเมฆใด เพราะเหตุใด
   แนวค�าตอบ เมฆชั้นต�่ารูปร่างเป็นแผ่น เนื่องจากในภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วง
   คลืน่ทีม่องเหน็ (VIS) พบบรเิวณทีเ่ป็นสเีทาแสดงว่าเป็นเมฆแผ่นซ่ึงมคีวามหนาไม่มากท�าให้
   สะท้อนแสงได้น้อยจึงปรากฏเป็นสีเทา ในขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
   ช่วงคล่ืนอินฟราเรดพบว่าเป็นบริเวณสีเทาแสดงว่าเป็นเมฆที่อยู่ในระดับต�่าซ่ึงมีอุณหภูมิ
   ค่อนข้างสูงจึงปรากฏเป็นสีเทา
 28. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียมและการใช้ประโยชน์จาก
  ภาพถ่ายดาวเทียมในการพยากรณ์อากาศดังนี้
   ภาพถ่ายดาวเทียมใช้ในการระบุต�าแหน่งที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเป็นส่วนใหญ่
   ภาพถ่ายดาวเทยีมแต่ละช่วงคล่ืนนัน้มข้ีอดแีละข้อจ�ากดัทีแ่ตกต่างกัน ดังนัน้การใช้ประโยชน์
   จากข้อมูลในภาพถ่ายดาวเทียมต้องน�าข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมในหลายช่วงคลื่นมา
   ประมวลผลร่วมกันเพื่อให้สามารถแปลผลข้อมูลได้แม่นย�า และสามารถน�ามาคาดการณ์
   สภาพลมฟ้าอากาศเบื้องต้นได้
 29. ให้นกัเรยีนร่วมกนัอภปิรายตามความคดิของตนเองว่า “หากต้องการตรวจวดัทศิทางการเคลือ่นตวั
  ของกลุ่มฝน นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง” จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 10.4 เพื่อ
  ศึกษาการแปลความหมายข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ

จุดประสงค์กิจกรรม 
 1. ระบุบริเวณที่พบกลุ่มฝน ความแรงของกลุ่มฝนจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
 2. วเิคราะห์ทศิทางการเคลือ่นทีข่องกลุม่ฝนจากข้อมลูเรดาร์ตรวจอากาศ ณ เวลาต่อเนือ่งกนั 

เวลา 1 ชั่วโมง

วัสดุ-อุปกรณ์ 
 1. เอกสารความรู้ เรื่อง การแปลความหมายข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ  
 2. ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ       
 3. ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแบบต่อเนื่อง 

หมายเหตุ  ข้อมูล 1, 2 และ 3 ดาวน์โหลดได้จาก QR Code  

กิจกรรม 12.4 แปลความหมายข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ
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แหล่งเรียนรู้
 เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา > เรดาร์ตรวจอากาศ (http://weather.tmd.go.th/)

การเตรียมตัวล่วงหน้า
 1. ครเูตรยีมคอมพวิเตอร์หรอือปุกรณ์อืน่เพือ่ให้นกัเรียนสืบค้นข้อมลูเรดาร์ตรวจอากาศของ
  ท้องถิ่นตนเอง ณ เวลาปัจจุบัน จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
 2. ครูสามารถศึกษาเอกสารความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเรดาร์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร
  ได้จาก QR code ของบทในคู่มือครู

วิธีการท�ากิจกรรม
 1. ศึกษาการแปลความหมายข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากเอกสารความรู้ที่ก�าหนดให้
 2. ศึกษาข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ก�าหนด เปรียบเทียบพื้นที่ที่ตรวจพบกลุ่มฝนกับพื้นที่ที่
  พบเมฆในภาพถ่ายดาวเทียมของกิจกรรมที่ 12.3 ซึ่งเป็นข้อมูลในวัน เวลา และสถานที่
  เดียวกัน
 3. ระบุข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ในประเด็นต่อไปนี้ และบันทึกผล
  - วันและเวลาที่ท�าการตรวจวัด
  - ชื่อสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ
  - รัศมีการตรวจวัด
  - พื้นที่ที่ตรวจพบกลุ่มฝน
  - ความเข้มของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 4. แปลความหมายข้อมูลความเข้มของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อ 3 และระบุความ
  แรงของกลุ่มฝนโดยประมาณของแต่ละภาคในประเทศไทย และบันทึกผล
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแบบต่อเนื่องตามที่ก�าหนด และคาดการณ์แนวโน้ม
  ทิศทางของกลุ่มฝน และบันทึกผล
 6. สืบค้นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศของท้องถิ่นตนเอง ณ เวลาปัจจุบันจากเว็บไซต์
  กรมอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์หากลุ่มฝน และถ้าพบให้ระบุข้อมูลพื้นที่ตรวจพบความแรง
  และทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน
 7. น�าเสนอผลการท�ากิจกรรม จากนั้นอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
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ทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแบบต่อเนื่อง

บริเวณ ทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน

จ.ปทุมธานี เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

จ.ปราจีนบุรี เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

จ.สระบุรี เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

สรุปผลการท�ากิจกรรม
 ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศให้ข้อมูลบริเวณที่พบกลุ่มฝน และความแรงของกลุ่มฝน รวมทั้งข้อมูล
การติดตามและคาดการณ์แนวโน้มทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน โดยแปลความหมายจากสี
ที่สอดคล้องกับค่าความเข้มของคลื่นที่สะท้อนกลับซึ่งมีหน่วยเดซิเบล

ค�าถามท้ายกิจกรรม
 1. หากพบกลุ่มฝนสีส้ม (40 dBZ) ณ บริเวณหนึ่งเป็นเวลา 30 นาที นักเรียนคาดว่าจะมี
  ปริมาณน�้าฝนเท่าใด
  แนวค�าตอบ พบกลุ่มฝนที่มีความเข้มของคลื่นที่สะท้อนกลับ 40 dBZ แปลความหมายได้
  ว่ามีปริมาณน�้าฝน ประมาณ 12 มม./ชม. ดังนั้นถ้าฝนตกเป็นเวลา 30 นาที แสดงว่า
  บริเวณดังกล่าวมีปริมาณน�้าฝนประมาณ 6 มิลลิเมตร
 2. นักเรียนมีแนวทางในการคาดการณ์แนวโน้มทิศทางการเคล่ือนท่ีของกลุ่มฝนจากข้อมูล
  เรดาร์ตรวจอากาศได้อย่างไร
  แนวค�าตอบ พิจารณาข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแบบต่อเนื่องว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มทิศทาง
  การเคลื่อนที่อย่างไร 
 3. ถ้าหากต้องการศึกษากลุ่มฝนและเส้นทางการเคล่ือนที่ของกลุ่มฝนในบริเวณที่กว้างกว่า
  รัศมีการตรวจวัดของเรดาร์ที่ก�าหนด จะมีวิธีการอย่างไร
  แนวค�าตอบ เลือกช่วงรัศมีการตรวจวัดท่ีกว้างข้ึนเป็น 240 กิโลเมตร หรือเลือกดูข้อมูล
  เรดาร์จากสถานีใกล้เคียง

 30. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอ และร่วมกันอภิปรายผลการท�ากิจกรรม พร้อมตอบค�าถาม
  ท้ายกิจกรรม โดยมีแนวทางการอภิปรายและตอบค�าถามดังแสดงด้านบน
 31. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการท�างานของเรดาร์ตรวจอากาศและ
  การแปลความหมายจากหนงัสอืเรยีนหน้า 87 จากนัน้ร่วมกันอภปิรายโดยตวัอย่างค�าถามดงันี้
   เรดาร์ตรวจอากาศใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดในการตรวจวัดข้อมูล
   แนวค�าตอบ คลื่นไมโครเวฟ
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   เรดาร์ตรวจอากาศมีหลักการตรวจวัดอย่างไร
   แนวค�าตอบ ปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปรอบ ๆ เมื่อคลื่นกระทบกับเมฆฝนฟ้าคะนองก็จะ
   สะท้อนกลับมาสู่ตัวรับสัญญาณ
   ความเข้มของคลืน่ไมโครเวฟทีส่ะท้อนกลบัมายงัตัวรับสัญญาณจะเหมอืนหรือแตกต่างกนั
   หรือไม่ อย่างไร
   แนวค�าตอบ ความเข้มของคลืน่ทีส่ะท้อนกลบัจะแตกต่างกนัตามบรเิวณของเมฆทีค่ลืน่ไป
   กระทบ เช่น บริเวณยอดเมฆ บริเวณตอนกลางของเมฆ บริเวณใต้ฐานเมฆ
   เพราะเหตุใดกรมอุตุนิยมวิทยาจึงต้องก�าหนดมุมเงยของเรดาร์ตรวจอากาศเพียงค่าเดียว
   ในระดับใกล้พื้นผิวโลกมาที่สุดและยังข้ามสิ่งกีดขวางได้
   แนวค�าตอบ เพื่อให้เรดาร์กวาดท�ามุมได้ 360 องศา รอบต�าแหน่งที่ตั้งของเรดาร์
   ตรวจอากาศ
   ภาพที่ได้จากเรดาร์ตรวจอากาศเป็นภาพที่มีลักษณะอย่างไร
   แนวค�าตอบ เป็นภาพที่มีมุมมองเช่นเดียวกับการมองลงมาจากด้านบน (top view)
   เรียกว่าภาพแบบ PPI (plan position indicator)
 32. ครูให้นักเรียนร่วมกันแปลความหมายข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศอีกคร้ังโดยสังเกตรูป 12.13 
  ในหนังสือเรียนหน้า 88 จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยตัวอย่างค�าถามดังนี้
   จากภาพ ต�าแหน่งของสถานีเรดาร์ตรวจอากาศอยู่บริเวณใดของประเทศไทย ทราบได้
   อย่างไร
   แนวค�าตอบ ต�าแหน่งของสถานีเรดาร์ตรวจอากาศอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ บริเวณ
   ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิสงัเกตได้จากต�าแหน่งของจดุสแีดงในภาพ หรอืข้อมลู Site Name 
   ที่อยู่ใต้ภาพ
   เรดาร์ตรวจอากาศดังกล่าวมีรัศมีตรวจวัดเท่าใด ทราบได้อย่างไร
   แนวค�าตอบ มีรัศมีตรวจวัด 120 กิโลเมตร สังเกตได้จากตัวเลขระบุระยะที่ปรากฏใน
   แผนที่หรือข้อมูล Max Range ที่อยู่ใต้ภาพ
   จังหวัดใดบ้างที่เกิดฝนตก
   แนวค�าตอบ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี กรุงเทพมหานคร 
   สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
   พื้นที่บริเวณวงกลมสีขาวมีความแรงของกลุ่มฝนเป็นอย่างไร
   แนวค�าตอบ ฝนตกเล็กน้อยไปจนถึงฝนตกหนักปานกลาง
   หากนักเรียนต้องการทราบทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน นักเรียนต้องท�าอย่างไร
   แนวค�าตอบ น�าข้อมลูตรวจวดัในเวลาใกล้เคยีงกนัมาเปรยีบเทยีบต�าแหน่งทีเ่ปลีย่นแปลง
   ไปในแต่ละเวลา หรือศึกษาจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแบบต่อเนื่อง
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 34. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปในค�าถามตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง โดยให้นักเรียนสังเกตแถบสี
  เขียวท่ีเป็นแนวยาวออกจากสถานีเรดาร์อากาศ จากนั้นครูให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ได้
  แสดงค่าความแรงของกลุ่มฝนที่แท้จริงดังนี้
   การแปลความหมายข้อมลูเรดาร์อาจต้องระวงัเรือ่งข้อมลูทีไ่ม่ได้แสดงถงึค่าความแรงของ
   ฝนท่ีแท้จริง โดยมักพบข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเป็นแถบยาวออกจากสถานีไปตามรัศมี
   ตรวจวัดหรือบริเวณขอบของรัศมีเรดาร์
   การระบุพื้นที่ที่พบกลุ ่มฝนจ�าเป ็นต ้องวิเคราะห์ข ้อมูลเรดาร ์ตรวจอากาศและ
   ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อช่วยให้การแปลความหมายมีความแม่นย�ามากขึ้น
 35. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามความคิดของตนเองว่า “สารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาทั้ง
  แผนที่อากาศผิวพื้น ภาพถ่ายดาวเทียม และเรดาร์ตรวจอากาศ สามารถน�าใช้ประโยชน์ใน
  การวางแผนการประกอบอาชีพและการด�าเนินชีวิตได้หรือไม่ อย่างไร”

 33. ให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลความหมายข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ 
  โดยใช้ค�าถามในหนังสือเรียนหน้า 89 ดังนี้
   จากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ บริเวณชายฝั่งด้านใดของภาคใต้ที่พบกลุ่มฝน และกลุ่มฝน
   มีความแรงเป็นอย่างไร
   แนวค�าตอบ พบกลุม่ฝนบรเิวณชายฝ่ังด้านตะวนัตก (ทะเลอนัดามนั) โดยพบเป็นฝนโปรย
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แนวทางการวัดและประเมินผล 

KPA แนวทางการวัดและประเมินผล

K: 
1. การแปลความหมายสัญลักษณ์แสดง

สภาพลมฟ้าอากาศบนแผนที่อากาศ 
ผิวพื้น รวมทั้งระบุสภาพลมฟ้าอากาศ

2. การแปลความหมายข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม

3. การแปลความหมายข้อมูลเรดาร์ตรวจ
อากาศ

1. การตอบค�าถามตรวจสอบความเข้าใจ
2. การตอบค�าถาม และการน�าเสนอผลการอภิปราย
3. แบบฝึกหัด

P:
1. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป
2. ความร่วมมือ การท�างานเป็นทีมและ

ภาวะผู้น�า

1. การแปลความหมายสัญลักษณ์แสดงสภาพลมฟ้า
อากาศบนแผนที่อากาศผิวพื้น ภาพถ่ายดาวเทียม 
และข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ

2. มีส่วนร่วมในการคิด ออกความเห็น และตัดสินใจ
ร่วมกับผู้อื่น  รวมทั้งมีการแบ่งหน้าที่และความรับ
ผิดชอบในการท�างานกลุ่ม

A: การยอมรับความเห็นต่าง การรับฟังความเห็นของผู้อื่นในการร่วมอภิปราย

12.2 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา

จุดประสงค์การเรียนรู้
 น�าข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ และพยากรณ์อากาศมาวางแผนการด�าเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ

สื่อการเรียนรู้
 1. หนงัสอืเรยีนรายวชิาเพิม่เตมิวทิยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 เล่ม 4
 2. กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th

แนวการจัดการเรียนรู้
 1. ครูน�าเข้าสู ่บทเรียน โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศทาง
  อุตุนิยมวิทยากับการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้ค�าถามดังตัวอย่างต่อไปนี้
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   จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันเรื่อง
   ใดบ้าง
   แนวค�าตอบ  เกษตร ประมง การเดินทาง กิจกรรมกลางแจ้ง  
 2. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามความคิดของตนเองว่า “ข้อมูลองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ
  มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ อย่างไร” จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 12.5

จุดประสงค์กิจกรรม 
 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์อากาศ และน�ามาวางแผนในการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ 

เวลา 2 ชั่วโมง

วัสดุ-อุปกรณ ์
 1. เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาประกอบสถานการณ์ที่ 1 
 2. เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาประกอบสถานการณ์ที่ 2
 3. เอกสารข้อมูลโปรแกรมการท่องเที่ยวประกอบสถานการณ์ที่ 2

หมายเหตุ  เอกสารข้อมูล 1, 2 และ 3 ดาวน์โหลดได้จาก QR Code

การเตรียมตัวล่วงหน้า
 ครูอาจให้นกัเรียนศกึษาเอกสารความข้อมูลมาล่วงหน้าโดยดาวน์โหลดเอกสารจาก QR code 

เพื่อความรวดเร็วในการท�ากิจกรรม

วิธีท�ากิจกรรม
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสถานการณ์ที่ก�าหนดให้ 1  สถานการณ์
 2. ศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูทีจ่�าเป็นในการวางแผนประกอบอาชพีจากสถานการณ์ทีเ่ลือก 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาจากเอกสารที่ก�าหนดให้และสอดคล้องกับ
  สถานการณ์ที่เลือก
 4. วางแผนการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เลือก 
 5. น�าเสนอผลการท�ากิจกรรมและอภิปรายร่วมกัน 

กิจกรรม 12.5 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา
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สถานการณ์ที่ 1 
 เกษตรกรท่านหน่ึงในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืต้องการทีจ่ะปลกูข้าวโพดหวาน ในช่วงเดอืน
กันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูก ดังรายละเอียดต่อ
ไปนี้ 
 ข้าวโพดหวานเป็นพืชที่ชอบแสงแดด อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตอยู่ในช่วง
ระหว่าง 24 - 35 องศาเซลเซียส ดินที่ใช้ปลูกเป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน�้าและถ่ายเท
อากาศได้ดี โดยข้าวโพดมีระยะการเจริญเติบโตดังนี้

ระยะการเจริญเติบโต จ�านวนวันหลังปลูก (วัน)

หยอดเมล็ด -

เริ่มงอก 3 - 5

สร้างช่อ 25 - 40

ออกดอกและผสมเกสร 53 - 58

สร้างเมล็ด 60 - 75 

เก็บเกี่ยว 70 - 75

 การปลูกข้าวโพดหวานสามารถปลกูได้ตลอดทัง้ปีหากมกีารจดัการน�า้อย่างเพยีงพอ โดยเมือ่
หยอดเมล็ดควรให้น�้าทันทีหรือเลือกปลูกหลังวันฝนตก และในช่วงระยะการเจริญเติบโตควร
ระวังอย่าให้เกิดการขาดน�้าในช่วงออกดอก ผสมเกสร และสร้างเมล็ด รวมทั้งการใส่ปุ๋ยซึ่งควร
ใส่ในช่วง 20 - 25 วันหลังเพาะปลูก หากข้าวโพดหวานขาดน�้าในช่วงเวลาข้างต้นจะท�าให้การ
เจรญิเตบิโตชะงกัได้ ส่วนอณุหภมูจิะมผีลต่อการสร้างเมล็ด โดยการสร้างเมล็ดจะไม่ดีเท่าทีค่วร
ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส

ปัญหาของสถานการณ์ที่ 1 
 1. เกษตรกรควรเริ่มหยอดเมล็ดในวันใดได้บ้าง เพราะเหตุใด
 2. ระหว่างการเพาะปลูกนั้นเกษตรกรควรจะมีการจัดการน�้าหรือไม่ อย่างไร
 3. เกษตรกรควรเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานในช่วงใด เพราะเหตุใด
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สถานการณ์ที่ 2
 จากข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี พ.ศ. 2561 มีจ�านวน
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จ�านวนมากถึง 
1,301,294 คน การท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเกต็มหีลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเทีย่วทางทะเล 
วัฒนธรรม การแสดง ผจญภัย
 นักเรียนและครอบครัวไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงวันที่ 27 - 29 เมษายน พ.ศ. 2561 
และมีเวลา 1 วัน ในการท่องเที่ยว จึงไปติดต่อบริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเพื่อเลือกโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวส�าหรับ 1 วัน ซึ่งมีอยู่จ�านวน 4 โปรแกรม ดังเอกสารข้อมูลโปรแกรมการท่องเที่ยว
ประกอบสถานการณ์ที่ 2

ปัญหาของสถานการณ์ที่ 2 
        นักเรียนจะเลือกท่องเที่ยวในวันใด โปรแกรมใด เพราะเหตุใด

ตัวอย่างผลการท�ากิจกรรม 
สถานการณ์ที่ 1

ช่วงการเพาะปลูกที่
ขาดน�า้ไม่ได้

จ�านวนวันหลัง
ปลูก (วัน)

ช่วงเวลาที่
ด�าเนินการ

การวิเคราะห์สารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา

หยอดเมล็ด - 1 – 6 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 
ของพื้นที่

ออกดอกและผสม
เกสร

50 – 60 29 ต.ค. – 3 
พ.ย.

เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดู
หนาว บริเวณประเทศไทยตอนบน
ฝนและอุณหภูมิจะลดลงและเริ่มมี
อากาศเย็นตั้งแต่กลางเดือน
เป็นต้นไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
31- 33 องศาเซลเซียส 

สร้างเมล็ด 60 – 75 5 – 20 พ.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อย
และอากาศเย็นตลอดเดือน

เก็บเกี่ยว 70 – 75 15 – 20 พ.ย.

สถานการณ์ที่ 2
 จากพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน ตลอดทั้งสามวันสภาพลมฟ้าอากาศมี
เมฆมาก ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ในทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 
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 ดังนั้นโปรแกรมการท่องเท่ียวจึงควรเลือกโปรแกรมที่เที่ยวบนเกาะภูเก็ต ในวันที่ 27 หรือ 
28 เมษายน  โดยอาจเลือกโปรแกรมที่ 1 เที่ยวรอบเมืองภูเก็ต หรือ โปรแกรมที่ 2 เที่ยวภูเก็ต 
เดินชมสัตว์น�้า ส่วนการท่องเที่ยวทางทะเลยังไม่เหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากยังมี
โอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร 

สรุปผลการท�ากิจกรรม 
 ข้อมูลสารสนเทศทางอตุนุยิมวทิยามปีระโยชน์ต่อการน�ามาใช้ในการวางแผนประกอบอาชพี 
เช่น เกษตรกรรม การท่องเที่ยว โดยอาชีพเกษตรกร อาจน�าข้อมูลปริมาณน�้าฝน อุณหภูม ิ
ความชื้นสัมพัทธ์ พยากรณ์อากาศล่วงหน้าในปีนั้นมาคาดการณ์สถานการณ์น�า้ ส่วนกิจกรรมที่
มีการท่องเทีย่วทางทะเล มคีวามจ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูสารสนเทศทางอตุุนยิมวทิยา เช่น ความสูง
ของคลื่น ปริมาณฝน ทิศทางลม ความเร็วลม ประกอบการตัดสินใจในการเดินเรือ เพื่อ
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ค�าถามท้ายกิจกรรม
 1. จากสถานการณ์ที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศทางอตุุนิยมวิทยาในเรื่องใดบ้าง ทีใ่ช้ประกอบการ
  ตัดสินใจในการเพาะปลูก
  แนวค�าตอบ อุณหภูมิ ปริมาณฝน สภาพลมฟ้าอากาศ ความเร็วลม 
 2. จากสถานการณ์ที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศทางอตุุนิยมวิทยาในเรื่องใดบ้าง ทีใ่ช้ประกอบการ
  ตัดสินใจในการเลือกโปรแกรมการท่องเที่ยว 
  แนวค�าตอบ ความสูงคลื่น ปริมาณฝน ทิศทางและความเร็วลม 

 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าเสนอผลการท�ากิจกรรม และร่วมกันอภิปราย พร้อมตอบค�าถาม
  ท้ายกิจกรรม โดยมีแนวทางการอภิปรายและตอบค�าถามดังแสดงด้านบน 
 4. ครูให้นักเรียนสังเกตรูป 10.13 ในหนังสือเรียนหน้า 269 จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยอาจ
  ใช้ตัวอย่างค�าถามดังนี้
   จากรูป แสดงข้อมูลใด
   แนวค�าตอบ เส้นทางเดินพายุไต้ฝุ่นเชบี
   ข้อมูลเส้นทางเดินพายุไต้ฝุ่นเชบีมีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
   แนวค�าตอบ ท�าให้ทราบพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ และสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อลด
   การสูญเสียที่เกิดขึ้น
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 5. ครูให้ความรู ้นักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ ่นเชบีและการลดผลกระทบ ดังนี้ 
  “พายุไต้ฝุ่นเชบีเคลื่อนท่ีเข้าสู่ทางชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 - 5 
  กันยายน พ.ศ. 2561 พายุไต้ฝุ่นเชบีได้สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง อาคาร บ้านเรือน 
  สนามบินเสียหาย ต้องยกเลิกเที่ยวบินจ�านวนมากกว่า 700 เที่ยวบิน แต่จากการติดตามข้อมูล 
  สารสนเทศดังกล่าว ท�าให้ส�านักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ ่น (Japan Meteorological Agency) 
  ได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบกว่า 1 ล้านคน เตรียมความพร้อมและ
  อพยพได้ทันจึงลดการสูญเสียชีวิตและความเสียหายในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก”
 6. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัอภิปรายว่า ยงัมหีน่วยงาน องค์กร หรอือาชพีใดอีกบ้างทีใ่ช้ประโยชน์จาก
  ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา 
  แนวทางการอภิปราย หน่วยงานทีม่ภีารกจิในการบรหิารจดัการน�า้ การท�าฝนหลวง การคมนาคม
  ขนส่งทั้งทางบก ทางน�้า และอากาศ การปฏิบัติการนอกชายฝั่ง กิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ

แนวทางการวัดและประเมินผล 

KPA แนวทางการวัดและประเมินผล

K: 
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
อุตุนิยมวิทยา เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจ�าวันและการประกอบอาชีพ

1. การตอบค�าถาม และการน�าเสนอผลการอภิปราย
2. แบบฝึกหัด

P:
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2. ความร่วมมือ การท�างานเป็นทีมและ

ภาวะผู้น�า

1. การวิเคราะห์และใช้เหตุผลที่เหมาะสมในการตัดสิน
ใจตามกับสถานการณ์ที่ก�าหนด 

2. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ อภิปราย และลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการหมุนเวียนของน�้าผิวหน้ามหาสมุทร
และผลที่มีต่อภูมิอากาศ ลมฟ้าอากาศ สิ่งมีชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม

A: การยอมรับความเห็นต่าง การรับฟังความเห็นของผู้อื่นในการร่วมอภิปราย
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1. วาดสัญลักษณ์แสดงองค์ประกอบลมฟ้าอากาศจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น โดยใช้ข้อมูล
 ที่ก�าหนดให้ ดังนี้

องค์ประกอบลมฟ้า
อากาศ

สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3

ความกดอากาศ (hPa) 1008.3 1011.7 997.3

ค่าการเปลี่ยนแปลงความ
กดอากาศที่ผ่านมา 

(hPa)
1.2 0.3 -

อุณหภูมิอากาศ (oC) 26 24 24

อุณหภูมิจุดน�้าค้าง (oC) 25 23 24

ทัศนวิสัย (กม.) 10 20 5

ความสูงของฐานเมฆ (ม.) 300 400 400

ปริมาณเมฆปกคลุม 9/10 10/10 10/10

ปริมาณเมฆชั้นต�่า
ที่ปกคลุมท้องฟ้า

4/10 6/10 7/10

ทิศทางลม WSW SE ลมสงบ

อัตราเร็วลม (กม./ชม.) 2 10 ลมสงบ

สภาพลมฟ้าอากาศ
ฝนโปรยขนาดเบา 

(ทัศนวิสัย ≤ 5 กม.)
ฝนโปรยขนาดเบา 

(ทัศนวิสัย ≤ 5 กม.)

ฝนธรรมดา
ขนาดเบา

ตกเป็นระยะๆ
(ทัศนวิสัย ≥ 5 กม.)

สภาพลมฟ้าอากาศที่ผ่าน
มา

-
พายุฟ้าคะนอง

(ไม่มีฝนตกที่สถานี)

ฝนธรรมดา
ขนาดเบา 

ตกเป็นระยะๆ
(ทัศนวิสัย ≥ 5 กม.)

แบบฝึกหัดท้ายบท
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องค์ประกอบลมฟ้า
อากาศ

สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3

ชนิดเมฆชั้นต�่า
เมฆคิวมูลัสที่มี 
ยอดบางยอด
มีขอบทั้งหมด

เมฆคิวมูลัสที่ก่อตัว
ในทางตั้งอย่างแรง 
มียอดสูงมากคล้าย
โดมหรือหอคอย

เมฆสเตรตัสขาดวิ่น

ชนิดเมฆชั้นกลาง

เมฆแอลโตคิวมูลัส 
สองระดับรวมกัน

อยู่ 
หนาทึบ

เมฆแอลโตคิวมูลัส 
ที่ปนกับเมฆ 

แอลโตสเตรตัส

เมฆแอลโตสเตรตัส
หนาทึบ ปิดบัง 
จนมองไม่เห็น 
ดวงอาทิตย์

ชนิดเมฆชั้นสูง

เมฆซีร์โรสเตรตสั
ไม่แผ่ขยายตัวและ
ไม่ปกคลุมท้องฟ้า

อย่างสมบูรณ์
- -

แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงความกด

อากาศที่ผ่านมา
คงที่แล้วสูงขึ้น ลดลงเรื่อย ๆ -

สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3

26 083

3
3

60
25

12
24 117

5
4

70
23

3
24 973

6
4

50
24

หมายเหตุ นักเรียนสามารถวาดสัญลักษณ์เป็นสีหรือขาวด�าก็ได้
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2. ใช้แผนที่อากาศผิวพื้นที่ก�าหนดให้ประกอบการตอบค�าถามข้อ 1.1 – 1.4
    

(ก)                                     (ข)                                    (ค)
 2.1 รูป (ก) (ข) และ (ค) เป็นแผนที่อากาศผิวพื้นในฤดูใดบ้าง  สังเกตจากอะไร
  แนวค�าตอบ  รูป (ก) เป็นแผนที่อากาศผิวพื้นในฤดูหนาว สังเกตจากบริเวณ
  ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย รูป (ข) เป็นแผนที่อากาศผิวพื้นใน
  ฤดูร้อน สังเกตจากหย่อมความกดอากาศต�่าปกคลุมประเทศไทย รูป (ค) เป็นแผนที่
  อากาศผิวพื้นในฤดูฝน สังเกตจากร่องความกดอากาศต�่าพาดผ่านบริเวณประเทศไทย
 2.2 แผนที่อากาศผิวพื้นในรูปใดบ่งช้ีว่าพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอาจประสบกับ
  อุทกภัยและแผ่นดินถล่ม ทราบได้อย่างไร
  แนวค�าตอบ รูป (ก) เนื่องจากความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยท�าให้
  อากาศเคลื่อนที่ผ่านอ่าวไทย จึงเกิดฝนตกบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ 
  พายุหมุนเขตร้อนมีทิศทางการเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันตกซึ่งมีโอกาสเคลื่อนที่ไปยัง
  บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
 2.3 แผนที่อากาศผิวพื้นในรูปใดบ่งชี้ว่าบริเวณประเทศไทยจะเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องและ
  มีปริมาณฝนมากกว่าช่วงอื่นของปี ทราบได้อย่างไร
  แนวค�าตอบ  รูป (ค) เนื่องจากมีร่องความกดอากาศต�่าพาดผ่านประเทศไทย
 2.4 แผนที่อากาศผิวพ้ืนในรูปใดบ่งชี้ว ่าจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณประเทศไทย 
  ทราบได้อย่างไร
  แนวค�าตอบ  รูป (ข) เนื่องจากอากาศเย็นจากบริเวณความกดอากาศต�่าก�าลัง
  เคลื่อนที่มายังบริเวณประเทศไทยซึ่งปกคลุมด้วยอากาศร้อน และ รูป (ค) เนื่องจากมี
  ร่องความกดอากาศต�่าพาดผ่านประเทศไทย



โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4   บทที่ 12 | ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา
               กับการใช้ประโยชน์ 157

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. จากแผนที่อากาศผิวพื้นที่ก�าหนดให้ บริเวณ ก และ ข บริเวณใดมีลมพัดแรงและบริเวณใด
 มีลมพัดเบา เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

ก

ข

\

 แนวค�าตอบ  บริเวณ (ก) มีลมพัดแรง เนื่องจากเส้นความกดอากาศเท่าอยู่ชิดกัน  และ
 บริเวณ (ข) มีลมพัดเบา เนื่องจากเส้นความกดอากาศเท่าอยู่ห่างกัน
4. จากแผนที่อากาศผิวพื้นที่ก�าหนดให้ นักเรียนควรวางแผนการเดินทางหรือเตรียมตัวไปยัง 
 บริเวณ ก และ ข ของประเทศญี่ปุ่นอย่างไร  เพราะเหตุใด

ก

ข

 แนวค�าตอบ  หากเดินทางไปยังบริเวณ ก ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาว เนื่องจากบริเวณดัง
 กล่าวปกคลุมด้วยบริเวณความกดอากาศสูงท�าให้อากาศมีอุณหภูมิต�่าและหากเดินทางไปยัง
 บรเิวณ ข ควรเลือ่นก�าหนดการเดนิทางเนือ่งจากพายไุต้ฝุน่ก�าลงัเคล่ือนทีไ่ปยงับรเิวณดงักล่าว
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5. จงเติมเครื่องหมาย  ลงใน  เพื่อแสดงหลักการตรวจวัด ช่วงเวลาที่ตรวจวัด และการ
แปลความหมายที่สัมพันธ์กับประเภทของภาพถ่ายดาวเทียมที่ก�าหนด

ประเด็น
ประเภทของภาพถ่ายดาวเทียม

ช่วงคลื่นอินฟราเรด ช่วงคลื่นที่มองเห็น

การตรวจวัด
 ปริมาณของรังสีอินฟราเรด
     ที่แผ่ออกมาจากวัตถุ
 การสะท้อนแสงของวัตถุ

 ปริมาณของรังสีอินฟราเรด
     ที่แผ่ออกมาจากวัตถุ
 การสะท้อนแสงของวัตถุ

ช่วงเวลาที่สามารถ
ตรวจวัดคลื่น

 กลางวัน
 กลางคืน 

 กลางวัน
 กลางคืน

การแปล
ความหมาย

1. เฉดสีขาวถึงเทาอ่อน
 วัตถุที่มีอุณหภูมิต�่า
 วัตถุที่มีอุณหภูมิสูง
เช่น เมฆชั้นสูง เมฆฝนฟ้าคะนอง
2. เฉดสีเทาเข้มถึงด�า
 วัตถุที่มีอุณหภูมิต�่า
 วัตถุที่มีอุณหภูมิสูง
เช่น เมฆชั้นต�่า

1. เฉดสีขาวสว่าง 
 วตัถทุีม่อีตัราส่วนรงัสสีะท้อนสงู
 วตัถุท่ีมอีตัราส่วนรังสีสะท้อนต�า่
เช่น เมฆที่มีความหนามาก
2. เฉดสีเทาถึงด�า
 วตัถทุีม่อีตัราส่วนรงัสสีะท้อนสงู
 วตัถุท่ีมอีตัราส่วนรังสีสะท้อนต�า่
เช่น เมฆที่มีความหนาน้อย

 
6. จากภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรด (ก) และช่วงคลื่นที่มองเห็น (ข) ประจ�าวันที่ 4 
 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 2:10 UTC

(ก)   
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(ข)   

 จากข้อมูลข้างต้น ภาคใดของประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝนมากที่สุด เพราะเหตุใด
 แนวค�าตอบ ภาคใต้ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรด พบภาพที่มีสีขาว
 สว่างกว่าบริเวณอื่น แสดงว่าเป็นเมฆที่มีอุณหภูมิต�่า ประกอบกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
 ในช่วงคลื่นที่มองเห็น บริเวณภาคใต้พบกลุ่มเมฆที่มีความหนา มีรูปทรงชัดเจน และมีเฉดสี
 ขาวมากกว่าบริเวณอื่น ๆ แสดงว่าเป็นเมฆก้อน ดังนั้น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทั้งสองช่วง
 คลื่น แสดงให้เห็นว่าภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝนมากกว่าภาคอื่น ๆ
7. ภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรดที่ปรับสีแล้ว ประจ�าวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 
 เวลา 07:40 UTC
 

 จากข้อมูลข้างต้น ให้ตอบค�าถามต่อไปนี้
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 7.1 ภาคใต้ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียพื้นที่ใดที่มีโอกาสเกิดฝนตกมากที่สุด 
  ทราบได้อย่างไร
  แนวค�าตอบ ประเทศมาเลเซีย เพราะพบบริเวณที่มีสีเหลืองถึงสีส้ม แสดงถึงบริเวณที่
  มีเมฆอุณหภูมิในช่วง -60 ถึง -50 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเมฆที่มีอุณหภูมิต�า่กว่าเมฆที่
  ปกคลุมบริเวณโดยรอบและต�่ากว่าเมฆที่ปกคลุมภาคใต้ของประเทศไทย จึงมีโอกาส
  เกิดฝนตกมากกว่าบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
 7.2 ในวันดังกล่าวพบพายุหมุนเขตร้อนหรือไม่ ทราบได้อย่างไร
  แนวค�าตอบ พบพายุหมุนเขตร้อน เนื่องจากพบแนวเมฆที่เป็นลักษณะของพายุหมุน
  ปกคลุมในมหาสมุทรแปซิฟิก
 8. ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาท่ีประมวลผลร่วมกันของช่วงคล่ืนอินฟราเรดและช่วง
  คลื่นที่มองเห็น ประจ�าวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 07:45 UTC

  

  จากข้อมูลข้างต้นถ้ามีการแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียมว่า “ภาคเหนือและภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีเมฆชั้นต�่าและเมฆฝนฟ้าคะนองปกคลุม” นักเรียน
 เห็นด้วยกับข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ เพราะเหตุใด
 แนวค�าตอบ ไม่เห็นด้วย เนือ่งจากบรเิวณภาคเหนอืของประเทศไทยปรากฏแถบสีม่วงและสีฟ้า
 ซึง่หมายความว่าบรเิวณดงักล่างปกคลมุด้วยเมฆชัน้ต�า่และเมฆชัน้สงู และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
 ปรากฏแถบสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งหมายความว่าบริเวณดังกล่าวปกคลุมด้วยเมฆชั้นต�่า
 เป็นส่วนใหญ่
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9. ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศประจ�าวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (ก) 1:50 UTC (ข) 2:50 UTC

(ก)  

(ข)  
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  จากข้อมูลเรดาร์ ให้ตอบค�าถามต่อไปนี้
  9.1 กลุ่มฝนบริเวณอ่าวไทยมีการเคลื่อนที่หรือไม่ อย่างไร 
   แนวค�าตอบ มีการเคลื่อนท่ี โดยเม่ือเวลา 1:50 UTC กลุ่มฝนปกคลุมอยู่ใน
   บริเวณอ่าวไทย และภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรี และเมื่อเวลาผ่านไปถึง 
   2:50 UTC กลุ่มฝนเคลื่อนที่เข้าปกคลุมจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ และทาง
   เหนือของจังหวัดชลบุรี เช่น บริเวณอ�าเภอพานทอง อ�าเภอพนัสนิคม และอ�าเภอ
   บ่อทอง
  9.2 กลุ่มฝนบริเวณอ่าวไทยทวีความรุนแรงขึ้นหรืออ่อนก�าลังลง พร้อมให้เหตุผล
   ประกอบ
   แนวค�าตอบ กลุ่มฝนอ่อนก�าลังลง เพราะเมื่อเวลา 2:50 UTC พื้นที่ที่เคยปรากฏ
   เป็นเขียวล้อมรอบสีเหลืองและสีส้ม  เปล่ียนมาเป็นปกคลุมสีเขียวท้ังหมด แสดง
   ถึงความเข้มของคลื่นที่ตรวจวัดได้ลดลงเหลือประมาณ 19 - 26 เดซิเบล ซึ่ง
   หมายความว่ามีฝนโปรยจนถึงไม่มีฝน
 10. ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ประจ�าวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สถานีเรดาร์ระยอง 
  ดังรูปที่ก�าหนดให้
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  ถ้านักเรียนวางแผนจะไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดระยองในวันดังกล่าว นักเรียนจะวางแผน
  การท่องเที่ยวอย่างไรได้บ้างและต้องเตรียมตัวอย่างไร  เพราะเหตุใด
  แนวค�าตอบ  ควรวางแผนเที่ยวบนชายฝั่งและเตรียมอุปกรณ์กันฝน ไม่ควรเดินทาง
  ไปยังเกาะเสม็ดเนือ่งจากอาจเกิดพายฝุนฟ้าคะนองระหว่างเดนิทางข้ามไปยงัเกาะเสมด็



ภาคผนวก
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แบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบคำ�ถ�มเดี่ยวที่ไม่มีสถ�นก�รณ์

คำ�ถ�ม…………………………………………………………………….

ตัวเลือก 
 ก................................................
 ข................................................
 ค................................................
 ง................................................

แบบทดสอบ
 ก�รประเมนิผลดว้ยแบบทดสอบเปน็วธีิทีน่ยิมใชก้นัอย�่งแพรห่ล�ยในก�รวดัผลสมัฤทธิใ์นก�รเรยีน
โดยเฉพ�ะด้�นคว�มรูแ้ละคว�มส�ม�รถท�งสตปิญัญ� ครูควรมคีว�มเข้�ใจในลกัษณะของแบบทดสอบ 
รวมทั้งข้อดีและข้อจำ�กัดของแบบทดสอบรูปแบบต่�ง ๆ เพื่อประโยชน์ในก�รสร้�งหรือเลือกใช้แบบ
ทดสอบให้เหม�ะสมกับสิ่งที่ต้องก�รวัด โดยลักษณะของแบบทดสอบ รวมท้ังข้อดีและข้อจำ�กัดของ
แบบทดสอบรูปแบบต่�ง ๆ เป็นดังนี้
1)	 แบบทดสอบแบบที่มีตัวเลือก
 แบบทดสอบแบบทีม่ตีวัเลือก ไดแ้ก ่แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ  แบบทดสอบแบบถกูหรอืผิด และ
แบบทดสอบแบบจับคู่ ร�ยละเอียดของแบบทดสอบแต่ละแบบเป็นดังนี้
 1.1) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
     เปน็แบบทดสอบทีม่กี�รกำ�หนดตวัเลอืกให้หล�ยตัวเลือก โดยมตัีวเลอืกท่ีถูกเพยีงหน่ึงตัวเลอืก 
องค์ประกอบหลักของแบบทดสอบแบบเลือกตอบมี 2 ส่วน คือ คำ�ถ�มและตัวเลือก แต่บ�งกรณีอ�จ
มีส่วนของสถ�นก�รณ์เพิ่มขึ้นม�ด้วย แบบทดสอบแบบเลือกตอบมีหล�ยรูปแบบ เช่น แบบทดสอบ
แบบเลอืกตอบคำ�ถ�มเดีย่ว แบบทดสอบแบบเลอืกตอบคำ�ถ�มชุด แบบทดสอบแบบเลอืกตอบคำ�ถ�ม 
2 ชั้น โครงสร้�งดังตัวอย่�ง 

ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผล
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แบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบคำ�ถ�มเดี่ยวที่มีสถ�นก�รณ์

สถ�นก�รณ…์…………………………………………………………......................

คำ�ถ�ม…………………………………………………....................………………….

ตัวเลือก
 ก................................................
 ข................................................
 ค................................................
 ง................................................ 

แบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบคำ�ถ�มเป็นชุด

สถ�นก�รณ…์…………………………………………………………......................

คำ�ถ�ม…………………………………………………....................………………….

ตัวเลือก  
 ก................................................
 ข................................................
 ค................................................
 ง................................................ 

คำ�ถ�มที่ 2 ……………………………………………………………..................

ตัวเลือก
 ก................................................
 ข................................................
 ค................................................
 ง................................................ 
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     แบบทดสอบแบบเลือกตอบมขีอ้ดคีอื ส�ม�รถใชว้ดัผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนไดค้รอบคลมุเนือ้ห�
ต�มจดุประสงค์ ส�ม�รถตรวจให้คะแนนและแปลผลคะแนนไดต้รงกนั แต่มขีอ้จำ�กัดคือ ไมเ่ปดิโอก�ส
ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่�งอิสระจึงไม่ส�ม�รถวัดคว�มคิดระดับสูง เช่น คว�มคิดสร้�งสรรค์ได้ 
นอกจ�กนี้นักเรียนที่ไม่มีคว�มรู้ส�ม�รถเด�คำ�ตอบได้

 1.2) แบบทดสอบแบบถูกหรือผิด 
     เปน็แบบทดสอบทีม่ตีวัเลอืก ถกูและผดิ เท่�น้ัน มอีงคป์ระกอบ 2 สว่น คอื คำ�สัง่และข้อคว�ม
ให้นักเรียนพิจ�รณ�ว่�ถูกหรือผิด ดังตัวอย่�ง 

แบบทดสอบแบบเลือกตอบแบบคำ�ถ�ม	2	ชั้น

สถ�นก�รณ…์…………………………………………………………......................

คำ�ถ�ม…………………………………………………....................………………….

ตัวเลือก 
 ก................................................
 ข................................................
 ค................................................
 ง................................................ 

คำ�ถ�มที่ 2 (ถ�มเหตุผลของก�รตอบคำ�ถ�มที่ 1)
……………………………………………………………........................................
……………………………………………………………........................................
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แบบทดสอบแบบถูกหรือผิด

คำ�สั่ง  ให้พิจ�รณ�ว่�ข้อคว�มต่อไปนี้ถูกหรือผิด แล้วใส่เครื่องหม�ย    หรือ    หน�้ 
  ข้อคว�ม

 ………… 1. ข้อคว�ม……………………………………………..……………..………………….....
 ………… 2. ข้อคว�ม……………………………………………..……………..………………….....
 ………… 3. ข้อคว�ม……………………………………………..……………..………………….....
 ………… 4. ข้อคว�ม……………………………………………..……………..………………….....
 ………… 5. ข้อคว�ม……………………………………………..……………..………………….....

แบบทดสอบแบบจับคู่

คำ�สั่ง  ให้นำ�ตวัอกัษรหน�้ข้อคว�มในชุดคำ�ตอบม�เตมิในชอ่งว�่งหน�้ขอ้คว�มในชุด 
  คำ�ถ�ม

               ชุดคำ�ถ�ม                                           ชุดคำ�ตอบ

 ……… 1. ………………………………… ก. …………………………………
 ……… 2. ………………………………… ข. …………………………………
 ……… 3. ………………………………… ค. …………………………………
          ง. …………………………………

    แบบทดสอบรูปแบบนี้ส�ม�รถสร้�งได้ง่�ย รวดเร็ว และครอบคลุมเนื้อห� ส�ม�รถตรวจได้
รวดเรว็และใหค้ะแนนไดต้รงกนั แตน่กัเรยีนมโีอก�สเด�ไดม้�ก และก�รสร�้งขอ้คว�มใหเ้ปน็จรงิหรอื
เป็นเท็จโดยสมบูรณ์ในบ�งเนื้อทำ�ได้ย�ก
 1.3) แบบทดสอบแบบจับคู่ 
    ประกอบด้วยส่วนที่เป็นคำ�สั่ง และข้อคว�ม 2 ชุด ที่ให้จับคู่กัน โดยข้อคว�มชุดที่ 1 อ�จเป็น
คำ�ถ�ม และข้อคว�มชดุที ่2 อ�จเปน็คำ�ตอบหรอืตวัเลอืก โดยจำ�นวนขอ้คว�มในชุดที ่2 อ�จมมี�กกว�่
ในชุดที่ 1 ดังตัวอย่�ง 
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    แบบทดสอบรูปแบบนี้สร้�งได้ง่�ยตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน และเด�คำ�ตอบได้ย�กเหม�ะ
สำ�หรับวัดคว�มส�ม�รถในก�รห�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคำ�หรือข้อคว�ม 2 ชุด แต่ในกรณีท่ีนักเรียน 
จับคู่ผิดไปแล้วจะทำ�ให้มีก�รจับคู่ผิดในคู่อื่น ๆ ด้วย 

2)	 แบบทดสอบแบบเขียนตอบ
 เป็นแบบทดสอบที่ให้นักเรียนคิดคำ�ตอบเอง จึงมีอิสระในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและสะท้อน 
คว�มคดิออกม�โดยก�รเขยีนใหผู้อ้�่นเข�้ใจ โดยทัว่ไปก�รเขยีนตอบม ี2 แบบ คอื  ก�รเขยีนตอบแบบ
เติมคำ�หรือก�รเขียนตอบอย่�งสั้น และก�รเขียนตอบแบบอธิบ�ย ร�ยละเอียดของแบบทดสอบที่มี
ก�รตอบแต่ละแบบเป็นดังนี้
 2.1) แบบทดสอบเขียนตอบแบบเติมคำ�หรือตอบอย่�งสั้น
    ประกอบด้วยคำ�สั่ง และข้อคว�มที่ไม่สมบูรณ์ซ่ึงจะมีส่วนท่ีเว้นไว้เพื่อให้เติมคำ�ตอบหรือ
ขอ้คว�มส้ัน ๆ  ท่ีทำ�ใหข้อ้คว�มข�้งตน้ถกูตอ้งหรอืสมบรูณ ์นอกจ�กนีแ้บบทดสอบยงัอ�จประกอบดว้ย 
สถ�นก�รณ์และคำ�ถ�มที่ให้นักเรียนตอบโดยก�รเขียนอย่�งอิสระ แต่สถ�นก�รณ์และคำ�ถ�มจะเป็น
สิ่งที่กำ�หนดคำ�ตอบให้มีคว�มถูกต้องและเหม�ะสม
    แบบทดสอบรูปแบบนี้สร้�งได้ง่�ย มีโอก�สเด�ได้ย�ก และส�ม�รถวินิจฉัยคำ�ตอบที่นักเรียน
ตอบผิดเพ่ือให้ทร�บถึงข้อบกพร่องท�งก�รเรียนรู้หรือคว�มเข้�ใจท่ีคล�ดเคลื่อนได้ แต่ก�รจำ�กัด 
คำ�ตอบให้นักเรียนตอบเป็นคำ� วลี หรือประโยคได้ย�ก ตรวจให้คะแนนได้ย�กเนื่องจ�กบ�งครั้งมี 
คำ�ตอบถูกต้องหรือยอมรับได้หล�ยคำ�ตอบ
 2.2) แบบทดสอบเขียนตอบแบบอธิบ�ย
    เป็นแบบทดสอบที่ต้องก�รให้นักเรียนสร้�งคำ�ตอบอย�่งอิสระ ประกอบด้วยสถ�นก�รณ์และ
คำ�ถ�มที่สอดคล้องกัน โดยคำ�ถ�มเป็นคำ�ถ�มแบบปล�ยเปิด
    แบบทดสอบรูปแบบน้ีให้อิสระแก่นักเรียนในก�รตอบจึงส�ม�รถใช้วัดคว�มคิดระดับสูงได้ แต่
เน่ืองจ�กนักเรียนต้องใช้เวล�ในก�รคิดและเขียนคำ�ตอบม�ก ทำ�ให้ถ�มได้น้อยข้อ จึงอ�จทำ�ให้วัดได้ไม่
ครอบคลุมเน้ือห�ท้ังหมด รวมท้ังตรวจให้คะแนนย�ก และก�รตรวจให้คะแนนอ�จไม่ตรงกัน
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ตัวอย่�งแบบสำ�รวจร�ยก�รทักษะปฏิบัติก�รทดลอง

ร�ยก�รที่ต้องสำ�รวจ
ผลก�รสำ�รวจ

มี
(ระบุจำ�นวนครั้ง)

ไม่มี

ก�รว�งแผนก�รทดลอง

ก�รทดลองต�มขั้นตอน

ก�รสังเกตก�รทดลอง

ก�รบันทึกผล

ก�รอภิปร�ยผลก�รทดลองกอ่นลงขอ้สรปุ

แบบประเมินทักษะ 
 เม่ือนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงจะมีหลักฐ�นร่องรอยท่ีแสดงไว้ทั้งวิธีก�รปฏิบัติและ 
ผลก�รปฏบิตั ิซึง่หลกัฐ�นรอ่งรอยเหล�่นัน้ส�ม�รถใชใ้นก�รประเมนิคว�มส�ม�รถ ทกัษะก�รคดิ และ
ทักษะปฏิบัติได้เป็นอย�่งดี 

 ก�รปฏบิตักิ�รทดลองเปน็กจิกรรมที่สำ�คญัทีใ่ชใ้นก�รจดัก�รเรยีนรู้ท�งวทิย�ศ�สตร ์โดยทัว่ไปจะ
ประเมิน 2 ส่วน คือ ประเมินทักษะก�รปฏิบัติก�รทดลองและก�รเขียนร�ยง�นก�รทดลอง 
โดยเครื่องมือที่ใช้ประเมินดังตัวอย่�ง
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ตัวอย่�งแบบประเมินทักษะปฏิบัติก�รทดลองท่ีใช้เกณฑ์ก�รให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบย่อย

ทักษะปฏิบัติ 
ก�รทดลอง

คะแนน

3 2 1

ก�รเลือกใช้อุปกรณ์/
เครื่องมือในก�รทดลอง

เ ลือกใช้อุปกรณ์ /
เครื่ อ งมื อ ในก�ร
ทดลองได้ถูกต้อง
เหม�ะสมกับง�น

เลือกใช้อุปกรณ์ /
เครื่ อ งมื อ ในก�ร
ทดลองได้ถูกต้องแต่
ไม่เหม�ะสมกับง�น

เลือกใช้อุปกรณ์ /
เค ร่ื อ งมื อ ในก�ร
ทดลองไม่ถูกต้อง

ก�รใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือ
ในก�รทดลอง 

ใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือ
ในก�รทดลองได้
อย่�งคล่องแคล่ว 
แ ล ะ ถู ก ต้ อ ง ต � ม
หลักก�รปฏิบัติ

ใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือ
ในก�รทดลองได้ถูก
ต้องต�มหลักก�ร
ปฏิบัติ แต่ไม่
คล่องแคล่ว

ใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือ
ในก�รทดลองไม่ถูก
ต้อง

ก�รทดลองต�มแผนที่
กำ�หนด

ทดลองต�มวิธีก�ร
แ ล ะ ข้ั น ต อ น ที่
กำ�หนดไว้อย่�งถูก
ต้อง มีก�รปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ

ทดลองต�มวิธีก�ร
แ ล ะ ขั้ น ต อ น ที่
กำ �หนดไว้  มีก�ร
ปรับปรุงแก้ไขบ้�ง

ทดลองต�มวิธีก�ร
แ ล ะ ขั้ น ต อ น ที่
กำ � ห น ด ไ ว้ ห รื อ 
ดำ � เ นิ น ก � ร ข้ � ม 
ขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ 
ไม่มีก�รปรับปรุง
แก้ไข
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แบบประเมินคุณลักษณะด้�นจิตวิทย�ศ�สตร์
 ก�รประเมินจิตวิทย�ศ�สตร์ไม่ส�ม�รถทำ�ได้โดยตรง โดยทั่วไปทำ�โดยก�รตรวจสอบพฤติกรรม
ภ�ยนอกที่ปร�กฏให้เห็นในลักษณะของคำ�พูด ก�รแสดงคว�มคิดเห็น ก�รปฏิบัติหรือพฤติกรรมบ่งชี้
ทีส่�ม�รถสงัเกตหรอืวดัได้ และแปลผลไปถึงจติวทิย�ศ�สตร์ซ่ึงเปน็สิง่ท่ีสง่ผลให้เกดิพฤติกรรมดังกล�่ว 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณลักษณะด�้นจิตวิทย�ศ�สตร์ ดังตัวอย�่ง

ตัวอย�่งแบบประเมินทักษะปฏิบัติก�รทดลองที่ใช้เกณฑ์ก�รให้คะแนนแบบม�ตรประม�ณค่�

ทักษะที่ประเมิน
ผลก�รประเมิน

ระดับ	3 ระดับ	2 ระดับ	1

1. ว�งแผนก�รทดลองอย่�งเป็น
ขั้นตอน

2. ปฏิบัติก�รทดลองได้อย่ �ง
คล่องแคล่ว ส�ม�รถเลือกใช้
อุปกรณ์ได้ถูกต้อง เหม�ะสม 
และจดัว�งอปุกรณเ์ปน็ระเบยีบ 
สะดวกต่อก�รใช้ง�น

3. บันทึกผลก�รทดลองได้ถูกต้อง
และครบถ้วนสมบูรณ์

ระดับ 3 หม�ยถึง 
ปฏิบัติได้ท้ัง 3 ข้อ

ระดับ 2 หม�ยถึง 
ปฏิบัติได้ท้ัง 2 ข้อ

ระดับ 1 หม�ยถึง 
ปฏิบัติได้ท้ัง 1 ข้อ

ตัวอย�่งแนวท�งก�รให้คะแนนก�รเขียนร�ยง�นก�รทดลอง

คะแนน

3 2 1

เขียนร�ยง�นต�ม
ลำ � ดั บ ข้ั น ต อ น 
ผลก�รทดลองตรง
ต�มสภ�พจริงและ
สื่อคว�มหม�ย

เขียนร�ยง�นก�ร
ทดลองต�มลำ�ดับ  
แต่ไม่ส่ือคว�มหม�ย 

เขียนร�ยง�นโดย
ลำ�ดับขั้นตอนไม่
สอดคล้องกัน และ
ไม่สื่อคว�มหม�ย
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ตัวอย่�งแบบประเมินคุณลักษณะด้�นจิตวิทย�ศ�สตร์

คำ�ชี้แจง จงทำ�เครื่องหม�ย      ลงในช่องว่�งที่ตรงกับคุณลักษณะท่ีนักเรียนแสดงออก โดยจำ�แนก
ระดับพฤติกรรมก�รแสดงออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
  ม�ก     หม�ยถึง  นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล�่นั้นอย�่งสม่ำ�เสมอ
  ป�นกล�ง    หม�ยถึง  นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล�่นั้นเป็นครั้งคร�ว
  น้อย     หม�ยถึง  นักเรียนแสดงออกในพฤติกรรมเหล�่นั้นน้อยครั้ง
  ไม่มีก�รแสดงออก หม�ยถึง  นักเรียนไม่แสดงออกในพฤติกรรมเหล�่นั้นเลย

ร�ยก�รพฤติกรรมก�รแสดงออก
ระดับพฤติกรรมก�รแสดงออก

ม�ก ป�น
กล�ง

น้อย ไม่มีก�ร
แสดงออก

ด้�นคว�มอย�กรู้อย�กเห็น
1. นักเรียนสอบถ�มจ�กผู้รู้หรือไปศึกษ�

ค้นคว้�เพิ่มเติม เมื่อเกิดคว�มสงสัยใน
เรื่องร�ววิทย�ศ�สตร์

2. นักเรียนชอบไปง�นนิทรรศก�ร
วิทย�ศ�สตร์

3. นักเรียนนำ�ก�รทดลองที่สนใจไป
ทดลองต่อที่บ้�น

ด้�นคว�มซื่อสัตย์
1. นักเรียนร�ยง�นผลก�รทดลองต�มที่

ทดลองได้จริง
2. เมือ่ทำ�ก�รทดลองผดิพล�ด นกัเรยีนจะ

ลอกผลก�รทดลองของเพื่อส่งครู
3. เมื่อครูมอบหม�ยให้ทำ�ชิ้นง�น

ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนจะ
ประดิษฐ์ต�มแบบที่ปร�กฏอยู่ใน
หนังสือ
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ร�ยก�รพฤติกรรมก�รแสดงออก
ระดับพฤติกรรมก�รแสดงออก

ม�ก ป�น
กล�ง

น้อย ไม่มีก�ร
แสดงออก

ด้�นคว�มใจกว้�ง
1. แมว้�่นกัเรยีนจะไมเ่หน็ดว้ยกบัก�รสรปุ

ผลก�รทดลองในกลุ่ม แต่ก็ยอมรับผล
สรุปของสม�ชิกส่วนใหญ่ 

2. ถ�้เพือ่นแยง้วธิกี�รทดลองของนกัเรยีน
และมีเหตุผลท่ีดีกว่� นักเรียนพร้อมที่
จะนำ �ข้ อ เสนอแนะของ เพื่ อนไป
ปรับปรุงง�นของตน

3. เม่ือง�นท่ีนักเรียนต้ังใจและทุ่มเททำ� 
ถูกตำ�หนิหรือโต้แย้ง นักเรียนจะหมด 
กำ�ลังใจ

ด้�นคว�มรอบคอบ
1. นักเรียนสรุปผลก�รทดลองทันทีเมื่อ

เสร็จสิ้นก�รทดลอง 
2. นักเรียนทำ�ก�รทดลองซ้ำ� ๆ ก่อนที่จะ

สรุปผลก�รทดลอง 
3. นักเรียนตรวจสอบคว�มพร้อมของ

อุปกรณ์ก่อนทำ�ก�รทดลอง

ด้�นคว�มมุ่งมั่นอดทน
1. ถึงแม้ว่�ง�นค้นคว้�ท่ีทำ�อยู่มีโอก�ส

สำ�เร็จได้ย�ก นักเรียนจะยังค้นคว้�ต่อไป
2. นกัเรยีนลม้เลิกก�รทดลองทนัที เมือ่ผล

ก�รทดลองท่ีไดขั้ดจ�กทีเ่คยไดเ้รยีนม�
3. เมื่อทร�บว่�ชุดก�รทดลองที่นักเรียน

สนใจต้องใช้ระยะเวล�ในก�รทดลอง
น�น นักเรียนก็เปลี่ยนไปศึกษ�ชุดก�ร
ทดลองที่ใช้เวล�น้อยกว่�
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ร�ยก�รพฤติกรรมก�รแสดงออก
ระดับพฤติกรรมก�รแสดงออก

ม�ก ป�น
กล�ง

น้อย ไม่มีก�ร
แสดงออก

เจตคติที่ดีต่อวิทย�ศ�สตร์
1. นักเรียนนำ�คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ม�

ใช้แก้ปัญห�ในชีวิตประจำ�วันอยู่เสมอ
2. นกัเรียนชอบทำ�กิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วิทย�ศ�สตร์
3. นั ก เ รียนสนใจติดต�มข่ �วส�รที่

เกี่ยวข้องกับวิทย�ศ�สตร์

ก�รประเมินก�รนำ�เสนอผลง�น
 ก�รประเมนิผลและใหค้ะแนนก�รนำ�เสนอผลง�นใช้แนวท�งก�รประเมนิเช่นเดยีวกบัก�รประเมนิ
ภ�ระง�นอ่ืน คือ ก�รใช้คะแนนแบบภ�พรวม และก�รให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบย่อย ดังร�ย
ละเอียดต่อไปนี้
 1) ก�รใหค้ะแนนในภ�พรวม เป็นก�รใหค้ะแนนท่ีต้องก�รสรปุภ�พรวมจงึประเมนิเฉพ�ะประเดน็
หลกัทีส่ำ�คญั ๆ  เช่น ก�รประเมนิคว�มถกูตอ้งของเนือ้ห� คว�มรูแ้ละก�รประเมนิสมรรถภ�พด�้นก�ร
เขียนโดยใช้เกณฑ์ก�รให้คะแนนแบบภ�พรวม ดังตัวอย�่งต่อไปนี้

ตัวอย�่งเกณฑ์ก�รประเมินคว�มถูกต้องของเนื้อห�คว�มรู้	(แบบภ�พรวม)

ร�ยก�รประเมิน ระดับคุณภ�พ

เนื้อห�ไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ต้องปรับปรุง

เนื้อห�ถูกต้องแต่ให้ส�ระสำ�คัญน้อยม�ก และไม่ระบุแหล่งที่ม�ของคว�มรู้ พอใช้

เน้ือห�ถูกต้อง มีส�ระสำ�คัญ แต่ยังไม่ครบถ้วน มีก�รระบุแหล่งท่ีม�ของคว�มรู้ ดี

เนื้อห�ถูกต้อง มีส�ระสำ�คัญครบถ้วน และระบุแหล่งที่ม�ของคว�มรู้ชัดเจน ดีม�ก
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ตัวอย่�งเกณฑ์ก�รประเมินสมรรถภ�พด้�นก�รเขียน	(แบบภ�พรวม)

ร�ยก�รประเมิน ระดับคุณภ�พ

เขียนสับสน ไม่เป็นระบบ ไม่บอกปัญห�และจุดประสงค์ ข�ดก�รเชื่อมโยง
เน้ือห�บ�งส่วนไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ใช้ภ�ษ�ไม่เหม�ะสมและสะกดคำ�
ไม่ถูกต้อง ไม่อ้�งอิงแหล่งที่ม�ของคว�มรู้

ต้องปรับปรุง

ขียนเป็นระบบแต่ไม่ชัดเจน บอกจุดประสงค์ไม่ชัดเจน เน้ือห�ถูกต้องแต่มี 
ร�ยละเอียดไม่เพียงพอ เนื้อห�บ�งตอนไม่สัมพันธ์กัน ก�รเรียบเรียบเนื้อห�
ไม่ต่อเนื่อง ใช้ภ�ษ�ถูกต้อง อ้�งอิงแหล่งที่ม�ของคว�มรู้

พอใช้

เขียนเป็นระบบ แสดงให้เห็นโครงสร้�งของเร่ือง บอกคว�มสำ�คัญและท่ีม�ของ
ปัญห� จุดประสงค์ แนวคิดหลักไม่ครอบคลุมประเด็นสำ�คัญท้ังหมด เน้ือห� 
บ�งตอนเรียบเรียงไม่ต่อเน่ือง ใช้ภ�ษ�ถูกต้อง มีก�รยกตัวอย่�ง รูปภ�พ                  
แผนภ�พประกอบ อ้�งอิงแหล่งท่ีม�ของคว�มรู้

ดี

เขียนเป็นระบบ แสดงให้เห็นโครงสร้�งของเรื่อง บอกคว�มสำ�คัญและที่ม�
ของปัญห� จุดประสงค์ แนวคิดหลักได้ครอบคลุมประเด็นสำ�คัญทั้งหมด 
เรียบเรียงเนื้อห�ได้ต่อเนื่อง ใช้ภ�ษ�ถูกต้อง ชัดเจนเข้�ใจง่�ย มีก�ร 
ยกตัวอย่�ง รูปภ�พ แผนภ�พประกอบ อ�้งอิงแหล่งที่ม�ของคว�มรู้

ดีม�ก

 2) ก�รใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบยอ่ย เปน็ก�รประเมนิเพือ่ต้องก�รนำ�ผลก�รประเมนิไปใช้
พัฒน�ง�นให้มีคุณภ�พผ่�นเกณฑ์ และพัฒน�คุณภ�พให้สูงข้ึนกว่�เดิมอย่�งต่อเน่ือง โดยใช้เกณฑ์ 
ย่อย ๆ ในก�รประเมินเพื่อทำ�ให้รู้ทั้งจุดเด่นที่ควรส่งเสริมและจุดด้อยท่ีควรแก้ไขปรับปรุงก�รทำ�ง�น
ในส่วนนั้น ๆ เกณฑ์ก�รให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบย่อย มีตัวอย�่งดังนี้
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ตัวอย่�งเกณฑ์ก�รประเมนสมรรถภ�พ	(แบบแยกองค์ประกอบย่อย)

ร�ยก�รประเมิน ระดับคุณภ�พ

ด้านการวางแผน

ไม่ส�ม�รถออกแบบได ้หรอืออกแบบไดแ้ตไ่ม่ตรงกบัประเด็นปญัห�ท่ีต้องก�ร
เรียนรู้

ต้องปรับปรุง

ออกแบบก�รได้ต�มประเด็นสำ�คัญของปัญห�เป็นบ�งส่วน พอใช้

ออกแบบครอบคลุมประเด็นสำ�คัญของปัญห�เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่ชัดเจน ดี

ออกแบบไดค้รอบคลุมทกุประเดน็สำ�คญัของปญัห�อย�่งเปน็ขัน้ตอนทีช่ดัเจน
และตรงต�มจุดประสงค์ที่ต้องก�ร

ดีม�ก

ด้านการดำาเนินการ

ดำ�เนินก�รไม่เป็นไปต�มแผน ใช้อุปกรณ์และสื่อประกอบถูกต้องแต่ไม่
คล่องแคล่ว

ต้องปรับปรุง

ดำ�เนินก�รต�มแผนที่ว�งไว้ ใช้อุปกรณ์และสื่อประกอบถูกต้องแต่ไม่
คล่องแคล่ว

พอใช้

ดำ�เนินก�รต�มแผนท่ีว�งไว้ ใช้อุปกรณ์และส่ือประกอบก�รส�ธิตได้อย่�ง
คล่องแคล่วและเสร็จทันเวล� ผลง�นในบ�งข้ันตอนไม่เป็นไปต�มจุดประสงค์

ดี

ดำ�เนนิก�รต�มแผนทีว่�งไว ้ใช้อปุกรณแ์ละส่ือประกอบไดถ้กูตอ้ง คลอ่งแคลว่ 
และเสร็จทันเวล� ผลง�นทุกขั้นตอนเป็นไปต�มจุดประสงค์

ดีม�ก
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ร�ยก�รประเมิน ระดับคุณภ�พ

ด้านการอธิบาย

อธิบ�ยไม่ถูกต้อง ขัดแย้งกับแนวคิดหลักท�งวิทย�ศ�สตร์ ต้องปรับปรุง

อธิบ�ยโดยอ�ศัยแนวคิดหลักท�งวิทย�ศ�สตร์ แต่ก�รอธิบ�ยเป็นแบบ
พรรณน�ทั่วไปซึ่งไม่คำ�นึงถึงก�รเชื่อมโยงกับปัญห�ทำ�ให้เข�้ใจย�ก

พอใช้

อธิบ�ยโดยอ�ศัยแนวคิดหลักท�งวิทย�ศ�สตร์ ตรงต�มประเด็นของปัญห�แต่
ข้�มไปในบ�งข้ันตอน ใช้ภ�ษ�ได้ถูกต้อง

ดี

อธิบ�ยต�มแนวคิดหลักท�งวิทย�ศ�สตร์ ตรงต�มประเด็นของปัญห�และ 
จุดประสงค์ ใช้ภ�ษ�ได้ถูกต้องเข้�ใจง่�ย สื่อคว�มหม�ยได้ชัดเจน

ดีม�ก
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คณะกรรมการการจัดท�าคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4
ตามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คณะที่ปรึกษา

1. ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจ�านงค์ ผู้อ�านวยการ
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้จัดท�าคู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก อวกาศ และดาราศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 

1. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวบุศราศิริ ธนะ ผู้ช�านาญ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผศ.ดร.อลิศรา ชูชาติ ผู้ช�านาญ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน ผู้ช�านาญ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นางดาริกา วีรวินันทนกุล ผู้ช�านาญ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์ ผู้ช�านาญ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. นางฤทัย เพลงวัฒนา ผู้ช�านาญ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. นายนิทัศน์ ลิ้มผ่องใส นกัวชิาการอาวโุส สาขาวิทยาศาสตร์มธัยมศกึษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. นางสาววิชุราตรี กลับแสง นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.นางสาวรัมภา ศรีบางพลี นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.นางสาวกัญญจิต จันเสนา นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู ้ร ่วมพิจารณาคู ่มือครู  รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร ์ โลก อวกาศ และดาราศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 (ฉบับร่าง)

1. รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.สงกรานต์ อักษร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผศ.มาลี สุทธิโอภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ นักวิชาการอิสระ
6. นายวิทยา อินโท โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
7. นางสาวชุณหภัค เทิดอวยพร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
8. นายประเดิม วันทอง โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
9. นางสาวโศภิตา อุไพพานิช นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.ว่าที่ ร.ต.ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์ นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.นางสาวมนัญญา ลิกมลสวัสดิ์ นักวิชาการอิสระ 

คณะบรรณาธิการ

1 ดร.สงกรานต์ อักษร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
2. รศ.ดร.ปราโมทย์ โศจิศุภร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวบุศราศิริ ธนะ ผู้ช�านาญ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นางฤทัย เพลงวัฒนา ผู้ช�านาญ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี




