
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    รายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   รหัสวิชา ว 21102

หนวยการเรียนรูเรื่อง บรรยากาศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
เรื่อง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก เวลา 2 ช่ัวโมง

สอนโดย  นางสาวลําเจียก   ปะสุรัมย

มาตรฐานการเรียนรู /ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน  ว 6.1 ม.1. / 7 สืบคน วิเคราะหและอธิบายผลของภาวะโลกรอน รูโหวโอโซน และฝนกรด
ท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม

โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
คุณลักษณะท่ี 1 ทักษะกระบวนการคิด

1.1 มีทักษะจําแนกเปรียบเทียบ แยกแยะ
ม.4-6(1) จําแนก เปรียบเทียบ แยกแยะแงมุมตางๆ ไดอยางหลากหลาย เชน ขอดี/ขอเสีย

ประโยชน/โทษ ความเหมาะสม/ไมเหมาะสม
1.2 มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ
ม.4-6 (2) วิเคราะห วิพากย เหตุปจจัยผลท่ีเกิดและกระทบตอตนเอง สังคมประเทศชาติ ของ

พฤติกรรมการทุจริต/ไมทุจริต การปองกันการทุจริต/ไมปองกัน และสามารถ
เสนอแนะแนวทางการแกไขได

1.3 มีทักษะกระบวนคิดเชิงสรางสรรค คิดแกปญหา
ม.4-6 (3) มีวิจารณญาณในการแกปญหาการทุจริต และการปองกัน

สาระท่ี 6  : กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก

มาตรฐาน  ว 6.1   : เขาใจกระบวนการตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ  ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
ของโลกมีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน



สาระสําคัญ

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยูตลอดเวลา และในปจจุบันโลกของเรามีอุณหภูมิสูงข้ึนเรื่อย
ๆ  ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหอุณหภูมิของโลกเปลี่ยนไปน้ีมีหลายประการไมวาจะเปนจากธรรมชาติหรือจากฝมือมนุษย

จุดประสงคการเรียนรู

1. อธิบายสภาพลมฟาอากาศท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกได
2. เห็นความสําคัญของทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร
3. มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร

สาระการเรียนรู

1. ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
2. ผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม

คุณลักษณะอันพึงประสงค

1. ซ่ือสัตยสุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝเรียนรู
4. มุงม่ันในการทํางาน
5. มีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต

1. กระบวนการคิด
2. มีวินัย
3. มีความซ่ือสัตยสุจริต
4. มีความพอเพียง
5. มีจิตสาธารณะ



สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแกปญหา
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ช้ินงาน / ภาระงาน (หลักฐานรองรอยแสดงความรู)
1. ภาพวาดการเกิดลมบก ลมทะเล
2. ชิ้นงานแอโรแวน
3. ใบกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก
4. จัดบอรดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกรอน

กระบวนการจัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู

ช่ัวโมงท่ี  1
ข้ันสรางความสนใจ

1. ครูถามนักเรียนวาปจจุบันน้ีสภาพอากาศของบานเรามีลักษณะอยางไร
(   อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยคอนขางรอน )

2. ใหนักเรียนชวยกันอภิปรายถึงสาเหตุท่ีทําใหอุณหภูมิโลกรอนข้ึน เชน
- จากการเผาไหม
- จากกาซคารบอนไดออกไซด
- จากโรงงานอุตสาหกรรม
- จากการใชพลังงาน

ข้ันสํารวจและคนหา
1.  นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน โดยใหมีคนท่ีเกง ปานกลาง และออน คละกัน

2.  นักเรียนแตละกลุมทําใบกิจกรรม เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก โดยใชเทอรมอมิเตอร
วัดอุณหภูมิอากาศในหองเรียนท่ีปดประตูหนาตาง และในหองเรียนเม่ือเปดประตูหนาตาง



ช่ัวโมงท่ี  2
ข้ันอธิปรายและลงขอสรุป

1. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือใหไดขอสรุปวา แสงอาทิตย เม่ือสองผาน
บรรยากาศโลกจะเปลี่ยนรูปเปนพลังงานความรอน ซ่ึงความรอนจะไมสามารถ

ออกไปจากโลกไดงาย  ความรอนจะถูกดูดไวท่ีผิวโลก   ทําใหเกิดความรอน

เหมือนอยูในเรือนกระจก  ปรากฏการณเชนน้ีจะทําใหโลกรอนข้ึน

2. นักเรียนและครูเฉลยใบกิจกรรม  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก และใหแตละกลุม
ปรับปรุงแกไขผลงาน

3. ครูชมเชยนักเรียนกลุมท่ีสรุปถูกและใหกําลังใจกลุมท่ียังสรุปไมตรงประเด็น
4. ครูสรุปเพ่ิมเติมในสวนท่ีนักเรียนยังสรุปไมสมบูรณ
5. ครูเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเน้ือหาเพ่ือการเรียนรูซ่ึงกันและกัน
ข้ันขยายความรู

1. ใหนักเรียนยกตัวอยางโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีมีสวนชวยแกปญหาโลก
รอน  ( โครงการพัฒนาแหลงนํ้า โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม พลังงานแสงแดด  พลังงานนํ้า ไอโอดีเซล
การปลูกปาทดแทน โครงการรักษนํ้า )

2. นักเรียนทํารายงานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ และนัดวันสงงาน

3. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  40  ขอ

ข้ันประเมินผล
1. ประเมินจากใบกิจกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
2. ประเมินจากการทําแบบทดสอบ
3. การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมรายบุคคล  โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ

กิจกรรมรายบุคคล
4. การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมกลุม
5. การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ส่ือการเรียนรู

1. ใบความรู   เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
2. ใบกิจกรรม เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
3. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร  ม. 1
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. หองสมุด
6. หนังสือพิมพ
7. ขอมูลจากอินเทอรเน็ต



การวัดและประเมินผลการเรียนรู

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑการประเมิน

1. ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม ไดคะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป

2. ประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

แบบประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

ไดคะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป

3. ประเมินการปฏิบัติงานกลุม แบบประเมินการปฏิบัติ      งาน
กลุม

ไดคะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป

4. ประเมินเจตคติทางวทิยาศาสตร แบบประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร

ไดคะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป

กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู

- จัดกิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธใหขอมูลการทุจริตตางๆ



ความคิดเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ………………………………………………………
(…………………………………….)

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู……………………………….…..

ความคิดเห็นของรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ………………………………………………………
( ………………………………….. )
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ความคิดเห็นของผูอํานวยการโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 อนุมัติ ใชสอนได
 ไมอนุมัติ  ควรปรับปรุง

ลงชื่อ………………………………………………………
( ……………………………………………… )

ผูอํานวยการโรงเรียน…………………………



ขอสังเกตจากการจัดการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปญหาหรืออุปสรรคการเรียนรู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ ผูประเมิน
(นางสาวลําเจียก  ปะสุรัมย)

ตําแหนง ครู คศ.1



การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก  จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ  ปาไมอาจถูกทําลาย
ความชื้นของอากาศก็จะเปลี่ยนไป ซ่ึงในปจจุบันน้ีเราพบวา  มนุษยมีสวนทําใหสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป
มาก  การกระทําเหลาน้ันจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพอากาศท้ังสิ้น คือ  การทําใหสิ่งแวดลอม
เสียหาย  และสงผลตอความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตบนโลก  ตัวอยางเชน

ปรากฏการณโลกรอน  หรือ  ภาวะโลกรอน (global warming)  คือปรากฏการณท่ีอุณหภูมิเฉลี่ย
ของผิวโลก  และผืนมหาสมุทรสูงข้ึน  โดยมีกาซคารบอนไดออกไซด  และกาซเรือนกระจกอ่ืน ๆ  เปนตัวการ
กักเก็บความรอนจากแสงอาทิตยไวไมใหคายออกไปสูบรรยากาศ

เอลนีโญ (EI  Nino) เปนคําภาษาสเปน  แปลวา  บุตรพระคริสต หรือพระเยซู  เปนชื่อของกระแส
นํ้าอุนท่ีไหลเลียบชายฝงทะเลของประเทศเปรูลงไปทางใตทุก ๆ  2 – 3 ป  โดยเริ่มประมาณชวงเทศกาล
คริสตมาส กระแสนํ้าอุนน้ีจะไหลเขาแทนท่ีกระแสนํ้าเย็นท่ีอยูตามชายฝงเปรูนานประมาณ 2 – 3 เดือน และ
บางครั้งอาจจะยาวนานขามปถัดไปเปนคาบเวลาท่ีไมแนนอน  และมีผลทางระบบนิเวศและหวงลูกโซอาการ
ปริมาณปลานอย  นกกินปลาขาดอาหาร ชาวประมงขาดรายไดรวมท้ัง เกิดฝนตกและดินถลมอยางรุนแรงใน
ประเทศเปรูและเอกวาดอร เอลนีโญเปนปรากฎการณธรรมชาติท่ีเปนปฏิสัมพันธระหวางการหมุนเวียนของ
กระแสอากาศ และกระแสนํ้าในมหาสมุทรท้ังบนผิวพ้ืนและใตมหาสมุทร  ปรากฏการณเอลนีโญมีชื่อเรียก
อยางเปนทางการวา “EI  Nino Southern Oscillation” หรือเรียกอยางสั้น ๆ  วา ENSO ซ่ึงหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนบริเวณมหาสมุทรแปรซิฟกตอนใต

ปรากฏการณลานีญา  ลานีญา (La  Nina)   แปลวา บุตรธิดา เปนปรากฏการณ  ท่ีมีลักษณะตรงขาม
กับเอลนีโญ คือมีลักษณะคลายคลึงกับสภาวะปกติ แตทวารุนแรงกวา กลาวคือ กระแสลมสินคาตะวันออกมี
กําลังแรง  ทําใหระดับนํ้าทะเลบริเวณทางซีกตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกสูงกวาสภาวะปกติ ลมสินคายก
ตัวเหนือประเทศอินโดนีเซีย  ทําใหเกิดฝนตกอยางหนัก นํ้าเย็นใตมหาสมุทรยกตัวข้ึนแทนท่ีกระแสนํ้าอุน
พ้ืนผิวมหาสมุทรแปซิฟกทางซีกตะวันตก กอใหเกิดธาตุอาหาร  ฝูงปลาชุกชุม  ตามบริเวณชายฝงประเทศเปรู

ใบความรู

เร่ือง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก



จุดประสงคการเรียนรู
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกได

คําช้ีแจง  กิจกรรมท่ี  1  ใหนักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรม

1. ใหอธิบายเก่ียวกับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกในปจจุบัน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
...........................................................................................................................…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................................…………

ใบกิจกรรม

เร่ือง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก



…………........................................................................................................................................…………

2. ใหนักเรียนบันทึกวา อุณหภูมิของอากาศในท่ีตาง ๆ  ของโลก มีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................................…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................................…………

1. ใหนักเรียนอภิปรายเก่ียวกับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
ตอบ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกมีหลายประการ เชน

1) การเกิดรูรั่วหรือชองโหวของชั้นบรรยากาศในบางแหงของโลกท่ีเปนผลทําใหอากาศรอนจัดหรือบาง
แหงอากาศเย็นจัดมาก

2) ปาไมถูกทําลาย ทําใหตัวดูดซับ  กาซคารบอนไดออกไซด ลดลง

เฉลย ใบกิจกรรม

เร่ือง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก



3) เกิดมลพิษทางอากาศ เน่ืองจากมีการใชพลังงานการเผาไหมเชื้อเพลง โรงงาน            อุตสาหกรรม
เพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีการปลดปลอย กาซคารบอนไดออกไซด และ กรดกํามะถัน มากข้ึนตามมา

2. ใหนักเรียนบันทึกวา อุณหภูมิของอากาศในท่ีตาง ๆ  ของโลก มีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
ตอบ แตกตางกัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศ สภาพพ้ืนท่ีพืชพรรณตาง ๆ  ปริมาณความเขมแสงจาก
ดวงอาทิตยท่ีสองแสงมาแตละพ้ืนท่ีแตกตางกัน รวมถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ  เปนตน

แบบทดสอบ

เร่ือง บรรยากาศ



ตอนท่ี  1 คําสั่งใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองเพียงคําตอบเดียวแลวทําเครื่องหมาย x ในกระดาษคําตอบ

1. ขอใด คือความหมายของบรรยากาศ
ก. สิ่งท่ีไมมีนํ้าหนัก
ข. สิ่งท่ีมองเห็นเปนทองฟา
ค. อากาศท่ีอยูเหนือกอนเมฆ
ง. อากาศท่ีอยูรอบตัวเรา และหอหุมโลก

2. สวนประกอบของอากาศแตกตางกันอยางไร
ก. ตามเวลาและปริมาตร
ข. ตามสถานท่ีและตามดิน
ค. ตามเวลาและตามดิน
ง. ตามเวลาและสถานท่ี

3. ในฤดูหนาว ตากผาแหงเร็ว ท้ังท่ีอากาศไมรอนเปนเพราะเหตุใด
ก. ลมพัดแรง
ข. ความกดดันตํ่า
ค. อากาศมีไอนํ้ามาก
ง. ความชื้นสัมพัทธตํ่า

4. ขอใดเปนการทดสอบในอากาศมีไอนํ้า
ก. ขุดดินและนํ้าจะซึมข้ึนมา
ข. ตมนํ้าใหเดือด สังเกตมีไอนํ้าพุงออกมา
ค. นํานํ้าแข็งใสแกวแลวสังเกตหยดนํ้า
ง. ถํ้าหินปูนมีหยดนํ้าจากเพดานลงพ้ืน

5. บรรยากาศในชั้นใดท่ีสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด
ก. เอกโซสเฟยร
ข. สตราโทสเฟยร
ค. ไอโอโนสเฟยร
ง. โทรโซสเฟยร

6.   จากขอ  5 ชั้นท่ีมีสะทอนคลื่นวิทยุไดดีคือขอใด



7.   จากขอ  5  ชั้นท่ีมีการสะทอนคลื่นวิทยุไดดีคือขอใด

8.  จากขอ  5  ชั้นใดท่ีอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูง

9.  สวนประกอบของอากาศแตละบริเวณเหมือนหรือตางกันอยางไร

ก. ตางกัน  เพราะแตละบริเวณกอใหเกิดสวนประกอบของอากาศตางกัน

ข. ตางกัน เพราะสิ่งมีชีวิตบนโลกตางชนิดกัน

ค. เหมือนกัน  เพราะอยูบนดาวเคราะหดวงเดียวกัน

ง. เหมือนกัน  เพราะอากาศกระจายอยูท่ัวไป

10. ไนโตรเจนมีประโยชนตอการดํารงชีวิตเพราะเหตุใด

ก. ทําใหออกซิเจนเจือจางเหมาะแกการหายใจ

ข. ติดไฟและชวยใหไฟติด

ค. ปองกันการลุกไหมของสรรสิ่งในโลก

ง. เปนตัวกรองรังสี  และทําใหโลกไดรับความรอนพอเหมาะ

11. ในอากาศมีกาซชนิดใดมากท่ีสุดบรรยากาศคือขอใด
ก. คารบอนไดออกไซด
ข. ออกซิเจน
ค. ไนโตรเจน
ง. ฮีเลี่ยม

12. สวนประกอบของอากาศจะมีความแตกตางกันอยางไร
ก. ตามเวลาและสถานท่ี
ข. ตามเวลาและปริมาตร
ค. ตามเวลาและความดัน
ง. ตามสถานท่ีและความดัน

13. แกสชนิดใดท่ีมีในอากาศนอยท่ีสุด
ก. อารกอน
ข. ไนโตรเจน
ค. ออกซิเจน
ง. คารบอนไดออกไซด

14. บรรยากาศชั้นท่ีมีเมฆ  หมอก ฝน และพายุมีระดับความสูงจากพ้ืนดินไปเทาใด
ก. 10  กิโลเมตร
ข. 20 กิโลเมตร



ค. 30  กิโลเมตร
ง. 40  กิโลเมตร

15. บริเวณท่ีสูงข้ึนไปจากผิวโลก อากาศจะมีลักษณะอยางไร
ก. ความหนาแนนลดลง ความดันลดลง
ข. ความหนาแนนลดลง ความดันเพ่ิมข้ึน
ค. ความหนาแนนเพ่ิมข้ึน  ความดันลดลง
ง. ความหนาแนนเพ่ิมข้ึน ความดันเพ่ิมข้ัน

16. ความดัน  1  บรรยากาศคืออะไร
ก. ความดันของอากาศท่ีเทากับอากาศ 1 ลิตร
ข. ความดันของอากาศบนพ้ืนท่ี 1 ลูกบาศกเซนติเมตร
ค. ความดันอากาศท่ีวัดไดเม่ือบรรยากาศแจมใส
ง. ความดันอากาศท่ีดันปรอทในบารอมิเตอรข้ึนสูง 76 เซนติเมตร

17. ขอใดเปนลักษณะของบรรยากาศใกลผิวโลก
ก. ความสูงนอย  อุณหภูมิตํ่า
ข. ความสูงมาก  อุณหภูมิสูง
ค. ความสูงมาก  ความดันนอย
ง. ความสูงนอย  ความดันนอย

18. บรรยากาศชั้นท่ีเราอาศัยอยูเรียกวาชั้นอะไร
ก. เทอรโมสเฟยร
ข. มีโซสเฟยร
ค. โทรโพสเฟยร
ง. สตราโตสเฟยร

19. ลักษณะสําคัญของบรรยากาศชั้นท่ีเราอาศัยอยูเปนอยางไร
ก. อุณหภูมิคงท่ีอยูตลอดเวลา
ข. อุณหภูมิเพ่ิมเม่ือความสูงเพ่ิม
ค. อุณหภูมิลดลงเม่ือความสูงลดลง
ง. อุณหภูมิลดลงเม่ือความสูงเพ่ิมข้ึน

20. ขอใดไมใชปจจัยท่ีทําใหอุณหภูมิของอากาศแตกตางกัน
ก. ระดับความสูง
ข. เมฆปกคลุมทองฟา
ค. แกนโลกท่ีเอียง
ง. ความหนาแนนของธาตุ

21. เพราะเหตุใดพ้ืนท่ีสูง ๆ อากาศจะดูดซับความรอนไวไดมาก
ก. อยูใกลกับดวงอาทิตย
ข. มีไอนํ้าฝุนละอองนอย



ค. ไมมีกอนเมฆมาบดบัง
ง. อากาศมีความหนาแนนมาก

22. เครื่องมือท่ีใชวัดความดันอากาศคือขอใด
ก. บารอมิเตอร
ข. อะนิโมมิเตอร
ค. แอลติมิเตอร
ง. ไฮกรอมิเตอร

23. ถาหยอมความกดอากาศสูงมีกําลังแรงข้ึน จะสงผลทําใหอากาศมีลักษณะอยางไร
ก. ฝนกําลังจะตก
ข. รอนและอบอาว
ค. ชื้นและเย็นลง
ง. แหงแลงและเย็นลง

24. ไฮกรอมิเตอรแบบกระเปาะเปยกและกระเปาะแหง  ถามีผลตอของอุณหภูมิมากแสดงวาเปนอยางไร
ก. อากาศเกือบอ่ิมตัว
ข. ความชื้นสัมพัทธมีคาตํ่า
ค. ความชื้นสัมพัทธมีคาสูง
ง. อากาศอ่ิมตัวดวยไอนํ้า

25. ถานําผาท่ีซักแลวไปตากในบริเวณท่ีอากาศอ่ิมตัวโดยอุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลง ผลจะเปนอยางไร
ก. ผาไมแหง
ข. ผาแหงชา
ค. ผาแหงเร็ว
ง. ผาแหงบางสวน

26. ถาอยากทราบอัตราความเร็วลมควรใชเครื่องมือชนิดใดวัด
ก. แอลติมิเตอร
ข. อนิโมมิเตอร
ค. ไฮโกรมิเตอร
ง. แอนิรอยดบารอมิเตอร

27. การพยากรณอากาศเก่ียวของกับการประกอบอาชีพใดท่ีสุด
ก. เกษตรกรกับนักวิจัย
ข. ชาวประมงกับพยาบาล
ค. ชาวประมงกับนักบิน
ง. เกษตรกรกับชางกอสราง

28. หยอมความกดอากาศตํ่าในซีกโลกใต  การเคลื่อนท่ีของลมมีลักษณะอยางไร
ก. พัดเวียนเขาหาศูนยกลาง ทิศตามเข็มนาฬิกา
ข. พัดเวียนเขาหาศูนยกลาง  ทิศทวนเข็มนาฬิกา
ค. พัดเวียนออกจากศูนยกลาง  ทิศตามเข็มนาฬิกา
ง. พัดเวียนออกจากศูนยกลาง ทิศทวนเข็มนาฬิกา

29. ขอใดเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหเกิดลมมากท่ีสุด



ก. ดวงอาทิตย
ข. ความกดอากาศ
ค. ความชื้นสัมพัทธ
ง. ปริมาณไอนํ้าในอากาศ

30. ประเภทของพายุแบงโดยใชสิ่งใดเปนเกณฑ
ก. ทิศทางการเคลื่อนท่ี
ข. ลักษณะการเกิดของพายุ
ค. บริเวณท่ีพายุกอตัว
ง. ความเร็วลมใกลศูนยกลาง

31. ชาวประมงใชลมชนิดใดในการออกเรือไปหาปลาในทะเล และลมน้ีเกิดในเวลาใด
ก.  ลมบก   เวลากลางวัน

ข. ลมบก  เวลากลางคืน
ค. ลมทะเล  เวลากลางวัน
ง. ลมทะเล  เวลากลางคืน

32. ชื่อเรียกลมพายุชนิดใดแตกตางจากขออ่ืน
ก. เฮอริเคน
ข. ทอรนาโด
ค. ดีเปรสชัน
ง. วิลลี่ – วิลลี่

33. CFC คือสารประกอบท่ีประกอบดวยธาตุใด
ก. คารบอน ฟลูออรีน ปรอท
ข. คารบอน คลอรีน ไนโตรเจน
ค. คารบอน  ฟลูออรีน  คลอรีน
ง. คารบอน  ซัลเฟอร  แมงกานีส

34. ขอใดตอไปน้ีสามารถตากผาไดแหงเร็วกวาขออ่ืน
ก. บริเวณท่ีมีอากาศชื้น ไมมีแสงแดด
ข. บริเวณท่ีมีทองฟามืดครึ้ม  ลมพัดเล็กนอย
ค. บริเวณท่ีมีแสงแดดจัด ลมพัดแรง
ง. บริเวณท่ีมีทองฟา โปรง  ลมพัดเล็กนอย

35. เครื่องมือตรวจสภาพอากาศท่ีมีประสิทธิภาพและใหผลขอมูลมากท่ีสุดคือขอใด
ก. กระสวยอวกาศ
ข. เรดารตรวจอากาศ
ค. คลื่นวิทยุหย่ังอากาศ
ง. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

36. เพราะเหตุใดพ้ืนท่ีสูง ๆ  อากาศจะดูดซับความรอนไวไดมาก
ก. อยูใกลกับดวงอาทิตย
ข. มีไอนํ้าฝุนละอองนอย



ค. ไมมีกอนเมฆมาบดบัง
ง. อากาศมีความหนาแนนมาก

37. ถาในชวงเวลาท่ีผานมาอากาศรอนอบอาวและมีเมฆกอตัวเต็มทองฟา  เราอาจคาดคะเนสภาพอากาศ
ลวงหนาวาอยางไรจึงจะใกลเคียงท่ีสุด
ก. ฝนจะตก
ข. อาจจะมีพายุ
ค. จะเกิดฟาหลัว
ง. อุณหภูมิจะลดลง

38. เพราะเหตุใดเราจึงรูสึกเหนียวตัวเม่ือมีอากาศรอน
ก. อากาศมีไอนํ้านอย
ข. นํ้าในรางกายระเหยออกไดชา
ค. นํ้าในรางกายระเหยออกไดเร็ว
ง. ความชื้นสัมพัทธในอากาศตํ่า

39. อะไรเปนสาเหตุทําใหบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยรมีอากาศแปรปรวนมากท่ีสุด
ก. มีรังสีไวโอเลตมาก
ข. มีความหนาแนนอากาศมาก
ค. มีไอนํ้าอยูมาก
ง. มีอุณหภูมิสูง

40. ขอใดหมายถึงความหนาแนนของอากาศ
ก. ปริมาตรของอากาศตอแรงกดอากาศ
ข. แรงกดอากาศตอปริมาตรอากาศ
ค. มวลของอากาศตอปริมาตรของอากาศ
ง. ปริมาตรของอากาศตอมวลของอากาศ



1.  ง 2.  ง 3.  ง 4.  ค 5.  ง

6.  ค 7.  ข 8.  ก 9.  ก 10.  ก

11.  ค 12.  ง 13.  ง 14.  ก 15.  ข

16.  ง 17.  ง 18.  ค 19.  ง 20.  ข

21.  ก 22.  ก 23.  ค 24.  ข 25.  ก

26.  ข 27.  ค 28.  ข 29.  ข 30.  ค

31.  ค 32.  ข 33.  ค 34.  ค 35.  ง

36.  ก 37.  ก 38.  ข 39.  ค 40.  ค

เฉลย  แบบทดสอบ

เร่ือง บรรยากาศ
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