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รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว21102)
ชั นมัธยมศึกษาปี ที 1

โดย
นางสาวไข่ มุก หังสบุตร์
ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์ )
สํ านักงานเขตพื นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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ชุดการเรี ยนรู ้ เรื องบรรยากาศ ชุ ดที เรื ององค์ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ วิทยาศาสตร์ ชั นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที ที จัดทําขึ นเพื อใช้จ ัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
เรื องบรรยากาศ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว21102) สําหรับนั กเรี ยนชั นมั ธยมศึ กษาปี ที ประกอบด้วย
คํ าชี แจงในการใช้ชุดการเรี ยนคํ าชี แจงสําหรั บครู ผู้สอน คํ าชี แจงสําหรับนักเรี ยน ขั นตอนการเรี ยน
บั ตรคํ าสั ง มาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระสําคั ญ จุดประสงค์ก ารเรี ยนรู้ แบบทดสอบ และมีกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ให้น ักเรี ยนปฏิบ ั ติตามอย่างหลากหลาย เช่น การวิ เคราะห์ข ้ อมูล การสังเกต การทดลอง การจัด
กระทํ าและสื อความหมายข้ อมูล การสื บค้ นข้อมูล การอภิปราย การทํ างานกลุ่ม เป็ นการฝึ กให้นั กเรี ยน
เป็ นคนช่างสังเกต ช่ างคิด หาเหตุผลเพือตอบปั ญหาต่าง ๆได้ด้วยตนเอง
ผู ้จ ัดทําหวั ง เป็ นอย่า งยิ งว่า ชุ ด การเรี ยนรูเ้ ล่ มนี จะเป็ นประโยชน์ สํ าหรั บนัก เรี ยน และ
ผู้สนใจทั วไป

ไข่มุก หังสบุตร์
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คํ าชี แจงในการใช้ ชุดการเรี ยน
คํ าชี แจงสําหรับครู
คํ าชี แจงสําหรับนักเรี ยน
ขั นตอนการใช้ ชุดการเรี ยนรู ้
บั ตรคํ าสั ง
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตั วชี วั ด จุดประสงค์ การเรี ยนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื องความสําคั ญและองค์ประกอบของบรรยากาศ
ใบความรู ้ เรื ององค์ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
ใบกิจกรรมที เรื ององค์ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
ใบกิจกรรมที เรื องไอนํ าในอากาศ
แบบทดสอบหลั งเรี ยน เรื ององค์ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
แนวการตอบใบกิจกรรมที เรื ององค์ประกอบและส่ วนประกอบของอากาศ
แนวการตอบใบกิจกรรมที เรื องไอนํ าในอากาศ
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบหลั งเรี ยน
บรรณานุกรม

1
2
3
4
5
6
7
11
16
17
20
24
25
26
27
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คําชี แจงในการใช้ ชุดการเรียนรู้
ชุดที เรืององค์ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
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วัตถุประสงค์ ของชุ ดการเรียนรู้
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1. เพือใช้ เป็ นนวั ตกรรมการเรี ยนการสอน วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ เรื องบรรยากาศ
2. เพือพั ฒนาการเรี ยนการสอนและผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนวิชาวิ ทยาศาสตร์
เรื องบรรยากาศสําหรับนั กเรี ยนชั นมั ธยมศึกษาปี ที
3. เพือส่ งเสริ มให้น ั กเรี ยนได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้วยตนเองและมีเป้ าหมายในการค้ นคว้ าอย่าง
ชั ดเจน
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คําชีแจงในการใช้ ชุดการเรี ยนรู้
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1. ให้น ั กเรี ยนศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และเนื อหาอย่างละเอียด
2. การเรี ยนด้ วยชุดการเรี ยนจะต้ องปฏิ บั ติตามขั นตอนข้ อกํ าหนดให้อย่างเคร่ งครัดและมีความ
ซือสัตย์ ต่อตนเอง
3. หากนักเรี ยนมีข ้ อสงสัยหรื อมีปัญหาใดๆสามารถขอคํ าแนะนํ าจากครู ผู ้ สอนได้ตลอดเวลา
4. เมือนั ก เรี ยนศึกษาและทํ ากิจกรรมจากชุ ดการเรี ยน ชุดที เรื ององค์ประกอบและ
ส่ วนประกอบของบรรยากาศ แล้วนักเรี ยนแต่ละคนต้ องทํ าแบบทดสอบหลั งเรี ยน
5. เวลาทีใช้ในการศึกษาชุดการเรี ยนที เรื ององค์ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
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คําชี แจงสําหรั บครู
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
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. ครู ควรศึกษาและทํ าความเข้าใจวิธีการใช้ชุดการเรี ยนรู ้ ขั นตอนการดํ าเนินกิ จกรรม
การใช้สือและอุปกรณ์ รวมทั งวิ ธีว ั ดและประเมินผลของชุ ดการเรี ยนรู ้ให้ช ั ดเจน สําหรับเกณฑ์ในการ
ผ่านจุดประสงค์ ในแต่ละแผนนั นกําหนดไว้ ร้อ ยละ
. ครู ควรค้ นคว้ าและอ่านเนื อหาทีเกียวข้องเพิมเติม จากหนั งสื อเรี ยน คู่มือครู และหนั งสื อ
เสริ มประสบการณ์ต่าง ๆ ในเรื อง บรรยากาศ ของ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ชั นมั ธยมศึ กษา
ปี ที เพือให้มีความรู ้ ความแม่นยํ าในเนื อหาให้มากยิ งขึ น
. ครู ควรเตรี ยมการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ล่วงหน้า และเตรี ยมสถานทีตลอดจนสื อต่าง ๆ
ให้พร้ อมก่อนใช้ ชุดการเรี ยนรู ้
. ครู ควรเตรี ยมสื อต่าง ๆ ทีกํ าหนดไว้ ในแผนการจั ดการเรี ยนรู ้แต่ละแผนและไม่อาจ
บรรจุลงในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้
. ครู ควรตรวจวั สดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีมีอยู่ในชุ ดการเรี ยนรู้ ให้เรี ยบร้ อ ยทั งก่ อ นและหลั งใช้
ชุดการเรี ยนรู ้ ทุกครั ง
. การจั ดชั นเรี ยน จั ดนั กเรี ยนนั งเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ- คน คละ เก่ง ปานกลาง อ่อน
ตามความเหมาะสม เพือฝึ กทั กษะการทํ างานกลุ่ม(ทั กษะกระบวนการ) ร่ วมกั บผู ้อืน
. ครู ควรชี แจงบทบาทของนั กเรี ยนเวลาทีใช้ในการประกอบกิจกรรมแต่ละกิ จกรรม
หรื อแต่ละแผนการจั ดการเรี ยนรู ้ ให้น ักเรี ยนทราบ
8. แจ้ งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้น ั กเรี ยนทราบ
. ให้น ั กเรี ยนทํ าแบบทดสอบก่ อนเรี ยนเพือประเมินความรู ้ เดิมของนักเรี ยน ก่ อนเริ มเรี ยน
ในแต่ละชุด
10. แจกชุดการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนศึ กษาและแนะนําวิธี ใช้ชุดการเรี ยนรู ้
เพือนั กเรี ยนจะได้ ปฏิ บ ั ติได้ อย่างถูกต้ อง
11. ดํ าเนินการสอนตามกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทีกําหนดไว้ ในแผนการจั ดการเรี ยนรู ้
12. หลังจากเรี ยนจบแล้วให้น ัก เรี ยนทําแบบทดสอบหลั งเรี ยน เพือประเมินความรู ้ ความ
เข้าใจของนักเรี ยนในแต่ละชุ ด
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คําชี แจงสํ าหรั บนักเรียน
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ

1. อ่านคู่มือการใช้ชุดการเรี ยนรู ้และบทบาทของนั กเรี ยนให้เข้าใจก่ อนลงมือศึ ก ษาชุ ดการ
เรี ยนรู ้
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2. นั ก เรี ยนรับชุ ดการเรี ยนรู ้คนละ ชุดทีครู ผู ้ สอน
. ทํ าแบบทดสอบก่อนเรี ยนจํ านวน10 ข้อโดยใช้เวลา 10 นาที เพือประเมินความรู ้ เดิมของ
นั ก เรี ยน
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. นั กเรี ยนศึกษาชุดเรี ยนรู ้ ตามขั นตอนทีระบุไว้ ในขั นตอนการเรี ยนรู ้
5. ทํ าแบบทดสอบหลั งเรี ยน จํ านวน ข้ อ โดยใช้เวลา นาที เพือทราบความก้าวหน้าใน
การเรี ยนของนั กเรียนหลั งจากทํ ากิ จกรรมเสร็ จเรี ยบร้อยในแต่ล ะชุด
6. บอกคะแนนทีทํ าได้ จากแบบทดสอบหลังเรี ยนทุกชุ ดให้ครู ทราบเพือบั นทึกลงในแบบ
บั นทึกผลการประเมินด้ านความรู ้ จากการทํ ากิจกรรมตามชุดการเรี ยนรู ้ เพือหาคะแนนสรุ ป
. หลั งจากเรี ยนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้น ั กเรี ยนเก็บวั สดุอุปกรณ์ประกอบชุ ดการเรี ยนรู ้ ให้
เรี ยบร้อย
8. ในการทํากิ จกรรมตามชุ ด การเรี ยนรู ้ ทุก ชุ ดขอให้น ัก เรี ย นทํา ด้วยความตั งใจให้ค วาม
ร่ วมมือ และมีความซื อสัตย์ ต่อตนเองให้มากทีสุ ดโดยไม่ดูเฉลยก่อนทํ ากิจกรรมและแบบทดสอบ
9. หากนักเรี ยนคนใดเรี ยนไม่ท ั นหรื อเรี ยนยั งไม่เข้ าใจให้รับชุดการเรี ยนรู ้ ไปศึก ษาเพิ มเติม
นอกเวลาเรี ยน เพือให้เข้ าใจมากยิ งขึ น
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อ่ านคําแนะนํา
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ขั นตอนการเรี ยน
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
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ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ศึกษาใบความรู ้
ทําใบกิจกรรมที
ทําใบกิจกรรมที
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ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

ผ่ านการประเมิน
ศึกษาชุดการเรียนรู ้ ชุดต่ อไป

ไม่ผ่านการประเมิน
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บัตรคําสัง
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ

คําชี แจง ให้น ั กเรี ยนแต่ละคนปฏิบ ั ติตามขั นตอนต่อไปนี
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1. นั กเรี ยนสามารถศึกษาเป็ นรายบุคคลตามระดั บความสามารถและเป็ นรายกลุ่ม
ซึ งควรมีสมาชิกประมาณกลุ่มละ 4-5 คนในแต่ละกลุ่ม (คละ เก่ง ปานกลาง อ่อน)
. อ่านคํ าชี แจงในการใช้ ชุดการเรี ยนรู้
. ทํ าแบบทดสอบก่อนเรี ยนเป็ นรายบุคคล
4. ศึกษาใบความรู ้ เรื ององค์ประกอบและส่ วนประกอบของอากาศด้ วยความตั งใจ
5. ปฏิบ ั ติตามใบกิจกรรมที 1 เรื ององค์ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
6. ปฏิบ ั ติตามใบกิจกรรมที 2 เรื องไอนํ าในอากาศและบั นทึกผลการทํ ากิจกรรมลง
ในแบบบั นทึกผลกิ จกรรมที 2
7. ทํ าแบบทดสอบหลั งเรี ยนเป็ นรายบุคคล
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มาตราฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
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มาตรฐานการเรียนรู ้
ว . เข้าใจกระบวนการต่าง ๆทีเกิดขึ นบนผิวโลกและภายในโลก
ความสัมพั นธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงภูมิอ ากาศภูมิประเทศและ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ และจิตวิทยาศาสตร์สือสารสิ งทีเรี ยนรู้
และนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์

oo
b

ตัวชีวัดชั นปี
ว . ม. / สื บค้ นและอธิ บายองค์ประกอบและการแบ่งชั นบรรยากาศ
ทีปกคลุมผิวโลก
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จุดประสงค์ การเรียนรู ้
. สามารถอธิบายองค์ประกอบของบรรยากาศได้
. สามารถแยกส่ วนประกอบของบรรยากาศได้
. สามารถใช้ กระบวนการทดลองทางวิ ทยาศาสตร์ สรุ ป และลงความเห็น
เรื องไอนํ าในอากาศได้
ทักษะ/กระบวนการ
1. การสังเกต
. การลงความเห็นจากข้ อมูล
. การจั ดกระทํ าและสื อความหมายข้ อมูล
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
ชุดที เรืองความสํ าคัญและองค์ ประกอบของบรรยากาศ
คําชีแจง ให้น ั กเรี ยนเลือกคํ าตอบทีถูกต้ องทีสุ ดเพียงคํ าตอบเดียว
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no

1. ข้ อใดไม่ ใช่ ความสําคั ญของบรรยากาศ
ก. ช่วยทํ าให้เกิดกระบวนการต่างๆ ทีจํ าเป็ นต่อการดํ ารงชีวิตของสิ งมีชีวิ ต
ข. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะกั บการดํ ารงชีวิตของสิ งมีชี วิต
ค. ช่วยกรองรังสี อ ั ลตราไวโอเลต
ง. ช่ วยทํ าให้อากาศสมดุลมากขึ น

oo
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2.แก๊สชนิดใดทีพบเป็ นส่ วนประกอบของอากาศแห้งมากทีสุ ด
ก. แก๊สไฮโดรเจน
ข. แก๊สออกซิเจน
ค. แก๊สอาร์ กอน
ง. แก๊สไนโตรเจน
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3.ข้ อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของอากาศ
ก. ช่วยดูดซับรังสี อ ั ลตราไวโอเลต
ข. ช่วยป้ องกั นอั นตรายจากสเก็ตดาว
ค. ช่วยให้โลกร้อนขึ นอย่างช้า ๆ ในช่ วงกลางวั น
ง. ช่วยให้โลกเย็ นลงอย่างรวดเร็ วในช่ วงกลางคืน
4.อากาศชืนโดยทั วไปจะมีไอนํ าผสมอยู่ประมาณร้อยละเท่าใด
ก. ร้ อยละ 0-6 ของอากาศทั งหมด
ข. ร้ อยละ 0-5 ของอากาศทั งหมด
ค. ร้ อยละ 0-4 ของอากาศทั งหมด
ง. ร้ อยละ 0-3 ของอากาศทั งหมด
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5. บรรยากาศ ชั นไอโอโนสเฟี ยร์ มีล ั กษณะสําคั ญต่างไปจากบรรยากาศชันอืนอย่างไร
ก. มี อนุ ภาค ของ แก๊ส เบาบาง ทีสุ ด
ข. สะท้ อนคลืนวิทยุได้จึงมีประโยชน์ในการสื อสาร
ค. มี แก๊สโอโซน มากกว่าบรรยากาศ ชั นอืน ๆ
ง. เป็ นชั นทีมีปรากฏการณ์ธรรมชาติ
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6. เหตุการณ์ใดทีแสดงให้เห็นว่าในอากาศมีไอนํ าเป็ นองค์ประกอบ
ก. วางลูกเหม็นทิ งไว้ แล้วลูกเหม็นมีขนาดเล็กลง
ข. จุดเทียนทิ งไว้ แล้ วเนื อเทียนจะเยิ มเหลว
ค. วางนํ าตาลทิ งไว้แล้วเยิ มเหลว
ง. เทนํ าปลาใส่ ถ ้ วยตั งทิ งไว้ แล้วจะแห้งเหลือของแข็งติดอยู่ทีภาชนะ
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7. ถ้ าโลกเราไม่มีอากาศห่อหุ ้ม อุณหภูมิในช่วงกลางวั นและกลางคืนจะเป็ นอย่างไร
ก. อุณหภูมิในช่วงกลางวั นและกลางคืนมีค่าเท่ากั นและคงที
ข. อุณหภูมิช่วงกลางงวั นตํ ามากอุณหภูมิช่วงกลางคืนสู งมาก
ค. อุณหภูมิช่วงกลางงวั นสู งมากอุณหภูมิช่วงกลางคืนตํ ามาก
ง. ยั งสรุ ปได้ ไม่แน่นอน
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8. ส่ วนประกอบของแก๊สชนิดใดทีมีอยู่ในอากาศมากทีสุ ด
ก.แก๊สไนโตรเจน
ข.แก๊สคาร์ บอนไดอ๊อกไซด์
ค.แก๊สออกซิเจน
ง.แก๊สอืนๆ
9. บรรยากาศของชั นใดทีมีการเปลียนแปลงของอากาศมากทีสุ ด
ก.มีโซสเฟี ยร์
ข. โทรโพสเฟี ยร์
ค. เทอร์ โมสเฟี ยร์
ง. สตราโตสเฟี ยร์
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10. บรรยากาศชั นใดทีสามารถสะท้ อนคลืนวิทยุได้
ก. ไอโอโนสเฟี ยร์
ข. มีโซสเฟี ยร์
ค. สตราโตสเฟี ยร์
ง. เทอร์โมสเฟี ยร์

m
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แบบบันทึกผลแบบทดสอบก่ อนเรียน
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ

ชือ-สกุล.........................................................................................ชั น.......................... เลขที.................
ก

ข

ค

ง
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ข้ อที

พยายามนะ
ครับ

คะแนนเต็ม คะแนน
คะแนนทีได้.............คะแนน
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ใบความรู้
เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
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เมือมองดูจากอวกาศ จะเห็นว่ าโลกของเรามีบรรยากาศชั นบางๆ ห่อหุ ้มอยู่ บรรยากาศ
ส่ วนใหญ่มีล ั กษณะโปร่ งแสง มองเห็นเป็ นฝ้ าบางๆ ทีขอบของโลก นอกจากนั นยั งมีกลุ่มเมฆสี ขาวซึ ง
เกิดจากนํ าในบรรยากาศเมือเปรี ยบเทียบความหนาของบรรยากาศเพียงไม่กีร้อยกิโลเมตร กั บรัศมีของ
โลกซึ งยาวถึง6,400...กิโลเมตร...จะเห็นว่าบรรยากาศของโลกนั นบางมาก
ดั งนั นบรรยากาศของจึงอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงมากยกตั วอย่าง เช่ น เมือเกิดภูเขา
ไฟระเบิดขึ น ณ ทีแห่ งหนึ ง กระแสลมก็สามารถหอบหิ วเถ้ าภูเขาไฟไปยั งอีกซีก หนึ งของโลก
ซึ งยั งผลให้ภูมิอากาศของโลกเปลียนแปลงไปด้ วย

ww
w.

ภาพที 1 บรรยากาศของโลกเมือมองดูจากอวกาศ
ทีมา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/science03/07/index.html
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ความเป็ นมาของบรรยากาศ
โลกของเราเกิดขึ นพร้อมๆ กับดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ดวงอืนๆในระบบสุ ริยะเมื อประมาณ
4,600 ล้ านปี มาแล้วแก๊สและฝุ ่ นรวมตั วก่อกําเนิดเป็ นดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์โลกในยุคแรกเป็ น
ของเหลวหนืดร้อน ถูกกระหนํ าชนด้วยอุกกาบาตขนาดใหญ่ตลอดเวลาองค์ประกอบซึ งเป็ นธาตุหนัก
เช่ น โลหะ จมตั วลงสู่ แก่นกลางของโลกองค์ประกอบซึ งเป็ นธาตุทีเบากว่ า เช่น ซิ ลิกอน ลอยตั วขึ นบน
เปลือกโลกส่ วนแก๊สต่างๆ แทรกตั วขึ นมาจากพื นผิวและปล่องภูเขาไฟเกิดเป็ นบรรยากาศ โลกยุคแรก
ปกคลุมด้ วยแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนแต่เนืองจากพื นผิวโลกร้ อนมาก ประกอบ
กับอิทธิ พลของลมสุ ริยะจากดวงอาทิตย์ จึงทํ าให้แก๊สไฮโดรเจนแตกตั วเป็ นประจุ I(on) และหลุดหนี สู่
อวกาศปริ มาณแก๊สไฮโดรเจนในบรรยากาศจึงลดลง ดั งทีแสดงในภาพที 1

ภาพที บรรยากาศของโลกในอดีต
ทีมา : http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-composition
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บรรยากาศทีห่ อหุ ้ มโลกในยุคปัจจุบัน
อากาศ เป็ นของผสมทีมีล ั กษณะเป็ นเนื อเดียว ประกอบด้ วยแก๊สชนิดต่างๆ และไอนํ าอากาศที
ไม่มีไอนํ าผสมอยู่เรี ยกว่า อากาศแห้งส่ วนอากาศทีมีไอนํ าผสมอยู่ เรี ยกว่า อากาศชื นโดยทั วไปจะมีไอ
นํ าผสมอยู่ประมาณร้อยละ0-4 ของอากาศทั งหมดไอนํ ามีความสําคั ญมาก เพราะเป็ นสาเหตุทีทํ าให้
เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้ าอากาศ เช่น ฝน ลม พายุ ฟ้ าแลบ ฟ้ าร้ อง
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อากาศแห้ ง
อากาศแห้งเป็ นส่ วนประกอบหลั กของบรรยากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน แก๊สคาร์ บอน
ไดอ๊ อกไซด์ แก๊สออกซิเจน และแก๊สอืนๆเป็ นสภาพอากาศทีไม่มีน ํ าอยู่ เลยในอากาศแก๊สไนโตรเจน
เป็ นแก๊สทีมีอยู่มากทีสุ ดลองลงมาคือแก๊สออกซิเจน
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ภาพที ส่ วนประกอบของแก๊สในอากาศ
ทีมา : http://www.lesa.biz/earth/atmosphere/atm-composition

ชนิ ดของแก๊ ส
แก๊สไนโตรเจน
แก๊สคาร์ บอนไดอ๊ อกไซด์
แก๊สออกซิเจน
แก๊สอืนๆ

ปริ มาณ (ร้ อยละโดยปริ มาตร)
. %
. %
. %
. %
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ความสํ าคัญของบรรยากาศ
บรรยากาศ หมายถึง อากาศทีอยู่ ล ้อมรอบๆตั วเราหรื อทีห่อหุ ้มโลกอยู่โดยรอบ ไม่มีสี
ไม่มีกลิ นและไว้ ท ั งหมดไม่สามารถมองหรื อสังเกตได้บรรยากาศบริ เวณใกล้ ผิวโลกและทีอยู่รอบๆ
ตั วเรา
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บรรยากาศมีความสํ าคัญดังนี
. ช่วยทํ าให้เกิดกระบวนการต่างๆ ทีจํ าเป็ นต่อการดํารงชีวิตของสิ งมีชีวิต
2. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะกั บการดํ ารงชีวิตของสิ งมีชีวิ ต
3. ช่วยกรองรังสี อ ั ลตราไวโอเลต
4. ป้ องกั นอนุภาคต่างๆ ทีมาจากนอกโลก

ภาพที แสดงบรรยากาศของโลก
ทีมา : หนั งสื อเรี ยนวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
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องค์ ประกอบของบรรยากาศ
บรรยากาศเป็ นของผสมทีประกอบด้ วยองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ
1. แก๊สต่าง ๆ อากาศจั ดอยู่ในสถานะแก๊ส ถือเป็ นองค์ประกอบหลั กของบรรยากาศ เป็ นสาร
เนื อเดียวประเภทสารละลาย ประกอบด้ วยตั วทํ าละลาย คือ แก๊สไนโตรเจน N( 2) มีปริ มาณร้อยละ
78.08 โดยปริ มาตร ส่ วนตั วละลายได้ แก่ แก๊สออกซิเจน (O2) มีปริ มาณร้อยละ 20.95 แก๊สอาร์กอน
(Ar) มีปริ มาณร้อยละ 0.93 แก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) มีปริ มาณร้อยละ 0.03 และแก๊สอืน ๆ
มีปริ มาณร้อยละ 0.01 โดยปริ มาตร

ภาพที ควั นพิษท่อไอเสี ยของยานพาหนะเป็ นสาเหตุหนึ งทีทํ าให้เกิดมลภาวะทางอากาศ
ทีมา : http://www.topupeasy.net/article.php?cate_id=zqyveqiu&lang=1&id=26
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2. ไอนํ า ปริ มาณไอนํ าในอากาศเกิ ดจากการระเหยของนํ าจากแหล่งต่าง ๆ การระเหยของนํ าจะมาก
หรื อน้ อยขึ นอยู่ก ั บอุณหภูมิ พื นทีผิวหน้าและปริ มาณไอนํ าในอากาศ
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ภาพที ปริ มาณไอนํ าในอากาศเกิดจากการระเหยของนํ า
ทีมา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id
=pecharin&month= - &date= &group= &gblog=
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3. อนุ ภาคทีเป็ นของแข็ง ได้ แก่ ฝุ ่ นละอองควั นไฟ ซึ งอนุภาคต่าง ๆ ในบรรยากาศอาจแยกได้ เป็ น
อนุ ภาคทีเกิดขึ นและแพร่ กระจายสู่ บรรยากาศจากแหล่งกําเนิดโดยตรง

ภาพที 7 ควั นพิษท่อไอเสี ยของยานพาหนะเป็ นสาเหตุหนึงทีทํ าให้เกิดมลภาวะทางอากาศ
ทีมา : http://www.coe.or.th/e_engineers/knc_detail.php?id=73
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ใบกิจกรรมที 1
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ

ชือ-สกุล.....................................................................................ชั น.......................... เลขที.................
คําชีแจง จงตอบคํ าถามต่อไปนี ให้ถูกต้ อง
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. องค์ประกอบของอากาศทีเป็ นปั จจั ยสําคั ญทีทํ าให้เกิ ดปรากฏการณ์ธรรมชาติคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
2. อากาศเป็ นของผสมประกอบด้วยอะไรบ้ าง
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
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3. ส่ วนประกอบของอากาศในแต่ละบริ เวณจะแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
4. แก๊สทีเป็ นส่ วนประกอบทีมีมากทีสุ ดในบรรยากาศ คือ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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5. ส่ วนประกอบของอากาศทีมีมากเป็ นอั นดั บ คือ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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6. อั ตราส่ วนระหว่างแก๊สไนโตรเจนต่อปริ มาณแก๊สออกซิเจนเป็ นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
. ถ้านั กเรี ยนชอบไปท่องเทียวสถานทีอากาศเย็นสบาย ชุ่ มชื น และแดดไม่ร้อนจั ด
นั ก เรี ยนควรไปท่องเทียวทีไหน
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
. แหล่งทีพบอากาศ คือ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....

ww
w.

. อากาศทีมีไอนํ าผสมอยู่เรี ยกว่า อากาศชื น ส่ วนอากาศทีไม่มีไอนํ าผสมอยู่ เรี ยกว่ า
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
. ถ้ านํ าอากาศชื นมวล กิโลกรัม มาวิ เคราะห์ จะมีมวลของไอนํ าอยู่มากทีสุ ดเท่ากับ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
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ใบกิจกรรมที
เรือง ไอนําในอากาศ
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จุดประสงค์ ของกิจกรรม
ทดลองและสรุ ปผลการทดลองเกี ยวกับองค์ประกอบของอากาศได้
อุปกรณ์

ใบ
- ก้อน
ลูกบาศก์เซนติเมตร
เรื อน

oo
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. แก้ว
. นํ าแข็ง
3. นํ า
. นาฬิ กา
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ขั นตอนการทดลอง
. นําแก้วนํ ามา ใบ เทนํ าลงไปในถ้ วยแก้ว
. ใส่ น ํ าแข็งลงไปในแก้วประมาณ - ก้อน สังเกตและบั นทึกผล
. ตั งแก้วนํ าทิ งไว้ นาที สังเกตการเปลียนแปลงทีเกิดขึ น บั นทึกผล

ภาพที แสดงอุปกรณ์ทีใช้ทดลองไอนํ าในอากาศ

k.c
o

แบบบันทึกผลใบกิจกรรมที
เรือง ไอนําในอากาศ
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บันทึกผลการทํากิจกรรม
รายการ
เริ มการสังเกต
นาที
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ตั งทิ งไว้
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กลุ ่ มที...............
สมาชิ กในกลุ ่ ม )..........................................................................เลขที..........ประธาน
)..........................................................................เลขที..........สมาชิ ก
)..........................................................................เลขที..........สมาชิ ก
)..........................................................................เลขที..........สมาชิ ก
)..........................................................................เลขที..........เลขานุการ

ผลการสั งเกต

ww
w.

kr

สรุ ปผลการทํากิจกรรม
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
คําถามหลังการทํากิจกรรม
. หลั งจากใส่ น ํ าแข็งลงในแก้วนํ าและตั งทิ งไว้ นาที นั กเรี ยนสังเกตเห็นอะไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. นอกจากไอนํ าทีเป็ นส่ วนผสมของอากาศแล้ วยั งมีอะไรอีกบ้ างทีเป็ นส่ วนผสมของอากาศ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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. ไอนํ าในอากาศเกิดจากอะไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
. ปริ มาณไอนํ าในแต่ละสถานทีเท่ากั นหรื อไม่ อย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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พยายามหน่ อยนะ
เพือนๆ
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
คําชีแจง ให้น ั กเรี ยนเลือกคํ าตอบทีถูกต้ องทีสุ ดเพียงคํ าตอบเดียว
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no

1 .แก๊สชนิดใดทีพบเป็ นส่ วนประกอบของอากาศแห้งมากทีสุด
ก. แก๊สอาร์ กอน
ข. แก๊สไฮโดรเจน
ค. แก๊สไนโตรเจน
ง. แก๊สออกซิ เจน
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2. ข้ อใดไม่ ใช่ ความสําคั ญของบรรยากาศ
ก. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะกับการดํ ารงชีวิตของสิ งมีชีวิต
ข. ช่วยทํ าให้เกิดกระบวนการต่างๆ ทีจํ าเป็ นต่อการดํ ารงชีวิตของสิ งมีชีวิ ต
ค. ช่วยทํ าให้อากาศสมดุลมากขึ น
ง. ช่ วยกรองรังสี อ ั ลตราไวโอเลต
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3 .ถ้ าโลกเราไม่มีอากาศห่อหุ ้ม อุณหภูมิในช่วงกลางวั นและกลางคืนจะเป็ นอย่างไร
ก. ยั งสรุ ปได้ ไม่แน่นอน
ข. อุณหภูมิช่วงกลางงวั นสู งมากอุณหภูมิช่วงกลางคืนตํ ามาก
ค. อุณหภูมิช่วงกลางงวั นตํ ามากอุณหภูมิช่วงกลางคืนสูงมาก
ง. อุณหภูมิในช่วงกลางวั นและกลางคืนมีค่าเท่ากั นและคงที
4. บรรยากาศชั นใดทีสามารถสะท้ อนคลืนวิทยุได้
ก. มีโซสเฟี ยร์
ข. ไอโอโนสเฟี ยร์
ค. เทอร์ โมสเฟี ยร์
ง. สตราโตสเฟี ยร์
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5.ข้ อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของอากาศ
ก ช่วยป้ องกั นอั นตรายจากสเก็ตดาว
ข. ช่วยให้โลกร้อนขึ นอย่างช้า ๆ ในช่วงกลางวั น
ค. ช่ วยให้ โลกเย็ นลงอย่างรวดเร็ วในช่วงกลางคืน
ง. ช่ วยดูดซับรังสี อ ั ลตราไวโอเลต
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6.บรรยากาศของชั นใดทีมีการเปลียนแปลงของอากาศมากทีสุ ด
ก. โทรโพสเฟี ยร์
ข.มีโซสเฟี ยร์
ค. สตราโตสเฟี ยร์
ง. เทอร์ โมสเฟี ยร์
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7. บรรยากาศ ชั นไอโอโนสเฟี ยร์ มีล ั กษณะสําคั ญต่างไปจากบรรยากาศชันอืนอย่างไร
ก. สะท้ อนคลืนวิทยุได้จึงมีประโยชน์ในการสื อสาร
ข. เป็ นชั นทีมีปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ค. มี แก๊สโอโซน มากกว่าบรรยากาศ ชั นอืนๆ
ง. มี อนุ ภาค ของ แก๊ส เบาบาง ทีสุ ด
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8.อากาศชื นโดยทั วไปจะมีไอนํ าผสมอยู่ประมาณร้อยละเท่าใด
ก. ร้ อยละ 0-3 ของอากาศทั งหมด
ข. ร้ อยละ 0-6 ของอากาศทั งหมด
ค. ร้ อยละ 0-5 ของอากาศทั งหมด
ง. ร้ อยละ 0-4 ของอากาศทั งหมด
9. เหตุการณ์ใดทีแสดงให้เห็นว่าในอากาศมีไอนํ าเป็ นองค์ประกอบ
ก. เทนํ าปลาใส่ ถ ้ วยตั งทิ งไว้ แล้วจะแห้งเหลือของแข็งติดอยู่ทีภาชนะ
ข. วางนํ าตาลทิ งไว้แล้วเยิ มเหลว
ค. จุดเทียนทิ งไว้ แล้วเนื อเทียนจะเยิ มเหลว
ง. วางลูกเหม็นทิ งไว้ แล้วลูกเหม็นมีขนาดเล็กลง
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10. ส่ วนประกอบของแก๊สชนิดใดทีมีอยู่ในอากาศมากทีสุ ด
ก.แก๊สอืนๆ
ข.แก๊สออกซิเจน
ค.แก๊สไนโตรเจน
ง.แก๊สคาร์ บอนไดอ๊อกไซด์

m
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ข้ อที
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แบบบันทึกผลแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ

สู้นะครับ
เพือนๆ
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คําชีแจง จงเติมคํ าหรื อข้ อความในช่องว่ างให้ถูกต้ อง
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แนวการตอบกิจกรรมที
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
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. องค์ประกอบของอากาศทีเป็ นปั จจั ยสําคั ญทีทํ าให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติคืออะไร
ไอนํ า
1. อากาศเป็ นของผสมประกอบด้วยอะไรบ้ าง
แก๊สต่าง ๆ และไอนํ า นอกจากนี ยั งปะปนไปด้ วยสารแขวนลอยต่าง ๆ ฝุ ่ นผง เขม่าควั น
อนุ ภาคของเกลือจากทะเลและมหาสมุทร
3. ส่ วนประกอบของอากาศในแต่ละบริ เวณจะแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
แตกต่างกั น เนืองจากแต่ละบริเวณมีสภาวะสิ งแวดล้ อมแตกต่างกั น
2. แก๊สทีเป็ นส่ วนประกอบทีมีมากทีสุ ดในบรรยากาศ คือ
แก๊สไนโตรเจน
3. ส่ วนประกอบของอากาศทีมีมากเป็ นอั นดั บ คือ
แก๊สออกซิเจน
. อั ตราส่ วนระหว่ างแก๊สไนโตรเจนต่อปริ มาณแก๊สออกซิเจนเป็ นอย่างไร
อั ตราส่ วน แก๊สไนโตรเจน : แก๊สออกซิเจน คือ :
. ถ้านั กเรี ยนชอบไปท่องเทียวสถานทีอากาศเย็นสบาย ชุ่ มชื น และแดดไม่ร้อนจั ด
นั ก เรี ยนควรไปท่องเทียวทีไหน
ทะเล ภูเขา และป่ าไม้
. แหล่งทีพบอากาศ คือ
ทุกหนทุกแห่งบนพื นผิวโลก อยู่รอบตั วเรา บนพื นดิน พื นนํ า บนภูเขา และมีอยู่ต ั งแต่บน
พื นดินขึ นไปถึงระดั บสู ง ๆ ในท้ องฟ้ า
. อากาศทีมีไอนํ าผสมอยู่เรี ยกว่ า อากาศชื น ส่ วนอากาศทีไม่มีไอนํ าผสมอยู่ เรี ยกว่ า
อากาศแห้ง
. ถ้ านํ าอากาศชื นมวล กิโลกรัม มาวิ เคราะห์ จะมีมวลของไอนํ าอยู่มากทีสุ ดเท่ากับ
อากาศชื น กิโลกรัม จะมีมวลของไอนํ าอยู่มากสุ ด กรัม
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แนวการบันทึกผลกิจกรรมที
เรือง ไอนําในอากาศ
บันทึกผลการทํากิจกรรม

ตั งทิ งไว้

ผลการสั งเกต
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รายการ
เริ มการสังเกต

m
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นํ าแข็งเริ มละลาย มีหยดนํ าเกาะข้างแก้ว

นาที

นํ าแข็งละลายหมด มีหยดนํ าเกาะข้ างแก้วจํ านวนมาก
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สรุ ปผลการทํากิจกรรม
จากการทดลองพบว่าเมือนํ านํ าแข็งใส่ ลงในแก้วนํ า นํ าแข็งจะละลาย และเมือตั งทิ งไว้
นาทีพบว่ านํ าแข็งละลายหมดมีหยดนํ าเกาะทีข้างแก้วจํ านวนมาก แสดงให้ เห็นว่าในอากาศมีไอนํ า
เป็ นส่ วนประกอบ
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คําถามหลังการทํากิจกรรม
. หลั งจากใส่ น ํ าแข็งลงในแก้วนํ าและตั งทิ งไว้ นาที นั กเรี ยนสังเกตเห็นอะไร
นํ าแข็งละลาย มีหยดนํ าเกาะทีข้างแก้ว
. นอกจากไอนํ าทีเป็ นส่ วนผสมของอากาศแล้วยั งมีอะไรอีกบ้ างทีเป็ นส่ วนผสมของอากาศ
สารแขวนลอยต่าง ๆ ทั งทีเป็ นละอองของของเหลว และอนุภาคของของแข็ง เช่น
ฝุ ่ นผงเขม่าและควั นจากการเผาไหม้ เชื อเพลิง อนุภาคของเกลือจากทะเลและมหาสมุทร
. ไอนํ าในอากาศเกิดจากอะไร
เกิดจากการระเหยของนํ าทีผิวโลก โดยเฉพาะจากบริ เวณแหล่งนํ าขนาดใหญ่
. ปริ มาณไอนํ าในแต่ละสถานทีเท่ากั นหรื อไม่ อย่างไร
ไม่เท่ากัน โดยปริ มาณจะมากหรื อน้อยตามแต่สถานที
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที เรืององค์ ประกอบและส่ วนประกอบของบรรยากาศ
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กรมวิชาการ. สือการเรี ยนรู ้ รายวิชาพืนฐาน กลุ ่ มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ สัมฤทธิ มาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ ม. เล่ ม ช่ วงชั นที ชั นมัธยมศึกษาปี ที . พิมพ์ครั งที .
กรุ งเทพมหานคร : อั กษรเจริ ญทั ศน์, .
__________. สื อการเรี ยนรู ้ รายวิชาพืนฐาน กลุ ่ มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ชั นมัธยมศึกษาปี ที
เล่ ม . กรุ งเทพมหานคร : อั กษรเจริ ญทั ศน์, .
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