
 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เร่ือง ปรากฏการณเกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจําวัน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
จัดทําโดย 

นางวิมล   สุวรรณสม 
โรงเรียนบานหวยกุม(ประสานราษฎรวิทยา)  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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  คํานํา  
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณเกี่ยวกับอากาศ

ในชีวิตประจําวัน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชุดท่ี 2 เร่ือง สมบัติของอากาศ เปนสวนหน่ึงของรายวิชา

วิทยาศาสตรพื้นฐาน ผูจัดทําไดจัดทําข้ึนโดยมีความมุงหวังใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรู   

ดวยตนเอง สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะ โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีการเรียบเรียงตามลําดับ

เน้ือหา เพื่อพัฒนาใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย และตามวัตถุประสงคของหลักสูตร แบงเปน 6 ชุด ดังน้ี 

 ชุดท่ี 1 เร่ือง ช้ันบรรยากาศ 

ชุดท่ี 2 เร่ือง สมบัติของอากาศ 

ชุดท่ี 3 เร่ือง เมฆ หมอก และนํ้าคาง 

ชุดท่ี 4 เร่ือง ฝน ลม และพาย ุ

ชุดท่ี 5 เร่ือง การพยากรณอากาศ 

ชุดท่ี 6 เร่ือง ปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง ปรากฏการณเกี่ยวกับอากาศ

ในชีวิตประจําวัน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ชุดท่ี 2 เร่ือง สมบัติของอากาศ ชุดน้ีประกอบดวยสาระ      

ท่ีควรรูดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

  

นางวิมล   สุวรรณสม 

      ครูโรงเรียนบานหวยกุม(ประสานราษฎรวิทยา)

เนื้อหา              เรื่อง 

1 แบบประเมินตนเองกอนเรียน 
2 สมบัติของอากาศ 
3 ความหนาแนนของอากาศ 
4 ความช้ืนของอากาศ 
5 แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
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สารบัญ 
 

เรื่อง      หนา 

คํานํา        ก 

สารบัญ        ข 

องคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู        1 

คําช้ีแจง        2 

จุดประสงคการเรียนรู          3 

แบบประเมินตนเองกอนการเรียนรู        4 

สมบัติของอากาศ        8 

กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง อากาศมีตัวตน        9 

อุณหภูมิอากาศ        11 

ความดันของอากาศ        12 

กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง อากาศมีตัวตนและแรงดัน       14 

ความหนาแนนของอากาศ        16 

กิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การหาคาความหนาแนนของอากาศ      18 

ความช้ืนของอากาศ        19 

กิจกรรมท่ี 4 เร่ือง ความช้ืนของอากาศ        21 

การวัดความช้ืนของอากาศ        23 

กิจกรรมท่ี 5 เร่ือง การหาคาความช้ืนของอากาศ          25 

แบบประเมินตนเองหลังเรียน        26 

ภาคผนวก                                                                                        30 

เฉลยกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง อากาศมีตัวตน        31 

เฉลยกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง อากาศมีตัวตนและมีแรงดัน      34 

เฉลยกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การหาคาความหนาแนนของอากาศ       36 

เฉลยกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง ความช้ืนของอากาศ       37 

เฉลยกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง การหาคาความช้ืนของอากาศ      39 
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เฉลยแบบประเมินตนเองกอน – หลังเรียน        40 

บรรณานุกรม        41 
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องคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 

 

 

 

 

1. คําช้ีแจง 

2. จุดประสงคการเรียนรู    

3. แบบประเมินตนเองกอนเรียน 

4. เน้ือหาความรู  ใบกิจกรรม  แนวคําตอบ 

5. แบบประเมินตนเองหลังเรียน 

6. เฉลยแบบประเมินตนเองกอน – หลังเรียน 
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คําช้ีแจง 
 

 

 

 

 

  

1. ทําความเขาใจจุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหทราบวา 

 เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรูแลวนักเรียนสามารถเรียนรูอะไรไดบาง 

2. ทําแบบประเมินตนเองกอนเรียน เพื่อวัดความรูเดิม 
3. ต้ังใจศึกษาใบความรูและปฏิบัติกจิกรรมตามข้ันตอน 

หรือคําช้ีแจงของแตละกิจกรรมอยางระมัดระวัง 

ไมเลนขณะปฏิบัติกิจกรรม ตรงตอเวลาและไมเสียงดังรบกวนผูอื่น 

4. จัดเก็บวัสดุอุปกรณใหเรียบรอยทุกคร้ังหลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ 

หากวัสดุอุปกรณชํารุดเสียหายตองแจงครูผูสอนทราบทันที 

5. ทําแบบประเมินตนเองหลังเรียนเพื่อวัดความรูความเขาใจ 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 

 

 

 

 

1. ทดลองและอธิบายสมบัติของอากาศ การวัดอุณหภูมิ ความช้ืนและความกดอากาศได 

2. อธิบายความหมาย ความหนาแนนของอากาศ การหาคาของความช้ืน 

    และความกดอากาศได 

3. บอกความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ ความช้ืน คาความหนาแนนของอากาศและ             

ความกดอากาศได 
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แบบประเมินตนเองกอนเรียน ชุดท่ี 2 เร่ือง สมบัติของอากาศ 
 

 

คําชี้แจง  1. แบบทดสอบเปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

       2. ใชเวลาในการทดสอบ 10 นาที 

       3. ใหนักเรียนเลือกขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

 

 

 

 

1. ขอความตอไปน้ี “กาลอากาศ” หมายถึงอะไร 

 ก. การเกิดปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 

 ข. การศึกษาสภาพของบรรยากาศ ลมฟาอากาศ 

 ค. อากาศท่ีอยูรอบตัวเราท้ังหมดและท่ีหอหุมโลกของเราไว  

 ง. สภาวะอากาศท่ีเปนอยู ณ ท่ีแหงใดแหงหน่ึงในชวงระยะเวลาสั้นๆ 

2. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสมบัติของอากาศ 

 ก. อากาศไมมีสี       

 ข. อากาศไมมีรส 

 ค. อากาศไมมีมวล        

 ง. อากาศไมมีกลิ่น  

3. อุณหภูมิของอากาศท่ีเชิงเขาสูงกวาบนยอดเขา เน่ืองจากเหตุใด 

 ก. เชิงเขามีปาไมมาก   

 ข. เชิงเขามีปาไมนอย 

 ค. เชิงเขาอยูใกลพื้นผิวโลก 

 ง. บนยอดเขามีปานอยกวา   
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4. หนวยของความช้ืนสัมบูรณ คือขอใด 

 ก. กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร       

 ข. กรัม/ลูกบาศกเมตร 

 ค. องศาเซลเซียส         

 ง. กรัม/ปริมาตร 

5. “อากาศอิ่มตัวดวยไอนํ้า” คือขอใด  

 ก. อากาศรับไอนํ้าไดอีก  

 ข. อากาศมีความช้ืนสูงท่ีสุด 

 ค. ไอนํ้าไมสามารถระเหยไดอีก    

 ง. มวลของไอนํ้าในอากาศขณะน้ัน 

6. เด็กชายแดงจะวัดความดันอากาศควรใชเคร่ืองมือในขอใด 

 A. เทอรมอมิเตอร B. ไฮโกรมิเตอร C. บารอมิเตอร   D. อัลติมิเตอร  

 ก. A และ B                                          

 ข. A และ C 

 ค. C และ D      

 ง. B และ D  

7. บริเวณใดตอไปน้ีมีคาความดันอากาศนอยท่ีสุด 

 ก. ยอดภูกระดึง     

 ข. ภูหินรองกลา  

 ค. วังนํ้าเขียว  

 ง. เกาะสีชัง 

8. ถาในอากาศมีความช้ืนมากจะมีผลตามท่ีกลาวมายกเวนขอใด 

 ก. เหล็กเกิดสนิม     

 ข. เหงื่อระเหยไดนอย 

 ค. ผาแหงชา เมื่อตากไว   

 ง. เหงื่อระเหยไดมาก ทําใหรูสึกเย็น 
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9. ขอใดไมใชผลของอากาศแหง  

 ก. เหนียวตัวอึดอัด   

 ข. ผิวแหงแตกเปนขุย 

 ค. ผาแหงเร็วเมื่อตากไว                               

 ง. นํ้าจากแหลงตางๆ ระเหยไดมาก                  

10. ในขณะน้ันอากาศมีไอนํ้าอยูเพียง 60 กรัมตอลูกบาศกเมตร ท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส       

ถาเด็กหญิงไก ตองการทราบความช้ืนสัมพัทธ เด็กหญิงไกตองทราบคาอะไรอีก  

ก. มวลของไอนํ้าในอากาศ 30  กรัม    

ข. ปริมาณไอนํ้าท่ีมีอยูจริงท่ี 30 องศาเซลเซียส 

ค. ปริมาตรของอากาศ 30 กรัมตอลูกบาศกเมตร 

ง. อากาศอิ่มตัวดวยไอนํ้า 30  กรัมตอลูกบาศกเมตร 
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กระดาษคําตอบแบบประเมินตนเองกอนเรียน 

ชุดท่ี 2 เร่ือง สมบัติของอากาศ 
 

 

ช่ือ – สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขท่ี.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 1. ตอบถูก ใหขอละ 1 คะแนน 

 2. ตอบผิด / ไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ขอ ให 0 คะแนน 

แปลผลการประเมิน 

 1. ไดคะแนน 8 – 10 คะแนน  ใหผาน 

 2. ไดคะแนน 0 – 7 คะแนน  ใหไมผาน 

สรุปผลการประเมิน 

 

รวมคะแนน..................................คะแนน 

     ผาน   ไมผาน 

ขอ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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สมบัติของอากาศ 
 

 

สมบัติของอากาศ อากาศมีสมบัตเิฉพาะตัวที่สําคัญ คือ 

 1. เปนสสาร มีมวล มีตัวตน ตองการท่ีอยู และสัมผัสได 
 2. เปนของไหลถายเทไปไดตลอดเวลา 
 3. อากาศจะไหลจากบริเวณท่ีมีความกดดันอากาศสูง 

ไปยังบริเวณท่ีความกดดันอากาศตํ่า จึงทําใหเกิดลม 
 4. ทําใหเปนของเหลวไดโดยการเพิ่มความดันสูงๆ 

หรือทําใหเย็นจดัๆ อากาศจะเปลี่ยนไปเปนของเหลว 
เรียกวา อากาศเหลว มีลักษณะเปนของเหลวไมมีสี 

 5. อากาศมีความหนาแนน มีความดัน มีความช้ืนและมีระดับอุณหภูมิ 
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กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง อากาศมีตัวตน 
 

สมาชิกในกลุม ชั้นมัธยมศกึษาปที่........................ 

1.................................................................................................เลขท่ี....................... 
2.................................................................................................เลขท่ี....................... 
3.................................................................................................เลขท่ี....................... 
4.................................................................................................เลขท่ี....................... 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3 - 4 คน เพื่อทดลองและปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนํา 

จุดประสงคการเรียนรู 
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอากาศมีตัวตน 

วัสดุ / อปุกรณ 

1. ไมบรรทัด  1  อัน 

2. ลูกโปง   2  ลูก 

3. เทป   1  มวน 

4. ดาย   1  เสน 

5. ไม   1  อัน 

วิธีการทดลอง 

1. นําไมหรือไมไผ ท่ีมีขนาดความยาว 30 เซนติเมตร กวาง 2 - 3 เซนติเมตร ใชไมบรรทัด  

วัดหาตําแหนงกึ่งกลางของไม แลวผูกเชือกกึ่งกลางใหเหลือปลายเชือกเพื่อใชจับ 

2.  ใชเทปติดลูกโปงท่ียังไมเปาลมไวท่ีปลายของไมบรรทัดขางละ 1 ลูก สังเกตและบันทึกผล 

3.  แกะลูกโปงขางใดก็ไดมาเปาใหลูกโปงพองตัว 1 ลูก มวนรัดปลายลูกโปง 

    แลวนําไปติดไวท่ีเดิมสังเกตและบันทึกผล 
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ตารางบนัทกึผล 

การทดลอง ผลจากการสังเกต 

1. ลูกโปงท่ียังไมเปาลมติดไวท่ีปลายของไม

ขางละ 1 ลูก   

 

2. ลูกโปงท่ีเปาและลูกโปงท่ีไมเปาติดไวท่ี

ปลายของไมลูกละขาง 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

ไม 

เชือก ไมบรรทัด 

ลูกโปง 

เทป 

1 

4 3 

2 
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อุณหภูมิอากาศ 
 

อุณหภูมิของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในแตละช่ัวโมงในแตละวัน และในแตละสถานท่ี 

อุณหภูมิของอากาศจะลดลงในชวงใกลคํ่าและจะลดตํ่าท่ีสุดในชวงเชามืด ท้ังน้ีเน่ืองจากโลกไมไดรับ

แสงและความรอนจากดวงอาทิตย 

การเปลี่ยนของอุณหภูมิตามความสูงน้ี มีความสําคัญเกี่ยวกับเสถียรภาพ หรือการทรงตัว 
ของบรรยากาศ  

เสถียรภาพของบรรยากาศ หมายถึง อากาศเมื่อถูกทําใหเคลื่อนตัวแลวจะพยายามกลับมา
ท่ีเดิมไมทําใหการเคลื่อนตัวแผขยายเพิ่มข้ึน  

การไมมีเสถียรภาพหรอืไรเสถียรภาพของอากาศ หมายถึง อากาศเมื่อถูกเคลื่อนตัวแลว
การเคลื่อนตัวแผขยายเพิ่มมากข้ึนอีก เชน อากาศท่ีจะเกิดพายุฟาคะนองไดจะตองเปนอากาศช้ืนและ
ไรเสถียรภาพในภาพขางลางเราจะเห็นไดวา เมื่ออากาศพัดผานภูเขา และลอยตัวข้ึน เมฆท่ีเกิดจาก
อากาศซึ่งมีเสถียรภาพ มักจะเปนเมฆชนิดช้ันตามแนวนอนและไมกอตัวตามแนวต้ังมาก แตมวล
อากาศชนิดไรเสถียรภาพหรือไมมีการทรงตัว เมฆท่ีเกิดข้ึนจะกอตัวสูงในแนวต้ัง และเปนเมฆชนิดท่ี
ทําใหเกิดฝน 

    

           ภาพท่ี 1 มีเสถียรภาพหรือการทรงตัว    ภาพท่ี 2 ไรเสถียรภาพหรือไมมีการทรงตัว 

ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=4&chap=5&page=t4-

5-infodetail10.html 

อากาศแบบเสถียรภาพ อากาศแบบไรเสถียรภาพ 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=4&chap=5&page=t4-5-infodetail10.html
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ความดันของอากาศ 
 

ความดันของอากาศหรือความดันบรรยากาศ คือ คาแรงดันอากาศท่ีกระทําตอหน่ึงหนวย

พื้นท่ี ท่ีรองรับแรงดันน้ัน 

- เคร่ืองมือวัดความดันอากาศ เรียกวา บารอมิเตอร 

- เคร่ืองมือวัดความสูง เรียกวา แอลติมิเตอร 

สมบัติของความกดอากาศ มีดังน้ี 

1. ความกดอากาศบนพื้นโลกแตละพื้นท่ีจะแตกตางกันเน่ืองจากพลังงานความรอนท่ีไดรับ

จากดวงอาทิตยไมเทากัน 

2. ความกดอากาศจะลดลงตามระดับความสูงของพื้นท่ี 

3. ท่ีระดับความสูงเดียวกัน ความกดอากาศจะเทากัน 

4. ความกดอากาศข้ึนอยูกับอุณหภูมิ คือเมื่ออากาศไดรับความรอนอากาศจะขยายตัวจึงมี

ความกดอากาศตํ่า 

5. ความกดอากาศข้ึนอยูกับความช้ืน อากาศช้ืนมีไอนํ้ามากและมีโมเลกุลเบากวาโมเลกุล

ของออกซิเจน ไนโตรเจน ดังน้ัน อากาศช้ืนจึงมีความกดอากาศตํ่ากวาอากาศแหง 
 

 

เรื่องนารู 

ในการพยากรณอากาศเรียกความดันอากาศหรือ  

ความดันบรรยากาศวา ความกดอากาศ  

สมบัติของความดันอากาศคาความดันอากาศ 

ในแตละแหงจะไมเทากัน บริเวณใกลพื้นผิวโลก  

จะมีความดันอากาศมากและจะลดลงเมื่อข้ึนไปในท่ีสูง 
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ความสัมพันธระหวางความดันอากาศกบัระดบัความสูงจากระดับน้ําทะเล สรปุไดดังนี ้

1. ท่ีระดับนํ้าทะเล ความดันอากาศปกติมีคาเทากับความดันอากาศท่ีสามารถดันปรอทใหสูง 

76 เซนติเมตร หรือ 760 มิลลิเมตร หรือ 30 น้ิว 

2. เมื่อระดับความสูงเพิ่มข้ึน ความกดของอากาศจะลดลงทุกๆ ระยะความสูง 11 เมตร 

ระดับปรอทจะลดลง 1 มิลลิเมตร 

 

 

เรื่องนารู 

- บารอมิเตอรและอัลติมิเตอรใชวัด “ความดันอากาศ”  

- ไฮโกรมิเตอร ใชวัด “ความช้ืนในอากาศ”  

- เทอรมอมิเตอรใชวัด “อุณหภูมิของอากาศ”  
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กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง อากาศมีตัวตนและมีแรงดัน 
 

สมาชิกในกลุม ชั้นมัธยมศกึษาปที่........................ 

1.................................................................................................เลขท่ี....................... 
2.................................................................................................เลขท่ี....................... 
3.................................................................................................เลขท่ี....................... 
4.................................................................................................เลขท่ี....................... 

คําชี้แจง ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3 - 4 คน เพื่อศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนํา 

จุดประสงคการทดลอง 
เพื่อทดลองอากาศมีตัวตนและมีแรงดัน เมื่อเปาลูกโปงใหพองตัวข้ึน ทีละนอย ๆ ลูกโปง  

จะสามารถยกหนังสือข้ึนได 

วัสดุ / อปุกรณ 
 1. ลูกโปง   1   ลูก 
 2. โตะ   1   ตัว  
 3. หนังสือ  1   เลม 

วิธีการทดลอง 
1. นําลูกโปงมา 1 ลูก วางไวบนโตะ แลวหาหนังสือเลมหนาๆ 1 เลม มาวางทับบนลูกโปง 

จากน้ันใหเปาลูกโปงใหพองตัวข้ึนใชมือจบัปากลูกโปงไวไมใหลมออก สังเกตและ
บันทึกผล 

2. จากน้ันคอยๆเปาลูกโปงใหพองตัวข้ึนทีละนอยๆ แลวทําการสังเกต  
และบันทึกผลการทดลอง 
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ตารางบนัทกึผล .  

การทดลอง ผลการสังเกต 

ลูกโปงท่ียังไมเปานําหนังสือมาทับ  

คอยๆ เปาลูกโปงใหพองตัวข้ึน        

ทีละนอยๆ โดยมีหนังสือวางทับ 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

 

 

 

ลูกโปง 

หนังสือ 

โตะ 

เร่ิมเปาลูกโปง ลูกโปงพอง

ตัว 
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ความหนาแนนของอากาศ 
 

1. อากาศเปนสสาร จึงมีมวลและตองการท่ีอยู 

2. ความหนาแนนของอากาศ คือ อัตราสวนระหวางมวลและปริมาตรของอากาศ         

โดยสามารถเขียนเปนสมการ 

การคํานวณไดวา D = M/V  ซึ่งมีหนวยเปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

3. อากาศท่ีผิวโลกระดับนํ้าทะเลมีความหนาแนนประมาณ 1.2 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร 

หมายถึงวา อากาศปริมาตร 1 ลูกบาศกเมตร ท่ีระดับนํ้าทะเล จะมีมวลของอากาศประมาณ        

1.2 กิโลกรัม  

4. ความหนาแนนของอากาศแปรผกผันกับระดับความสูงจากระดับทะเล คือ ถาความสูง

จากระดับนํ้าทะเลเพิ่มข้ึน ความหนาแนนของอากาศจะมีคาลดลงซึ่งแสดงวา บริเวณสูงๆ ข้ึนไป   

จากระดับนํ้าทะเลอากาศจะอยูเจือจางลง 
 

การหาความหนาแนนของอากาศ 
 

“ความหนาแนนของอากาศ คือ.อัตราสวนระหวางมวลกับปริมาตรของอากาศ” 

ความหนาแนนของอากาศ   =   มวลของอากาศ 

                       ปริมาตรของอากาศ 

                      D   =     M 

          V 

แทนคา 

 D คือ ความหนาแนนของอากาศ หนวยเปน g/cm3  (กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร) 

 M คือ มวลของอากาศ   หนวยเปน g  (กรัม) 

 V คือ ปริมาตรของอากาศ  หนวยเปน cm3   (ลูกบาศกเซนติเมตร) 

 

 



ชุดที่ 2 เร่ือง สมบัตขิองอากาศ     17 
 

ตัวอยาง การหาความหนาแนนของอากาศ  

ตัวอยางที่ 1 หองนอนท่ีมีความกวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร และสูง 4 เมตร บรรจุอากาศ

ซึ่งมีมวล 450 กิโลกรัม จะมีความหนาแนนเทาไร 

วิธีทํา       จากสูตร             D       =   M 

                               V 

              เมื่อ  D =   ความหนาแนนของอากาศ 

     M =   มวลของอากาศ  =  450  กิโลกรัม (kg) 

     V =   ปริมาตรของอากาศ 

      =   ปริมาตรของหองนอน 

      =   กวาง  x  ยาว  x  สูง 

     แทนคา  V =   5  x  10  x  4  =  200  ลูกบาศกเมตร (m3) 

                       ดังน้ัน  D =   450 

                    200 

      =   2.25  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร (kg/m3) 

 

ตัวอยางที่ 2 บริเวณหน่ึงอากาศมีความหนาแนนเทากับ 0.50 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

ถานําอากาศมาปริมาตร 6 ลูกบาศกเมตร จะมีมวลเทาไร 

วิธีทํา        จากสูตร    D =   M 

                               V 

        เมื่อ  D =   ความหนาแนนของอากาศ    

                                                        =   0.50  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร (kg/m3) 

     V =   ปริมาตรของอากาศ  =  6  ลูกบาศกเมตร (m3) 

     M =   มวลของอากาศ  

     M =   DV 

      แทนคา  V =   0.50  x  6  

      ดังน้ันมวลของอากาศ  =   3  กิโลกรัม  
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กิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การหาคาความหนาแนนของอากาศ 
 

 

1. หองน่ังเลนท่ีบานของบอลมีความกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร และสูง 3 เมตร บรรจุอากาศ        

ซึ่งมีมวล 550 กิโลกรัม จะมีความหนาแนนเทาไร 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. นําอากาศมาปริมาตร 8 ลูกบาศกเมตรจากสวนสนุกแหงหน่ึง ถาอากาศมีความหนาแนนเทากับ 

0.40 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร จะมีมวลเทาไร 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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ความช้ืนของอากาศ 
 

ความชืน้ของอากาศ คือ ปริมาณไอนํ้าท่ีมีอยูในอากาศบริเวณใดบริเวณหน่ึง ซึ่งมีสัดสวนท่ี
แตกตางกันไปในแตละทองท่ี ถาอากาศมีความช้ืนตํ่านํ้าจะเกิดการระเหยไดมาก เสื้อผาท่ีตากไวจะ
แหงเร็ว แตถาอากาศมีความช้ืนสูงนํ้าจะระเหยไดนอย เสื้อผาท่ีตากไวจะแหงชา  

 
 

เรื่องนารู 
อากาศอิ่มตัว คือ อากาศท่ีมีไอนํ้าอยูเต็มท่ี 

และไมสามารถรับเพิ่มไดอีกแลว ณ อุณหภูมิหน่ึง 

  
 
ผลของความชื้นของอากาศตอสิ่งตางๆ บนโลก 

อากาศชื้นมาก หมายความวา อากาศจะรับไอนํ้าเพิ่มเติมเพียงเล็กนอยก็จะถึง          
สภาวะอากาศอิ่มตัว ถาความช้ืนมากมีผล ดังน้ี  

 1. เหงื่อระเหยไดนอย ทําใหเหนียวตัว อึดอัด 
 2. นํ้าจากแหลงตางๆระเหยไดนอย 
 3. ผาแหงชา เมื่อตากไว 
 4. เหล็กเกิดสนิม 
 5. ขอนไมเกิดการผุพังเร็วจากการเจริญเติบโตของเห็ด 
 6. ไลเคนเจริญบนตนไดดี 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
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เรื่องนารู 

ไลเคน คือ ราและสาหรายอยูรวมกัน 

จัดเปนภาวะพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิต 

โดยสาหรายสรางอาหาร โดยการสังเคราะหดวยแสง 

ซึ่งอาศัยความชื้นและแกสคารบอนไดออกไซดจากรา 

และราไดรับอาหาร คือ แกสออกซิเจนจากสาหราย 

 

 
อากาศแหง หมายความวา อากาศจะรับไอนํ้าเพิ่มเติมไดอีกมาก กอนจะถึง               

สภาวะอากาศอิ่มตัวอากาศแหงมีผล ดังน้ี 
 1. เหงื่อระเหยไดมากทําใหรูสึกเย็น 
 2. นํ้าจากแหลงตาง ๆ ระเหยไดมาก 
 3. ผาแหงเร็ว เมื่อตากไว 
 4. ผิวแหงแตกเปนขุย 

            เมื่อโลกไดรับความรอนจากดวงอาทิตย นํ้าจากแหลงนํ้าตางๆบนโลก จะระเหยกลายเปน 

ไอนํ้าลอยอยูในอากาศปะปนกับแกสตางๆ ปริมาณไอนํ้าท่ีมีอยูในอากาศน้ีเรียกวา 

ความชื้นของอากาศ 
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กิจกรรมท่ี 4 เร่ือง ความช้ืนของอากาศ 
 

สมาชิกในกลุม ชั้นมัธยมศกึษาปที่........................ 

1.................................................................................................เลขท่ี....................... 
2.................................................................................................เลขท่ี....................... 
3.................................................................................................เลขท่ี....................... 
4.................................................................................................เลขท่ี....................... 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3 - 4 คน เพื่อศึกษาใบงานและปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนํา 

สมมติฐานการทดลอง 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

วัสดุ / อปุกรณ 
 1. เทอรมอมิเตอร   2  อัน 
 2. สําล ี   1  หอ 
 3. กลองพลาสติก   2  อัน 
 5. ขาต้ัง   1  อัน 
 6. ดินนํ้ามัน   1  กอน 
 7. นํ้า    150   ลูกบาศกเซนติเมตร 

วิธีการทดลอง 
1.   ใชสําลีขนาดเทากัน 2 กอนชุบนํ้าใหเปยก แลวนํามาหุมกระเปาะเทอรมอมิเตอร 

ท้ัง 2 อัน สังเกตอุณหภูมิแลวบันทึกผล 
2.   ใสนํ้าในกลองพลาสติกแลวนําดินนํ้ามันทําใหเปนแผนมาเจาะรูตรงกลางเสียบ 

เทอรมอมิเตอร จัดใหเทอรมอมิเตอรอยูเหนือนํ้า สวนเทอรมอมิเตอรอีก 1 อัน 
จัดใหอยูนอกกลองพลาสติก ดังรูป 

3.  ต้ังท้ิงไว 5 นาที อานคาอุณหภูมิและบันทึกผล 
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ตารางบนัทกึผล 

เทอรมอมิเตอร 
อุณหภูมิ ( 0 C ) 

เริ่มทดลอง หลังจากตั้งทิ้งไว 5 นาท ี

อันท่ี 1 เทอรมอมิเตอรนอกกระบอกพลาสติก   
อันท่ี 2 เทอรมอมิเตอรในกระบอกพลาสติก   

 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

 

 

  

สําลีชุบนํ้า 

เทอรมอมิเตอร 

 
 

แผนดินนํ้ามัน 

กลองพลาสติกใสนํ้า 
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การวัดความช้ืนของอากาศ 

 

1. ความชื้นสัมบูรณ  ( absolute  humidity ) หมายถึง อัตราสวนระหวางมวลของไอนํ้าอากาศ

กับปริมาตรของอากาศน้ัน ณ อุณหภูมิเดียวกันมีหนวยเปนกรัมตอลูกบาศกเมตร  ( g / m3 ) 

                   ความช้ืนสัมบูรณ ( AH )    =           มวลของไอนํ้าในอากาศ 

                                                            ปริมาตรของอากาศ  ณ อุณหภูมิเดียวกัน 

ตัวอยาง  อากาศในท่ีแหงหน่ึงมีปริมาตร 8 ลูกบาศกเมตร ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส            
มีไอนํ้าอยู 32 กรัม ความช้ืนสัมบูรณมีคาเทาไร 

                ความช้ืนสัมบูรณ          =        32 กรัม (g) 

                                                           8 ลูกบาศกเมตร (m 3) 

                                                       =    4 กรัมตอลูกบาศกเมตร 

2. ความชื้นสัมพัทธ  ( relative  humidity )  คือ ปริมาณเปรียบเทียบระหวางมวลของไอนํ้าท่ีมี
อยูจริงในอากาศขณะน้ันกับมวลไอนํ้าในอากาศอิ่มตัวท่ีอุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน ( นิยมบอก
คาความช้ืนสัมพัทธเปนรอยละ ) 

             ความช้ืนสัมพัทธ ( RH )( % )       =       มวลของไอนํ้าท่ีมีอยูจริง (g)    ×   100 

                                          มวลของไอนํ้าในอากาศอิ่มตัวท่ีอุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน (g) 

ตัวอยาง   ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส  อากาศอิ่มตัวดวยไอนํ้า 180  กรัมตอลูกบาศกเมตร     
แตขณะน้ันมีไอนํ้าอยูจริงเพียง 135 กรัมตอลูกบาศกเมตร ความช้ืนสัมพัทธมีคาเทาไร 

                ความช้ืนสัมพัทธ                  =    135 กรัมตอลูกบาศกเมตร   ×   100 

                                                             180 กรัมตอลูกบาศกเมตร   
                      ความช้ืนสัมพัทธ            =    75 % 
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อุปกรณท่ีใชวัดความช้ืนของอากาศ 

 

การหาคาความช้ืนในอากาศวัดเปนความช้ืนสัมพัทธโดยใชเคร่ืองมือท่ีเรียกวา  ไฮโกรมิเตอร 
( hygrometer )  ซึ่งมีท้ังแบบเสนผมและแบบกระเปาะเปยก – กระเปาะแหง 

1. ไฮโกรมิเตอรแบบเสนผม  ใชหลักการยึดหดตัวของเสนผม (เสนผมท่ีสะอาดปราศจาก
ไขมัน) ถาคาความช้ืนสัมพัทธสูงเสนผมจะยืดตัวออก เมื่อคาความช้ืนสัมพัทธตํ่าเสนผมจะหดตัวสั้นลง 

2. ไฮโกรมิเตอรแบบกระเปาะเปยก – กระเปาะแหง หรือไซโครมิเตอร ( psychrometer )
ประกอบดวยเทอรมอมิเตอร 2 อัน กระเปาะเทอรมอมิเตอรอันหน่ึงหุมดวยผาช้ืน จึงเรียกวา 
กระเปาะเปยก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 เทอรโมมิเตอรแหงและเทอรโมมิเตอรเปยก 

ท่ีมา : http://physicsworld.nanacity.com/physicsworld/lesson/pic/world11.2.png 

 

 

http://physicsworld.nanacity.com/physicsworld/lesson/pic/world11.2.png


ชุดที่ 2 เร่ือง สมบัตขิองอากาศ     25 
 

 

กิจกรรมท่ี 5 เร่ือง การหาคาความช้ืนของอากาศ 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนแกโจทยปญหาโดยแสดงวิทําตามลําดับข้ันตอนใหถูกตอง  

1. ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อากาศมีปริมาตร 20 ลูกบาศกเซนติเมตร มีไอนํ้า 100 กรัม 

จะมีคาความช้ืนสัมบูรณ เทาใด 

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

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

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

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

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

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

2. อากาศแหงหน่ึงท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีปริมาตร 5 ลูกบาศกเซนติเมตร มีไอนํ้าอยู       

30 กรัม จงหาความ ช้ืนสัมบูรณของอากาศแหงน้ี 

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

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

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

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

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

3. อากาศอิ่มตัวดวยไอนํ้า 250 กรัมตอลูกบาศกเมตร ท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส แตขณะน้ัน      

มีไอนํ้าอยูจริงเพียง 150 กรัมตอลูกบาศกเมตร ความช้ืนสัมพัทธมีคาเทาไร 

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินตนเองหลังเรียน ชุดท่ี 2 เร่ือง สมบัติของอากาศ 
  

            

คําชี้แจง  1. แบบทดสอบเปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

       2. ใชเวลาในการทดสอบ 10 นาที 

       3. ใหนักเรียนเลือกขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

 

 

 

 

1. ขอความตอไปน้ี “กาลอากาศ” หมายถึงอะไร 

ก. การเกิดปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 

ข. การศึกษาสภาพของบรรยากาศ ลมฟาอากาศ 

ค. อากาศท่ีอยูรอบตัวเราท้ังหมดและท่ีหอหุมโลกของเราไว  

ง. สภาวะอากาศท่ีเปนอยู ณ ท่ีแหงใดแหงหน่ึงในชวงระยะเวลาสั้นๆ 

2. หนวยของความช้ืนสัมบูรณ คือขอใด 

ก. กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร   

ข. กรัม/ลูกบาศกเมตร  

ค. องศาเซลเซียส     

ง. กรัม/ปริมาตร  

3. อุณหภูมิของอากาศท่ีเชิงเขาสูงกวาบนยอดเขา เน่ืองจากเหตุใด 

ก. เชิงเขามีปาไมมาก    

ข. เชิงเขามีปาไมนอย    

ค. เชิงเขาอยูใกลพื้นผิวโลก  

ง. บนยอดเขามีปานอยกวา 
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4. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสมบัติของอากาศ 

ก. อากาศไมมีสี 

ข. อากาศไมมีรส   

 ค. อากาศไมมีมวล    

ง. อากาศไมมีกลิ่น    

5. “อากาศอิ่มตัวดวยไอนํ้า” คือขอใด  

ก. อากาศรับไอนํ้าไดอีก   

ข. อากาศมีความช้ืนสูงท่ีสุด     

ค. ไอนํ้าไมสามารถระเหยไดอีก  

ง. มวลของไอนํ้าในอากาศขณะน้ัน 

6. ถาในอากาศมีความช้ืนมากจะมีผลตามท่ีกลาวมายกเวนขอใด 

ก. เหล็กเกิดสนิม     

ข. เหงื่อระเหยไดนอย 

ค. ผาแหงชาเมื่อตากไว 

ง. เหงื่อระเหยไดมากทําใหรูสึกเย็น   

7. เด็กชายแดงจะวัดความดันอากาศควรใชเคร่ืองมือในขอใด 

 A. เทอรมอมิเตอร B. ไฮโกรมิเตอร C. บารอมิเตอร   D. อัลติมิเตอร 

ก. A และ B     

ข. A และ C 

ค. C และ D      

ง. B และ D  

8. ขอใดไมใชผลของอากาศแหง  

ก. เหนียวตัวอึดอัด 

ข. ผิวแหงแตกเปนขุย 

ค. ผาแหงเร็วเมื่อตากไว  

ง. นํ้าจากแหลงตางๆ ระเหยไดมาก  
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9. บริเวณใดตอไปน้ีมีคาความดันอากาศนอยท่ีสุด 

ก. ยอดภูกระดึง    

ค. ภูหินรองกลา    

ข. วังนํ้าเขียว 

ง. เกาะสีชัง 

10. ในขณะน้ันอากาศมีไอนํ้าอยูเพียง 60 กรัมตอลูกบาศกเมตร ท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส       

ถาเด็กหญิงไกตองการทราบ ความช้ืนสัมพัทธ เด็กหญิงไกตองทราบคาอะไรอีก  

ก. มวลของไอนํ้าในอากาศ 30  กรัม 

ข. ปริมาณไอนํ้าท่ีมีอยูจริงท่ี 30 องศาเซลเซียส 

ค. ปริมาตรของอากาศ 30 กรัมตอลูกบาศกเมตร 

 ง. อากาศอิ่มตัวดวยไอนํ้า 30  กรัมตอลูกบาศกเมตร  
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กระดาษคําตอบแบบประเมินตนเองหลังเรียน 

ชุดท่ี 2 เร่ือง ช้ันบรรยากาศ 
 
 

ช่ือ – สกุล............................................................................ช้ัน..............เลขท่ี.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 1. ตอบถูก ใหขอละ 1 คะแนน 

 2. ตอบผิด / ไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ขอ ให 0 คะแนน 

แปลผลการประเมิน 

 1. ไดคะแนน 8 – 10 คะแนน  ใหผาน 

 2. ไดคะแนน 0 – 7 คะแนน  ใหไมผาน 

สรุปผลการประเมิน 

 

รวมคะแนน..................................คะแนน 

     ผาน   ไมผาน 

ขอ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ภาคผนวก 
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กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง อากาศมีตัวตน 
 

สมาชิกในกลุม ชั้นมัธยมศกึษาปที่........................ 

1.................................................................................................เลขท่ี....................... 
2.................................................................................................เลขท่ี....................... 
3.................................................................................................เลขท่ี....................... 
4.................................................................................................เลขท่ี....................... 

คําชี้แจง ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3 - 4 คน เพื่อทดลองและปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนํา 

จุดประสงคการเรียนรู 
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอากาศมีตัวตน 

วัสดุ / อปุกรณ 

1. ไมบรรทัด   1  อัน 

2. ลูกโปง    2  ลูก 

3. เทป    1  มวน 

4. ดาย    1  เสน 

5. ไม    1  อัน 

วิธีการทดลอง 

1. นําไมหรือไมไผ ท่ีมีขนาดความยาว 30 เซนติเมตร กวาง 2 - 3 เซนติเมตร ใชไมบรรทัด

วัดหาตําแหนงกึ่งกลางของไม แลวผูกเชือกกึ่งกลางใหเหลือปลายเชือกเพื่อใชจับ 

2.  ใชเทปติดลูกโปงท่ียังไมเปาลมไวท่ีปลายของไมขางละ 1 ลูก สังเกตและบันทึกผล 

3.  แกะลูกโปงขางใดก็ไดมาเปาใหลูกโปงพองตัว 1 ลูก มวนรัดปลายลูกโปง 

     แลวนําไปติดไวท่ีเดิมสังเกตและบันทึกผล 
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ไม 

เชือก 

ไมบรรทัด 

ลูกโปง 

เทป 

1 

4 3 

2 
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ตารางบนัทกึผล 

การทดลอง ผลจากการสังเกต 

1. ลูกโปงท่ียังไมเปาลมติดไวท่ีปลายของไม

ขางละ 1 ลูก   

ลูกโปงท่ียังไมเปาคานจะเกิดความสมดุล  

หรือนํ้าหนักเทากัน 

2. ลูกโปงท่ีเปาและลูกโปงท่ีไมเปาติดไวท่ี

ปลายของไมลูกละขาง 

เมื่อเปาลูกโปงใหพองตัวข้ึนอีกขางหน่ึง     

ทําใหลูกโปงขางท่ีพองตัวจะนํ้าหนักมากกวา

ขางท่ีไมเปา 

สรุปผลการทดลอง 

พบวา ลูกโปงท่ียังไมเปาคานจะเกิดความสมดุล หรือนํ้าหนักเทากัน แตเมื่อเปาลูกโปง 

ใหพองตัวข้ึนอีกขางหน่ึง ทําใหลูกโปงขางท่ีพองตัวจะนํ้าหนักมากกวาขางท่ีไมเปา เพราะอากาศมี

ตัวตน 
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เฉลยกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง อากาศมีตัวตนและมีแรงดัน 
 

สมาชิกในกลุม ชั้นมัธยมศกึษาปที่........................ 

1.................................................................................................เลขท่ี....................... 
2.................................................................................................เลขท่ี....................... 
3.................................................................................................เลขท่ี....................... 
4.................................................................................................เลขท่ี....................... 

คําชี้แจง ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3 - 4 คน เพื่อศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนํา 

จุดประสงคการทดลอง 

เพื่อทดลองอากาศมีตัวตนและมีแรงดัน เมื่อเปาลูกโปงใหพองตัวข้ึน ทีละนอย ๆ ลกูโปงจะ
สามารถยกหนังสือข้ึนได 

วัสดุ / อปุกรณ 
 1. ลูกโปง   1  ลูก 
 2. โตะ   1  ตัว 
 3. หนังสือ  1  เลม 

   

วิธีการทดลอง 
1. นําลูกโปงมา 1 ลูก วางไวบนโตะ แลวหาหนังสือเลมหนาๆ 1 เลม มาวางทับบนลูกโปง 

จากน้ันใหเปาลูกโปง ใหพองตัวข้ึนใชมือจบัปากลูกโปงไวไมใหลมออก 
สังเกตและบันทึกผล 

2. จากน้ันคอยๆเปาลูกโปงใหพองตัวข้ึนทีละนอยๆ แลวทําการสังเกต 
และบันทึกผลการทดลอง 
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ตารางบนัทกึผล .  

การทดลอง ผลการสังเกต 

ลูกโปงท่ียังไมเปานําหนังสือมาทับ หนังสือทับบนลูกโปงและยังไมมีการ

เปลี่ยนแปลง 

คอยๆเปาลูกโปงใหพองตัวข้ึนทีละ

นอยๆโดยมีหนังสือวางทับ 

เมื่อเปาลูกโปงใหพองตัวข้ึน ทีละนอยๆ ลูกโปง

จะสามารถยกหนังสือข้ึนได ยิ่งเปาลมเขาไปมาก

เทาใด หนังสือก็จะถูกยกสูงมากข้ึนเทาน้ัน 

 

สรุปผลการทดลอง 

 จะพบวา เมื่อเราเปาลูกโปงใหพองตัวข้ึน ทีละนอยๆ ลูกโปงจะสามารถยกหนังสือข้ึนได 

ยิ่งเปาลม เขาไปมากเทาใด หนังสือก็จะถูกยกสูงมากข้ึนเทาน้ัน เหตุท่ีเปนเชนน้ี ก็เพราะ อากาศมี

ตัวตนและมีแรงดัน 

 

 

 

เร่ิมเปาลูกโปง ลูกโปงพอง

ตัว 

ลูกโปง 

หนังสือ 

โตะ 
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เฉลยกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การหาคาความหนาแนนของอากาศ  
 

1. หองน่ังเลนท่ีบานของบอลมีความกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร และสูง 3 เมตร บรรจุอากาศ    ซึ่งมี

มวล 550 กิโลกรัม จะมีความหนาแนนเทาไร 

วิธีทํา จากสูตร  D   =   M 

                V 

 เมื่อ  D    =  ความหนาแนนของอากาศ 

   M   =  มวลของอากาศ  =  550  กิโลกรัม (kg) 

   V    =  ปริมาตรของอากาศ 

             =  ปริมาตรของหองนอน 

             =  กวาง x  ยาว x สูง 

 แทนคา V    =  4 x  8 x  3  =  96  ลูกบาศกเมตร (m3) 

      ดังน้ัน  D   =  550 

                     96 

         =  5.73  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร (kg/m3) 

2. นําอากาศมาปริมาตร 8 ลูกบาศกเมตรจากสวนสนุกแหงหน่ึง ถาอากาศมีความหนาแนนเทากับ  

0.40 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร จะมีมวลเทาไร 

วิธีทํา จากสูตร  D   =  M 

                V 

 เมื่อ D    =  ความหนาแนนของอากาศ   =   0.40  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร (kg/m3) 

  V    =  ปริมาตรของอากาศ           =   8  ลูกบาศกเมตร (m3) 

  M   =  มวลของอากาศ   

  M   =  DV 

 แทนคา                                    V    =  0.40 x  8  

    ดังน้ัน มวลของอากาศ                         =  3.2 กิโลกรัม   
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เฉลยกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง ความช้ืนของอากาศ  
 

สมาชิกในกลุมชั้นมัธยมศกึษาปที่........................ 

1.................................................................................................เลขท่ี....................... 
2.................................................................................................เลขท่ี....................... 
3.................................................................................................เลขท่ี....................... 
4.................................................................................................เลขท่ี....................... 
5.................................................................................................เลขท่ี....................... 

คําชี้แจง ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3 – 5 ศึกษาใบงานและปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนํา 

สมมติฐานการทดลอง 

ถาปริมาณนํ้ามีผลตอความช้ืนของอากาศ ดังน้ัน กระเปาะท่ีหุมดวยสําลีชุบนํ้าจะมี
อุณหภูมิตํ่ากวากระเปาะท่ีไมไดหุมดวยสําลีชุบนํ้า 

วัสดุ / อปุกรณ 
 1. เทอรมอมิเตอร   2  อัน 
 2. สําล ี   1  หอ 
 3. กลองพลาสติก   2  อัน 
 5. ขาต้ัง   1  อัน 
 6. ดินนํ้ามัน   1  กอน 
 7. นํ้า    150   ลูกบาศกเซนติเมตร 

วิธีการทดลอง 
1. ใชสําลีขนาดเทากัน 2 กอนชุบนํ้าใหเปยก แลวนํามาหุมกระเปาะเทอรมอมิเตอร 

ท้ัง 2 อัน สังเกตอุณหภูมิแลวบันทึกผล 
2. ใสนํ้าในกลองพลาสติกแลวนําดินนํ้ามันทําใหเปนแผนมาเจาะรูตรงกลาง 

เสียบเทอรมอมิเตอร จัดใหเทอรมอมิเตอรอยูเหนือนํ้า สวนเทอรมอมิเตอรอีก 1 อัน จัด
ใหอยูนอกกลองพลาสติก ดังรูป 

3.  ต้ังท้ิงไว 5 นาที อานคาอุณหภูมิและบันทึกผล 
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ตารางบนัทกึผล 

เทอรมอมิเตอร 
อุณหภูมิ ( 0 C ) 

เริ่มทดลอง หลังจากตั้งทิ้งไว 5 นาท ี
อันท่ี 1 เทอรมอมิเตอรนอกกระบอก

พลาสติก 
32 30 

อันท่ี 2 เทอรมอมิเตอร 
ในกระบอกพลาสติก 

31 31 

สรุปผลการทดลอง 
ความช้ืนของอากาศ ข้ึนอยูกับปริมาณไอนํ้าในอากาศและสามารถวัดไดโดใชเคร่ืองมือ     

ไฮกรอมิเตอร จากการทดลองเทอรมอมิเตอรอันท่ี 1 หุมดวยสําลีเปยกและวางไวนอกกระบอก
พลาสติก จะเกิดการระเหยของนํ้าจากสําลีเน่ืองจากอากาศภายนอกไมอิ่มตัวดวยไอนํ้า มีผลทําให
อุณหภูมิของเทอรมอมิเตอรอันท่ี 1 ลดลง สวนเทอรมอมิเตอรอันท่ี 2 ท่ีหุมดวยสําลีเปยกและอยูใน
บีกเกอรจะไมเกิดการระเหยของนํ้าจากสําลี เน่ืองจากนํ้าในบีกเกอรไดระเหยจนกระท่ังทําให 
อากาศอิ่มตัวดวยไอนํ้า มีผลทําใหเทอรมอมิเตอรอันท่ี 2 มีอุณหภูมิคงท่ี 

 
 

 

เทอรมอมิเตอร 

สําลีชุบนํ้า 

แผนดินนํ้ามัน 

กลองพลาสติกใสนํ้า 
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เฉลยกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง การหาคาความช้ืนของอากาศ 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนแกโจทยปญหาโดยแสดงวิทําตามลําดับข้ันตอนใหถูกตอง  

1. ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อากาศมีปริมาตร 20 ลูกบาศกเซนติเมตร มีไอนํ้า 100 กรัม จะมีคา

ความช้ืนสัมบูรณ เทาใด 

                   ความช้ืนสมับูรณ    =          100  กรัม (g) 
                                                 20  ลูกบาศกเมตร (m 3) 
                                            =   5  กรัมตอลูกบาศกเมตร 

3. อากาศแหงหน่ึงท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีปริมาตร 5 ลูกบาศกเซนติเมตร มีไอนํ้า

อยู 30 กรัม จงหาความ ช้ืนสัมบูรณของอากาศแหงน้ี 

          ความช้ืนสัมบูรณ    =         30  กรัม (g) 
                                       5  ลูกบาศกเมตร (m 3) 

                                    =   6  กรัมตอลูกบาศกเมตร 

3. อากาศอิ่มตัวดวยไอนํ้า 250 กรัมตอลูกบาศกเมตร ท่ีอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส แตขณะน้ัน      

มีไอนํ้า อยูจริงเพียง 150 กรัมตอ ลูกบาศกเมตร ความช้ืนสัมพัทธมีคาเทาไร                 

                    ความช้ืนสัมพัทธ      =   150  กรัมตอลูกบาศกเมตร   ×   100 

                                                        250  กรัมตอลูกบาศกเมตร   

                      ความช้ืนสัมพัทธ    =    60 % 
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เฉลยแบบประเมินตนเองกอน – หลังเรียน ชุดท่ี 2 เร่ือง สมบัติของอากาศ 
 
 

 

 

 

เฉลยแบบประเมินตนเองกอนเรียน 

1. ง    6. ค 

2. ค    7. ก 

3. ค    8. ง 

4. ข    9. ก 

5. ข    10. ง 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบประเมินตนเองหลงัเรียน 

1. ง    6. ง 

2. ข    7. ค 

3. ค    8. ก 

4. ค    9. ก 

5. ข    10. ง 
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บรรณานุกรม 
 

คูมือครูแหงศตวรรษท่ี 21 วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กรุงเทพมหานคร : แม็ค, 2556. 

คูมือครูหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มาตรฐานสากลศตวรรษท่ี 21     

กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2560. 

สื่อการเรียนรูรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สัมฤทธ์ิมาตรฐาน 

วิทยาศาสตร ม.1 เลม 2 ชวงช้ันท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. พิมพคร้ังท่ี 7. 

กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2550. 

สื่อการเรียนรูรายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

เลม 2. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2552. 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. กรุงเทพมหานคร :  

                บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2552. 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร 2 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. เลม 2 พิมพคร้ังท่ี 8. 

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2559. 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. กรุงเทพมหานคร :  

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2559. 

ชัยวัฒน  การร่ืนศรี. SLR Science Learning Resources : โลกและอวกาศ. กรุงเทพมหานคร : 

ปาเจรา, 2545. 

ทอมัส  เฮยเดน.  ชีพจรโลกทามกลางวิกฤติโลกรอน .พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ    

สอวน, 2551. 

นภัทร  ปราบมีชัย.  หนังสือเรียน PURE – PAT  BIO  PAT-2 ชีววิทยา. กรุงเทพมหานคร : Short 

Note, 2558. 

นิพนธ  ทรายเพชร.  ทดลองดาราศาสตรแสนสนุก.พิมพคร้ังท่ี 5. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส 

พับลิเคช่ันส, 2546.  

บัญชา  แสนทวี และคณะ.  คูมือการสอนเพื่อครูผูสอน วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 

                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2556. 
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บรรณานุกรม (ตอ) 
 

บัญชา  แสนทวี และคณะ.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพื้นฐาน วิทยาศาสตร เลม 2 กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ฉบับปรับปรุง. 

กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 2550. 

บัญชา  แสนทวี และคณะ.  หนังสือแบบฝกทักษะรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาป  

ท่ี 1 เลม 2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : 

วัฒนาพานิช, 2558. 

บัญชา  แสนทวี และ ลัดดา  อินทรพิมพ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เลม 2              

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, 

2558.  

ปรีชา  สุวรรณพินิจ, นงลักษณ  สุวรรณพินิจ และ ปยดา  สุวรรณพินิจ.  คูมือเตรียมสอบ

วิทยาศาสตร ม.1-2-3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร. กรุงเทพมหานคร :         

ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง, 2550. 

ประดับ  นาคแกว.  หนังสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ค วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1. 

กรุงเทพมหานคร : แม็ค, 2551. 

ประดับ  นาคแกว และ ดาวัลย  เสริมบุญสุข.  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร.         

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร. กรุงเทพมหานคร : แม็ค, 

2553. 

ฝายวิชาการสํานักพิมพภูมิบัณฑิต.  คูมือเตรียมสอบ สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมธัยมศึกษาป

ท่ี 1.กรุงเทพมหานคร : ภูมิบัณฑิต, 2553. 

พินิติ  รตะนานกล.  หนังสือเคมี (มัธยมศึกษาตอนตน) .พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ  

สอวน, 2551. 

สงา  ต้ังชวาล.  ธรณีวิศวกรรมข้ันพื้นฐาน.พิมพคร้ังท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541. 

สุพจน  แสงมณี.  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3. 

กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร, 2545. 
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บรรณานุกรม (ตอ) 
 

กรมอุตุนิยมวิทยา (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก

http://www.tmd.go.th/daily_forecast.php.  

ความช้ืนสัมพัทธ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/ book.php?book=2&chap. 

ความดัน (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

physicsworld.nanacity.com/physicsworld/lesson/world13.htm.  

ความดันและแรงดันอากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก http://e-

muni.com. 

ความดันและแรงดันอากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

https://sites.google.com/site/withyasastrp5/khwam-dan-laea-raeng-

kddan-xakas. 

ความดันอากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 
https://sites.google.com/site/khampam63/home/raeng-laea-khwam-
dan/khwam-dan-xakas. 

ความดันอากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 
https://sukanyablog.wordpress.com/ความดันอากาศ/. 

ความสําคัญเกี่ยวกับเสถียรภาพ หรือการทรงตัวของบรรยากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 
2558, เขาถึงจาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=4&chap=5&p
age=t4-5-infodetail10.html. 

ความหนาแนน (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 
https://indyteacher.wordpress.com/หนวยการเรียนรู/unit1/density/. 

ความหนาแนนของอากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

https://www.youtube.com/watch?v=Lvayi7Hd1Z.  

ความหนาแนนและความกดอากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

https://www.gotoknow.org. 

 

http://www.tmd.go.th/daily_forecast.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=2&chap=4&page=t2-4-infodetail05.html
https://sites.google.com/site/khampam63/home/raeng-laea-khwam-dan/khwam-dan-xakas
https://sukanyablog.wordpress.com/�����ѹ�ҡ��/
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=4&chap=5&page=t4-5-infodetail10.html
https://indyteacher.wordpress.com/˹��¡�����¹���/unit1/density/
https://www.youtube.com/watch?v=Lvayi7Hd1Z
https://www.gotoknow.org/
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บรรณานุกรม (ตอ) 
 

โครงสรางบรรยากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 

5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก http://www.kanta.ac.th/media/sci/. 

ช้ันบรรยากาศของโลก (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/. 

เทอรโมมิเตอรแหงและเทอรโมมิเตอรเปยก (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 
http://physicsworld.nanacity.com/physicsworld/lesson/pic/world11.2. 

บรรยากาศของโลก (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

http://www.wikiwand.com/th/บรรยากาศของโลก#/. 

ประโยชนของความดันอากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

www.thaigoodview.com 

แรงดันอากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก https://sites.google.com 

สมบัติของอากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

https://kruoiyn.wordpress.com/2011/01/08/สมบัติของอากาศ/. 

สมบัติของอากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=2&chap=4&p

age=t2-4-infodetail05.html. 

สมบัติของอากาศ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

https://raweewan129.wordpress.com/เน้ือหาบทเรียน/สมบัติของอากาศ/. 

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ (ออนไลน). สืบคนวันท่ี 5 กันยายน 2558, เขาถึงจาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=2&chap=4&p

age=t2-4-infodetail05.html. 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://www.wikiwand.com/th/����ҡ�Ȣͧ�š#/
https://kruoiyn.wordpress.com/2011/01/08/���ѵԢͧ�ҡ��/
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=2&chap=4&page=t2-4-infodetail05.html
https://raweewan129.wordpress.com/�����Һ����¹/���ѵԢͧ�ҡ��/
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=2&chap=4&page=t2-4-infodetail05.html
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