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คํานํา

 ชุดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร   หนวยการเรียนรู บรรยากาศ                       
ชุดท่ี  1  เรื่อง  องคประกอบและการแบงชั้นบรรยากาศ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดทําขึ้น                   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยใชรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตรที่กําหนด
ข้ันตอนของการจัดกระบวนการเรียนรู มี 3 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นการสงเสริมความรอบรู
2. ขั้นการปฏิบัติการดี มีประโยชนตอสังคม และ 3. ขั้นการพัฒนาและเผยแพรผลงาน  
ตลอดจนคุณลักษณะพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 มาเปนหลักเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาคุณธรรม ควบคู
กับสมรรถนะทางวิทยาศาสตรที่เนนกระบวนการคิดอยางสมดุล โดยไดพิจารณาเลือกเนื้อหา
ในการพัฒนาหลักสูตร ในสาระที่ 6  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ในการสรางและพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  
 เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอน รายวิชา ว 21102 วิทยาศาสตร 2 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนน้ําคําวิทยา พุทธศักราช 2552 
โดยหวังเปนอยางย่ิงวา นอกจากจะเปนประโยชนตอผูเรียนในการเรียนการสอนแลว จะเปน
ประโยชนตอผูท่ีสนใจ โดยเฉพาะ อยางย่ิงตอครู อาจารย ท่ีสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป  
 หากมขีอผดิพลาดประการใด ตองกราบขออภัยไว ณ  ที่น้ี

                   นางกนกวรรณ  สะกีพันธ
             ตําแหนงคร ูวิทยฐานะครูชํานาญการwww.kr
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คําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูสําหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ที่จัดทําขึ้นนี้มีจุดประสงค เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนและ
บรรลุตามตัวชี้วัด โดยกอนใชชุดกิจกรรมควรอานคําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรม 
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้

 1.   อานและทําความเขาใจคําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมนี้ใหชัดเจน  

 2.   ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ และบันทึกคําตอบ 
 ลงในกระดาษคําตอบกอนเรียน   

 3.   ศึกษาเนื้อหาจากใบความรูท่ี 1 – 4  

 4.   ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 – 4 ตามลําดับ  

 5.   บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 – 4 ลงในแบบบันทึกกิจกรรม  

 6.   ตรวจคําตอบแตละกิจกรรม จากแนวการตอบในภาคผนวก  

 7.   ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ ลงในกระดาษคําตอบ  

 8.   ตรวจคําตอบแบบทดสอบกอน – หลังเรียน จากภาคผนวก  

 9.   บันทึกผลคะแนนการทํากิจกรรม และแบบทดสอบกอน – หลังเรียน                     
      ลงในแบบสรุปผลการเรียน เพ่ือทราบผลการพัฒนา

อานขั้นตอนใหเขาใจกอน 
คอยลงมือทํา...ใจเย็นๆๆๆๆ 

หนา   1

ชุดท่ี  1  องคประกอบและการแบงช้ันบรรยากาศ 
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ชุดกิจกรรมท่ี  1 

เร่ือง องคประกอบและการแบงช้ันบรรยากาศ 

บรรยากาศเปนอากาศท่ีอยูรอบ ๆ ตัวของสิ่งมีชีวิต และหอหุมโลกของเรา 
สภาพของบรรยากาศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบรรยากาศของโลกลวน
สงผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก อากาศเปนสวนผสมของแกสชนิด 
ตาง ๆ ไดแก ไนโตรเจน ออกซิเจน อารกอน คารบอนไดออกไซด ไอน้ําและอื่น ๆ 

/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ว 6.1 เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก 

ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ  ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 

และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งท่ี

เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

 ตัวช้ีวัด   มฐ.ว 6.1 ม.1/1 สืบคนและอธิบายองคประกอบ และการแบงชั้น
บรรยากาศท่ีปกคลมุผิวโลก

1. อธิบายความสําคัญของบรรยากาศที่หุมหอโลกของเราได  
2. อธิบายองคประกอบของอากาศและการแบงชั้นบรรยากาศได

หนา   2
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แบบทดสอบกอนเรยีน ชุดกิจกรรมการเรยีนรู 
เรื่อง บรรยากาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ชุดที ่1 องคประกอบและการแบงช้ันบรรยากาศ 

               ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย �  ขอที่ถูกท่ีสดุเพียงขอเดียวลงใน  
               กระดาษคําตอบ (จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

1.      อากาศหมายถึงขอใด  
ก. อากาศที่มีไอน้ําประกอบอยูจํานวนมาก  
ข. อากาศท่ีมีความดันอากาศที่ระดับนํ้าทะเล  
ค. อากาศทีห่อหุมโลกในบรเิวณใกลพ้ืนผวิโลกประกอบดวยแกสตาง ๆ  
ง. แกสตาง ๆ ที่มารวมกันประกอบดวยไนโตรเจน ออกซิเจน   คารบอนไดออกไซด
    ในปริมาณเทา ๆ กัน  

2.     ในอากาศจะมีแกสออกซิเจนอยูก่ีเปอรเซ็นต
ก.  1    เปอรเซ็นต
ข.  10  เปอรเซ็นต
ค.  21  เปอรเซ็นต
ง.  76  เปอรเซ็นต

3.    ขอความใดไมใชความสําคัญของบรรยากาศ  
ก. ส่ิงมีชีวติตองใชหายใจ  
ข. ทําใหฝุนละอองลดนอยลง  
ค. ปองกันอันตรายจากลูกอุกกาบาต  
ง. อากาศในโลกไมรอนหรือเย็นเกินไป 

4.   ขอใด ไมใช ประโยชนของอากาศ 
 ก. ชวยในการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย
 ข. ชวยปรบัอุณหภูมิของโลกใหเหมาะสมกับสิง่มีชวีติ  
 ค. ชวยดดูกลืนรังสตีาง ๆ ไมใหผานเขาสูโลกมากเกินไป  
 ง. ชวยเสียดสีกับวตัถุภายนอกโลกทาํใหลุกไหมหมดหรอืมีขนาดเลก็กอนตกสูผิวโลก  

หนา   3
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5.    ถาโลกเราไมมีบรรยากาศหอหุมอุณหภูมิในชวงกลางวนัและชวงกลางคืนจะเปนอยางไร  
 ก. อุณหภูมิชวงกลางวนัและกลางคนืสูงมาก  
 ข. อุณหภูมิชวงกลางวนัสูงมาก อุณหภูมิชวงกลางคนืต่ํามาก  
 ค. อุณหภูมิชวงกลางวนัต่ํามาก อุณหภูมิชวงกลางคนืสงูมาก  
 ง. อุณหภูมิชวงกลางวนัและชวงกลางคนืมีคาเทากันและไมเปลี่ยนแปลง  

6.    อุกกาบาตจากนอกโลกเมื่อเคลื่อนท่ีเขาสูแรงดงึดูดของโลก จะเริ่มลุกไหมในบรรยากาศชัน้ใด  
 ก. มีโซสเฟยร
 ข. โทรโพสเฟยร
 ค. สตราโทสเฟยร
 ง. เทอรโมสเฟยร

7.     ขอใดกลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยร
 ก. สวนใหญนักบินจะขับเครื่องบินในชั้นบรรยากาศนี้
 ข. เปนชั้นบรรยากาศที่มีอากาศมคีวามหนาแนนมากทีสุ่ด  
 ค. เปนชั้นบรรยากาศที่มีผลตอการดารงชวีติประจําวันของมนุษยมากท่ีสดุ  
 ง. นักอุตนุิยมวิทยานาํขอมลูจากบรรยากาศชั้นนี้มาใชในการพยากรณอากาศ  

8.    เครื่องบนิโดยสารระหวางประเทศมักจะบินอยูในบรรยากาศชัน้ใด  
 ก. มีโซสเฟยร
 ข. โทรโพสเฟยร
 ค. เทอรโมสเฟยร
 ง. สตราโทสเฟยร

9.    บรรยากาศชั้นใดที่สามารถสะทอนคลื่นวิทยุเพ่ือการสื่อสารได
 ก. มีโซสเฟยร
 ข. โทรโพสเฟยร
 ค. เทอรโมสเฟยร
 ง. สตราโทสเฟยร

10.   มนุษยอาศัยอยูในบรรยากาศชัน้ใด  
 ก. มีโซสเฟยร
 ข. โทรโพสเฟยร
 ค. เทอรโมสเฟยร
 ง. สตราโทสเฟยร

หนา   4
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                (ท่ีมา : http

ภาพจําลองแสดงบรร
ท่ีหอหุมโลก

ชุดที่

มายถึง อากาศทีอ่ยูรอบ ๆ ตัวเราและสงูข้ึนไปบนท
อหุมโลกไวดวยแรงดึงดูดของโลก บรรยากาศประก
กสหลายชนิด แรงดึงดูดของโลกทาํใหบรรยากาศป
ละแรงดึงดูดนี้ยังทําใหอากาศเคลื่อนทีไ่ปพรอมกับก
วาอากาศเปน สวนหนึ่งของโลก

utphysics.com/CHARUD/naturemystery/sci3/so

p://chanchaik.blogspot.com/2007/06/blog-post.htm

ภาพแสดง ลักษณะบรรย
สีฟาขุน ๆ บาง ๆ เหนื

รยากาศ

ชุดที่  1  องคป์ระกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ

ทองฟา
กอบดวย
ปกคลุมโลกอยู
การหมุนรอบ

olar2/polution.htm)

l )

ยากาศท่ีเปน
นอผืนโลก

หนา   5
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อากาศเปนของผสมที่มีลักษณะเปนเน้ือเดียว ประกอบดวยแกสชนดิตางๆ และไอน้ํา 
อากาศท่ีไมมไีอน้ําผสมอยูเรยีกวา อากาศแหง สวนอากาศที่มีไอน้ําผสมอยูเรียกวา อากาศชื้น 
โดยท่ัวไปจะมีไอนํ้าผสมอยูประมาณรอยละ 0-4 ของอากาศทัง้หมด ไอน้าํมีความสําคัญมาก 
เพราะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณทางลมฟาอากาศ เชน ฝน ลม พายุ ฟาแลบ  ฟารอง 

สวนประกอบของอากาศแหง 

ภาพแสดงองคประกอบของบรรยากาศ 
ที่มา :  http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/6/atm_structure/

   atm_structure/atm_structure.html

         ตารางที่ 1  แสดงสวนประกอบของอากาศ
สวนประกอบ ปริมาณ(%) 

ไนโตรเจน(N2) 78.084 
ออกซิเจน (O2) 20.964 
อารกอน (Ar) 0.934 
คารบอนไดออกไซด (CO2) 0.013 
อื่นๆ 0.005 

ลักษณะและสวนประกอบของอากาศ

หนา   6
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บรรยากาศชายทะเล ภูเขา แมน้ํา 

     อากาศทีไ่มมไีอน้ําผสม เรียกวา อากาศแหง
สวนอากาศทีมี่ไอน้ําปนอยูดวย เรียกวา อากาศชื้น

          อากาศบริเวณใกลพ้ืนผิวโลกจะเปนอากาศชืน้ มีไอน้าํรอยละ 0-4 โดยมวล 
หมายความวา ถานําอากาศมวล 100 กรัม มาวเิคราะหจะมีไอนํ้าอยูไมเกิน 4 กรัม  
ถาอากาศมีมวล 1 กิโลกรัม จะมีไอนํ้า 40 กรัม ปรมิาณไอน้ําในอากาศทาํใหปริมาณแกส
ไนโตรเจนและแกสออกซิเจนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลก็นอย 

 ปริมาณไอนํ้า ฝุนละออง และปริมาณแกสตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบของอากาศ
ช้ืน  ในบรเิวณตาง ๆ มีปริมาณแตกตางกันตามสถานะของสิ่งแวดลอม เวลา สถานที ่เชน 
ชายทะเล ภูเขา ปาไม ชุมชน พ้ืนที่อุตสาหกรรม 

- บริเวณชายทะเล ภเูขา และปาไม จะมีปริมาณไอน้ํามาก 

- บริเวณพ้ืนท่ีแหงแลง จะมีปริมาณไอนํ้านอย 

- บริเวณอุตสาหกรรม และแหลงชุมชนท่ีมีการจราจรคับคั่ง
จะมีแกสซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด และฝุนละอองมาก 
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       กิจกรรมท่ี 1      เร่ือง รูจริงหรือไมกับของอากาศ 

คําชี้แจง       ใหนักเรียนทาํเครื่องหมาย �  หนาขอที่เห็นวาถูก และทําเคร่ืองหมาย  
� หนาขอที่เห็นวาผิด (10 คะแนน) 

1. อากาศเปนสสาร สัมผัสได ตองการที่อยู และมีน้าํหนัก  

2. แกสออกซิเจนมอียูในอากาศปริมาณมากที่สุด  

3. ไอน้ําในอากาศทําใหเกิดปรากฎการณลมฟาอากาศ  

4. อากาศแหง คือ อากาศท่ีไมมไีอน้ําผสมอยู

5. ในอากาศจะมแีกสคารบอนไดออกไซดมากกวาออกซิเจน  

6. อากาศทุกท่ีมปีริมาณของคารบอนไดออกไซดเทากัน  

7. อากาศที่หอหุมโลกในระดับชัน้แรกเหนือพื้นดนิเรียกวา บรรยากาศ  

8. ไอน้ําในอากาศทําใหเกิดฝนตก ฟาแลบ ฟารอง  

9. อากาศบริเวณใกลพ้ืนผวิโลกจะเปนอากาศชืน้  

10. สวนประกอบของอากาศจะไมแตกตางกันไมวาจะอยูสถานที่ใด หรือเวลาใดก็ตาม

ทํากิจกรรมที่ 1 เสร็จแลว 
ไปศึกษาใบความรูท่ี 2 
กันตอเลยเพ่ือน ๆ 
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อากาศมีสมบัติเฉพาะตัวที่สําคัญ คือ  
1. เปนสสาร มีมวล มีตัวตน ตองการที่อยู และสัมผัสได
2. เปนของไหลถายเทไดตลอดเวลา อากาศจะไหลจากบริเวณที่มีความกดดันอากาศสูงไปยงั
บริเวณที่ความกดดันอากาศตํ่า จึงทําใหเกิดลม  
3. ทําใหเปนของเหลวได โดยการเพ่ิมความดนัสูง ๆ หรอืทําใหเย็นจดั ๆ อากาศจะเปลี่ยนไป
เปนของเหลว เรียกวา อากาศเหลว มีลักษณะเปนของเหลวไมมีสี
4. อากาศมีความหนาแนน มีความดนั มีความชืน้ และมีระดับอุณหภูมิ

ความหนาแนนของอากาศ (density) เปนอัตราสวนระหวางมวลกับปริมาตร ของอากาศ  

  ความหนาแนน =   
ปริมาตรของอากาศ

มวลของอากาศ

 จากการทําการทดลอง พบวา ความหนาแนนของอากาศจะลดลงเมื่อความสูง               
เพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ความสูงทีเ่พิ่มขึ้น 2 กิโลเมตร จากระดับนํ้าทะเล 

ใบความรูท่ี 2  สมบัติของอากาศ  

สมบัติของอากาศ

ความหนาแนนของอากาศ 
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ตาราง   แสดงความหนาแนนของอากาศในระดับความสูง จากระดับน้ําทะเลและระดับตางๆ 

ความสูงจากระดับน้ําทะเล (km) ความหนาแนนของอากาศ (kg/m3)
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

1.225 
1.007 
0.819 
0.660 
0.526 
0.414 
0.312 
0.228 
0.166 
0.122 
0.089 

ที่เราอยูน่ีมันสูงก่ีระดับน้ําทะเล 
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คําชี้แจง ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามคาํแนะนําแตละขอ

อุปกรณ 1. อิฐมอญ 1 กอน  
  2. ถังนํ้า 1 ใบ  
  3. แกวนํ้า  1  ใบ  
  4. เทียนไข  1  เลม  

   วิธีทดลอง 

1. นําอิฐมอญที่สะอาด 1 กอน ใสลงในถังน้ํา สังเกตฟองแกสท่ีเกดิขึ้น บันทึกผลการทํากิจกรรม 
2. คว่ําแกวเปลา 1 ใบ ลงในอางน้ํา โดยคว่ําแกวลงตรง ๆ สังเกตและบันทึกผลการทํากิจกรรม  
3. จุดเทียนไขวางลงในอางใสน้ํา นําแกวเปลาครอบลงไปบนเทียนไขที่ตดิไฟ รอจนเทียนไขดับ 
สังเกตปรมิาณนํ้าในแกวและระดับนํ้าในอาง สังเกตและบันทกึผลการทํากิจกรรม 

   บันทึกผลการทาํกิจกรรม 

วิธีการทดลอง ผลการสังเกต 

1.  นําอิฐมอญใสในน้ํา  

2. ควํ่าแกวลงในอางน้ํา  

3. ควํ่าแกวลงในเทียนไขที่ติดไฟ  

กิจกรรมท่ี 2 การทดลองเรื่องสมบัติของอากาศ
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สรุปผลการทํากิจกรรม

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

เดี๋ยวเราจะเอากิจกรรมน้ี  Science Show 
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ภาพแสดง ชั้นบรรยากาศของโลก 
ท่ีมา : http//: www. aqnis.pcd.go.th

1. โทรโพสเฟยร (troposphere) เปนสวนของบรรยากาศที่อยูสูงจากพ้ืนดิน ขึ้นไปประมาณ 
20 กิโลเมตร ลักษณะเดนของบรรยากาศชั้นนี้คือ อุณหภูมิจะคอย ๆ ลดลงตามระดับ             
ความสูงที่เพ่ิมข้ึน มีความหนาแนนมากและแปรปรวนอยูเสมอ มีไอน้ํา เมฆ หมอก ฝน และ
พายุ อันทําใหเกิดปรากฎการณตาง ๆ ของอากาศที่สัมพันธกับชีวิตมนุษยอยางมาก                       
นักอุตุนิยมวิทยาจึงใหความสนใจตอบรรยากาศชั้นน้ีมาก 

ใบความรูที่ 3  เรื่อง ชั้นของบรรยากาศ 
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2. สตราโทสเฟยร (stratosphere) เปนชั้นที่อากาศมีเสถียรภาพตํ่าสุด มีความสูงจากพ้ืนดิน
ต้ังแต 20 – 50 กิโลเมตร อุณหภูมิในระดับลางของชั้นนี้จะคงที่จนถึงระดับความสูง 20 
กิโลเมตร อากาศในชั้นนี้เบาบาง ไมมีเมฆและพายุ มีความชื้นและผงฝุนเพียงเล็กนอย                   
มีกระแสลมพัดในแนวระดับ ใชประโยชน ในการคมนาคมทางอากาศ มีปริมาณความเขมขน
ของแกสโอโซนมาก ซึ่งแกสชนิดน้ีจะชวยดูดรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตยไวไมใหสอง
ลงไปยังพ้ืนโลกมากจนเกินไป  
3. มีโซสเฟยร (mesosphere) เปนสวนของบรรยากาศที่อยูสูงจากพ้ืนดิน ในชวง 50 – 80 
กิโลเมตร อุณหภูมิในชั้นนี้จะลดลงตามระดับความสูง จากพื้นผิวโลกขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุด
ของชั้นมีโซสเพียร พอจะจัดไดวาเปนระดับท่ีอากาศรวมเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้นเราอาจรวม
เรียกบรรยากาศชั้นโทรโพสเพียร สตราโทสเฟยร และมีโซสเฟยรวา โฮโมสเฟยร
(homosphere)  
4. เทอรโมสเฟยร (thermosphere) เปนชั้นบรรยากาศที่อยูสูงจากพ้ืนดิน ในชวง 80 – 500 
กิโลเมตร อุณหภูมิในบรรยากาศชั้นนี้จะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว (เนื่องจากอยูใกลดวงอาทิตย)            
มีอากาศบางมาก และมีแกสตาง ๆ ซึ่งอยูในลักษณะที่เปนอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาเรียกวา 
ไอออน สามารถสะทอนคลื่นวิทยุบางชนิดได เราอาจเรียกบรรยากาศในชั้นนี้วา                       
ไอโอโนสเฟยร (ionosphere)  
5. เอกโซสเฟยร (exosphere) เริ่มตั้งแต 500 กิโลเมตรจากผิวโลกขึ้นไป บรรยากาศชั้นนี้
เจือจางมากจนไมถือวาเปนสวนหนึ่งของบรรยากาศ องคประกอบ สวนใหญเปนแกส
ไฮโดรเจนและฮีเลียม ไมมีรอยตอที่ชัดเจนระหวางบรรยากาศชั้นนี้กับอวกาศ มีอุณหภูมิ
ประมาณ 726 องศาเซลเซียส ถึงแมอุณหภูมิจะสูง แตเนื่องจากมีอากาศเบาบางมากจึง              
แทบไมมีผลตอยานอวกาศ 

รูปแสดงชัน้ของบรรยากาศและผลกระทบของกิจกรรมตอชั้นบรรยากาศ 
ท่ีมา :  http://www3.ipst.ac.th/research/assets/web/mahidol/ecology%283%29/ 

chapter2/chapter2_airpolution1.htm

หนา   14

ชุดท่ี  1  องคประกอบและการแบงช้ันบรรยากาศ 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



กิจกรรมที่ 3     การแบงชั้นบรรยากาศ

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคาํถามตอไปนี้ใหถูกตอง   

1. จงอธบิายวา บรรยากาศที่หอหุมโลกมีประโยชนตอสิง่ชีวติบนโลกอยางไร  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

2. นักเรียนคดิวา อากาศชัน้ใดมีการเปลี่ยนแปลงมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด  
..................................................................................................................................................  

3.  จงเขียนผังมโนทัศนแสดงชั้นของบรรยากาศ   
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บรรยากาศมีความสําคัญ ตอส่ิงมีชวีิตบนโลก ดังน้ี
1. บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยร มีแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซด ชวยใหเกิด
กระบวนการตาง ๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน กระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต 
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงของพืช และทําใหเกิดปรากฎการณทางลมฟาอากาศ เปนตน  

ภาพแสดงการเกิดปรากฎการณทางลมฟา
อากาศ

ที่มา : http//:www.thaigoodview.com  

2. ชวยปองกันอันตรายจากอนุภาคตาง ๆ ที่มาจากภายนอกโลก เชน โอโซนใน                 
สตราโทสเฟยร ชวยทําใหวัตถุจากภายนอกเชน อุกกาบาตและสะเก็ดดาว ดาวตก             
โดยถูกแรงดึงดูดของโลกดึงเขามาเกิดการลุกไหม หรือมีขนาดเล็กลงกอนตกถึงพ้ืนโลก 
3. ชวยปองกันอันตรายจากรังสีที่มาจากภายนอกโลก เชน โอโซนในชั้นสตราโทสเฟยร
ชวยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตไมใหสองผานมายังผิวโลกมากเกินไปเพราะจะทําใหเซลล
ผิวหนังถูกทําลายและกอเกิดมะเร็งที่ผิวหนังไดงาย  
4. ชวยปรับอณุหภูมิของโลกใหเหมาะสมตอการดาํรงชีวิต คือ ในชวงกลางวันทีม่ีแสงแดด
บรรยากาศทีห่อหุมโลกจะชวยดดูกลืนความรอนจากดวงอาทิตยไว บางสวนทําใหโลกอบอุน
ข้ึน สวนชวงกลางคืนไมมีแสงแดดบรรยากาศจะชวยระบายความรอนทําใหโลกเย็นลง ถาไมมี
บรรยากาศหอหุมโลกไว อุณหภูมิเวลากลางวนัจะสูงถงึประมาณ 110 องศาเซลเซยีส สวน
กลางคนือุณหภูมิจะลดตํ่าลงถึงประมาณ –180 องศาเซลเซียส 

                ภาพแสดง ลักษณะของบรรยากาศปองกัน 
 อันตรายจากรังสีและอนภุาคตาง ๆ 

          ที่มา : http://www.encyclopedia.com

ใบความรูที่ 4  เร่ือง ความสําคัญของบรรยากาศ 
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               กิจกรรมท่ี 4      เร่ือง บรรยากาศสําคัญอยางไร 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนอธิบายความสําคัญของอากาศและบรรยากาศ  
ตามหัวขอที่กําหนดใหถูกตอง  

ความสําคัญของอากาศ 
และบรรยากาศ

การดํารงชีวิตของพืช การดํารงชีวิตของสัตว 

โรคที่เกิดจาก 
ดวงอาทิตย  

อุณหภูมิของอากาศ 
ในชีวิตประจําวัน 

ความสําคัญของ
บรรยากาศ 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

..................................... 

.................................... 

..................................... 
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แบบทดสอบหลังเรยีน ชุดกิจกรรมการเรยีนรู 
เร่ือง ปรากฏการณของอากาศในชีวิตประจําวัน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1     ชุดท่ี 1 ความสําคัญของบรรยากาศ 

ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย �  ขอที่ถูกท่ีสุดเพียงขอเดียวลงใน
กระดาษคําตอบ (จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  

1. ขอความใด ไมใช ความสาํคัญของบรรยากาศ  
ก. ส่ิงมีชีวติตองใชหายใจ  
ข. ทําใหฝุนละอองลดนอยลง  
ค. ปองกันอันตรายจากลูกอุกกาบาต  
ง. อากาศในโลกไมรอนหรือเย็นเกินไป  

2. บรรยากาศชัน้ใดที่สามารถสะทอนคลื่นวิทยุเพ่ือการสือ่สารได
ก. มีโซสเฟยร
ข. โทรโพสเฟยร
ค. เทอรโมสเฟยร
ง. สตราโทสเฟยร

3. ขอใดไมใชประโยชนของบรรยากาศ  
ก. ชวยในการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย
ข. ชวยปรบัอุณหภูมขิองโลกใหเหมาะสมกับส่ิงมีชวีติ  
ค. ชวยดูดกลืนรังสตีาง ๆ ไมใหผานเขาสูโลกมากเกินไป  
ง. ชวยเสยีดสีกับวัตถุภายนอกโลกทาใหลุกไหมตลอด 

4. มนุษยอาศัยอยูในบรรยากาศชัน้ใด  
ก. มีโซสเฟยร
ข. โทรโพสเฟยร
ค. เทอรโมสเฟยร
ง. สตราโทสเฟยร
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5. อากาศหมายถึงขอใด  
ก. อากาศมไีอน้าํประกอบอยูจํานวนมาก  
ข. อากาศท่ีมีความดันอากาศที่ระดับนํ้าทะเล  
ค. แกสตาง ๆ ที่มารวมกันประกอบดวยไนโตรเจน ออกซิเจน   คารบอนไดออกไซด
    ในปริมาณเทา ๆ กัน  
ง. อากาศท่ีหอหุมโลกในบริเวณใกลพื้นผิวโลกประกอบดวยแกสตาง ๆ  

6. ในอากาศจะมแีกสออกซิเจนอยูก่ีเปอรเซ็นต
ก. 1%     ข. 10%  
ค. 21%     ง. 78%  

7. ถาโลกเราไมมีบรรยากาศหอหุมอุณหภูมิในชวงกลางวนั และชวงกลางคนื จะเปนอยางไร  
ก. อุณหภูมิชวงกลางวนั และกลางคืนสงูมาก  
ข. อุณหภูมิชวงกลางวนัสูงมาก อุณหภูมิชวงกลางคนืต่ํามาก  
ค. อุณหภูมิชวงกลางวนัต่ํามาก อุณหภูมิชวงกลางคนืสงูมาก  
ง. อุณหภูมิชวงกลางวนัและชวงกลางคนืมีคาเทากันและไมเปลี่ยนแปลง  

8. อุกกาบาตจากนอกโลกเมื่อเคลื่อนที่เขาสูแรงดึงดูดของโลก จะเริ่มลุกไหม
ในบรรยากาศชัน้ใด  

ก. มีโซสเฟยร
ข. โทรโพสเฟยร
ค. เทอรโมสเฟยร
ง. สตราโทสเฟยร

9. ขอใดกลาวไมถกูตอง เกี่ยวกับบรรยากาศชัน้โทรโพสเฟยร
ก. สวนใหญนักบินจะขับเครือ่งบินในชั้นบรรยากาศนี้
ข. เปนชั้นบรรยากาศที่มีอากาศมีความหนาแนนมากทีสุ่ด  
ค. นักอุตนุิยมวิทยานาขอมูลจากบรรยากาศชั้นนี้มาใชในการพยากรณอากาศ  
ง. เปนชั้นบรรยากาศที่มีผลตอการดารงชวีติประจําวันของมนุษยมากท่ีสุด  

10. เคร่ืองบินโดยสารระหวางประเทศมักจะบินอยูในบรรยากาศชั้นใด  
ก. มีโซสเฟยร
ข. โทรโพสเฟยร
ค. เทอรโมสเพียร
ง. สตราโทสเฟยร
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  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
  แนวบันทึกกิจกรรม  
  เฉลยกิจกรรม 

ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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       แนวตอบกิจกรรมที่ 1      เร่ือง รูจรงิหรือไมกับของอากาศ 

คําชี้แจง       ใหนักเรียนทาํเครื่องหมาย �  หนาขอที่เห็นวาถูก และทําเคร่ืองหมาย  
� หนาขอที่เห็นวาผิด (10 คะแนน) 

�      1. อากาศเปนสสาร สัมผัสได ตองการที่อยู และมีน้ําหนัก  

�  2. แกสออกซิเจนมอียูในอากาศปริมาณมากที่สุด  

�   3. ไอน้ําในอากาศทําใหเกิดปรากฎการณลมฟาอากาศ  

�   4. อากาศแหง คือ อากาศท่ีไมมไีอน้ําผสมอยู

�  5. ในอากาศจะมีแกสคารบอนไดออกไซดมากกวาออกซิเจน  

�   6. อากาศทุกท่ีมีปริมาณของคารบอนไดออกไซดเทากัน  

�   7. อากาศที่หอหุมโลกในระดับชัน้แรกเหนือพื้นดนิเรียกวา บรรยากาศ  

�   8. ไอน้ําในอากาศทําใหเกิดฝนตก ฟาแลบ ฟารอง  

�   9. อากาศบริเวณใกลพ้ืนผวิโลกจะเปนอากาศชืน้  

�  10. สวนประกอบของอากาศจะไมแตกตางกันไมวาจะอยูสถานที่ใด หรือเวลาใดก็ตาม
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 บันทึกผลการทํากิจกรรม 

วิธีการทดลอง ผลการสังเกต 

1.  นําอิฐมอญใสในน้ํา เกิดฟองแกสผุดขึ้นอยาเร็วและชาลงเรื่อยๆ 

2. ควํ่าแกวลงในอางน้ํา ระดับน้ําในแกวเทากับระดับน้ําในถวย 

3. ควํ่าแกวลงในอางน้ําท่ีมีเทียนไข
ติดไฟ   

ซักครูเทียนดับและระดับน้ําในแกวสูงข้ึน 

สรุปผลการทํากิจกรรม

      1.  อิฐมอญใสน้ํามีฟองแกสผุดข้ึน  เนื่องน้ําเขาไปแทนที่อากาศในอิฐทําใหเกิด             
ฟองแกสผุดขึ้น  แสดงวา อากาศมีตัวตน  ตองการท่ีอยู  และสัมผัสได
      2.  จากการคว่ําแกวเปลาลงในอางน้ํา  มีระดับเทากัน  เนื่องจากที่ความสูง
เทากัน  ความหนาแนนของอากาศจะเทากัน      
 3.  จากการควํ่าแกวลงในอยางน้ําที่มีเทียนไขติดไป  พบวาซักครูเทียนไขดับ
เพราะออกซิเจนในการเผาไหมหมดและปริมาณน้ําสูงขี้นเพราะน้ําเขาไปแทนที่
ออกซิเจนที่เผาไหม

ชุดท่ี  1  องคประกอบและการแบงช้ันบรรยากาศ 

แนวตอบกิจกรรมที่ 2 การทดลองเรื่องสมบัติของ
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แนวตอบกิจกรรมที ่3     การแบงชั้นบรรยากาศ

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคาํถามตอไปนี้ใหถูกตอง   

1. จงอธบิายวา บรรยากาศที่หอหุมโลกมีประโยชนตอสิง่ชีวติบนโลกอยางไร  

     ชวยทําใหเกิดกระบวนการตางๆ ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  ปรับอุณหภูมิ
ของโลกใหพอเหมาะกับการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต ชวยกรองรังสีอัลตราไวโอเลต และ
ปองกันอนุภาคตางๆ ที่มาจากนอกโลก       

2. นักเรียนคดิวา อากาศชัน้ใดมีการเปลี่ยนแปลงมากทีสุ่ด เพราะเหตุใด  

ช้ัน โทรโทสเฟยร           

3.  จงเขียนผังมโนทัศนแสดงชั้นบรรยากาศ   

หนา 24

ชุดท่ี  1  องคประกอบและการแบงช้ันบรรยากาศ 

ชั้นบรรยากาศ 

1. ชั้นโทรโมสเฟยร 
- สูงขึ้นไปจากพื้นโลก 20 กม. เปนชั้นท่ีเกิดเมฆ 
- มีความหนาแนนของอากาศมาก  มีความ
หนาแนนและแปรปรวน 

2. ชั้นสตราโทสเฟยร 
- สูง 20-50 กม. อากาฐเบาบาง ไมมีเมฆ          
- ใชประโยชนการคมนาคม  
- มีโอโซนมากดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต 

3. ชั้นมีโซสเฟยร  
- สูงขึ้นไปจากพื้นโลก 50-80 กม.   
- อุณหภูมิต่าํ 
- อากาศรามกันเปนเนื้อเดียว   

5. เอกโซสเฟยร 
- สูงจากพ้ืนโลก 500 กม.ขึ้นไป 
- อุณหภูมสิูงมาก องคประกอบสวนใหญเปน 
แกสไฮโดรเจนและฮีเลียม   

4. เทอรโมสเฟยร (หรือไอโอโนสเฟยร) 
- สูงขึ้นไปจากพื้นโลก 80-500 กม.  
- อุณหภูมสิูง อากาศเบาบาง มีแกสตางๆท่ีเปน
ประจุ สามารถสะทอนคลื่นวิทยุ  
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           แนวตอบกิจกรรมที่ 4      เร่ือง บรรยากาศสําคัญอยางไร 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนอธิบายความสําคัญของอากาศและบรรยากาศ  
ตามหัวขอที่กําหนดใหถูกตอง  

ความสําคัญของอากาศ 
และบรรยากาศ

การดํารงชีวิตของพืช การดํารงชีวิตของสัตว 

โรคที่เกิดจาก 
ดวงอาทิตย  

อุณหภูมิของอากาศ 
ในชีวิตประจําวัน 

ความสําคัญของ
บรรยากาศ 

ใชในการกระบวนการหายใจ
และการสังเคราะหแสงของพืช ใชในกระบวนการหายใจ  

ชวยในการปรบัอุณหภูมิให
เหมาะสมกันการดํารงชีวิต 

การดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต 
ปองกันอันตรายจากอนุภาค

และรังสีตางๆ 
มะเร็งที่ผิวหนัง 
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