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อากาศ รอบ ตัว เรา ประกอบ ดวย แกส ชนิด ตางๆ   ผสม เปน เน�้อ เดียวกัน  อากาศ หอ หุม โลก เรา 

 ตั้งแต ผิว โลก จน สูง ขึ้น ไป ประมาณ   600   กิโลเมตร    เรา เรียก อากาศ ที่ หอ หุม โลก น�้ วา   บรรยากาศ  

ความ หนา ของ บรรยากาศ เมื่อ เทียบ กับ ขนาด ของ โลก แลว   บาง มาก   แต บรรยากาศ มี ประโยชน 

ตอ โลก และ สิ�ง มี ชีวิต มากมาย   บรรยากาศ ชวย ให อุณหภูมิ ของ โลก ไม สูง เกิน ไป ใน เวลา กลาง วัน และ 

 ไม ตํา่ เกิน ไป ใน เวลา กลาง คืน   จึง เหมาะ ตอ การ ดํารง ชวีติ   บรรยากาศ ยงั ชวย ปองกนั สิ�ง ม ีชวีติ จาก อนัตราย 

ตางๆ   เชน   รังสี อันตราย จาก ดวง อาทิตย   และ ชวย เผา ไหม วัตถุ ที่ เขา มา ใน  บรรยากาศ

จาก ที่ กลาว มา แลว วา บรรยากาศ ประกอบ ดวย แกส ชนิด ตางๆ   นั้น   หาก พิจารณา อากาศ ที่ ไมมี 

ไอ นํ้าจะ พบ วา มี สัดสวน ของ แกส ตางๆ   คงที่ ตั้งแต ระดับ ผิว โลก จนถึง ระดับ สูง ขึ้น ไป ประมาณ

80   กิโลเมตร   สําหรับไอ นํ้า ใน อากาศ ไม คงที่ คิด เปน รอย ละ   1 -  4   ของ องค ประกอบ ของ บรรยากาศ  

1.1 ชั้นบรรยากาศ

นัก อุตุนิยมวิทยา พบ วา อุณหภูมิ ของบรรยากาศ   มี การ เปลี่ยนแปลงเปนชวงๆ   ตามระดับ

ความ สูงจาก ผิว โลก จึง แบง บรรยากาศออก เปน   4   ชั้น  ตาม การ เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ  ตาม ความ สูง โดย 

เรียง ลําดับ จาก ชั้น ที่ อยู ใกล กับ ผิว โลก ที่สุด ไป ถึง ชั้น ที่ อยู ไกล จาก ผิว โลก ที่สุด   ดังภาพ 1.2

ภาพ 1.2 การแบงชั้นบรรยากาศ

ภาพ 1.1 องคประกอบของแกสในอากาศที่ไมมีไอนํ้า

แกสไนโตรเจน 78.084 % แกสออกซิเจน 20.946 %

แกสคารบอนไดออกไซด 0.033 %

แกสอื่นๆ (อารกอน น�ออน ฮีเลียม มีเทน) 0.937 %

 บรรยากาศมีประโยชนตอสิ�งมีชีวิตในดานใดอีกบาง
 อากาศมีองคประกอบอะไรบาง

 บรรยากาศชั้นใดมีอุณหภูมิตํ่าสุดและมีคาประมาณเทาใด
 บรรยากาศแตละชั้นมีความสําคัญตอสิ�งมีชีวิตอยางไรบาง

 เหตุใดปริมาณไอนํ้าในอากาศจึงมีสัดสวนไมคงที่
 แกสในบรรยากาศชนิดใดมีปริมาณมากที่สุด
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กิจกรรมเพิ่มเติม

3

 ชั้น โทร โพสเฟยร   ชั้น น�้ อุณหภูมิ จะ ลด ลง

 ตาม ความ สูง จาก ผิว โลก   และ เปน ชั้น ที่ มี ความ 

แปรปรวน ของ สภาพ ลม ฟา อากาศ   เชน เกิด

พายุฟาคะนอง

 ชั้น ส ตรา โตสเฟยร   ชั้น น�้ อุณหภูมิ จะ เพิ�ม 

ขึน้ ตาม ความ สูง จาก ผิว โลก และ ใน ชั้น น�้ มี  ปริมาณ 

โอโซน อยู มาก   โอโซน ใน บรรยากาศ จะ ดูด กลืน 

รังสี อัลตราไวโอเลต จาก ดวง อาทิตย   ทําให  สิ�ง มี 

ชีวิต บน โลก ปลอดภัย จาก อันตราย ท่ี เกิด จาก  รังสี 

อัลตราไวโอเลต   พบ ความ เขม ขน ของ โอโซน สงูสดุ 

ที่ ระดับ ความ สูง ประมาณ   25   กิโลเมตร   

 ชั้น มี โซสเฟยร   ชั้น น�้ อุณหภูมิ จะ ลด ลง ตาม 

ความ สูง อีก ครั้ง และ เปน ชั้น สุดทายที่ มี สัดสวน 

ของ แกส ใน อากาศ คงท่ี เหมือนบรรยากาศสอง 

ชั้น แรก   เมื่อ มี วัตถุ นอก โลก ผาน เขา มา จะ เริ�ม เกิด 

การ เผา ไหม   

 ชัน้ เท อร โมสเฟยร   ชัน้ น� ้อณุห ภมู ิจะ เพิ�ม ขึน้  

ตาม ความ สูง จนถึง ประมาณ 1 ,  700  ํ C เน��องจาก 

 อณุหภมู ิสงู  อากาศ จงึ แตก ตวั เปน ประจ ุ  บรรยากาศ  

สามารถ สะทอน คลื่นวิทยุ ได   และ มี ปรากฏการณ 

แสง เหน�อ แสง ใต เกิด ขึ้น บรรยากาศ ในชั้นน�้จะ

เบาบาง มาก 

ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ªÑé¹ â·Ãâ¾Êà¿‚ÂÃ�à»š¹
 ªÑé¹ ·Õè ÁÕ  ÍÔ·¸Ô¾Å µ‹Í ¡ÒÃ ́ í  ÒÃ§ ªÕÇÔµ ¢Í§ 
Á¹ØÉÂ� ÁÒ¡ ·ÕèÊØ´   à¹×èÍ§¨Ò¡ à»š¹ ªÑé¹ ·Õè 
Á¹ØÉÂ� ÍÒÈÑÂ ÍÂÙ‹   áÅÐ à»š¹ ªÑé¹ ·Õè à¡Ô´ 
»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³� ·Ò§ ÅÁ ¿‡Ò ÍÒ¡ÒÈ µ‹Ò§æ    
â´Â ÁÕ´ Ç§ ÍÒ·ÔµÂ� à»š¹ áËÅ‹§ ¾ÅÑ§§Ò¹

 ª¹Ô´¢Í§á¡�Ê »ÃÔÁÒ³ 
  (ÃŒÍÂÅÐâ´Â»ÃÔÁÒµÃ)

á¡�Êä¹âµÃà¨¹  78.084 %

á¡�Ê¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´�  0.033 %

á¡�ÊÍÍ¡«Ôà¨¹  20.946 %

á¡�ÊÍ×è¹æ (ÍÒÃ�¡Í¹ 
¹ÕÍÍ¹ ÎÕàÅÕÂÁ ÁÕà·¹)  0.937 %

 ª¹Ô´¢Í§á¡�Ê »ÃÔÁÒ³ 

á¡�Êä¹âµÃà¨¹  78.084 %

á¡�Ê¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´�  0.033 %

á¡�ÊÍÍ¡«Ôà¨¹  20.946 %

¹ÕÍÍ¹ ÎÕàÅÕÂÁ ÁÕà·¹)  0.937 %
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โลก ได รับ พลังงาน จาก รังสี ของ ดวง อาทิตย ที่ แผ มายัง โลก ซึ�ง รังสี บาง สวน จะ มี การ สะทอน กลับ 

 สู อวกาศ   บาง สวน จะ ถูก ดูด กลืน โดย แกส ตางๆ   ใน บรรยากาศ   และ สวน ที่ เหลือ จะ ลง มา ถึง ผิว โลก

ดังภาพ 1.3

1.2 ผลของรังสีจากดวงอาทิตย�ต�อบรรยากาศ

  ลักษ ณะ  ของ พื้นผิว โลก ที่ แตก ตาง กัน จะ สง ผล ใหอุณหภูมิ อากาศ เหน�อบริเวณนั้น แตก ตาง กัน  

เน��องจากอากาศจะ ได รับการ ถาย โอน ความ รอน จากพื้นผิว โลกบริเวณ นั้น   

กิจกรรม 1.1 รังสีจากดวงอาทิตย�

โดย พื้นผิว โลกที่แตก ตาง  กัน  จะ สามารถ สะทอน และ ดูด กลืน รังสี ได แตก ตาง กัน   การ ที่ ผิว โลก ใน

บริเวณตางๆ  มี การ สะทอน หรือ ดูด กลืนรังสี จาก ดวง อาทิตย ตาง กัน สง ผลอ ยาง ไรตอ อุณหภูมิอากาศ 

ศึกษา จาก กิจกรรม    1.1

1. ¹í  ÒÀÒª¹Ð·ÕèàËÁ×Í¹¡Ñ¹ 3 ãº ãÊ‹´Ô¹ ¹íéÒ áÅÐ·ÃÒÂÍÂ‹Ò§ÅÐ 
 500 cm3 ãÊ‹Å§ã¹ÀÒª¹Ðãº·Õè 1, 2 áÅÐ 3 µÒÁÅí  Ò´Ñº
2. ãªŒà·ÍÃ�ÁÍÁÔàµÍÃ� 3 ÍÑ¹ ÇÑ´ÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§´Ô¹ ¹íéÒ áÅÐ·ÃÒÂ  
 ·ÕèÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÅÖ¡ 2 cm ÊÑ§à¡µáÅÐºÑ¹·Ö¡¼Å 
3.¹í  ÒÀÒª¹Ð·Ñé§ 3 ÇÒ§äÇŒºÃÔàÇ³à´ÕÂÇ¡Ñ¹·ÕèÁÕá´´Ê‹Í§àµçÁ·Õè
4. Í‹Ò¹¤‹ÒÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§´Ô¹ ¹íéÒ áÅÐ·ÃÒÂ ã¹ÀÒª¹Ð
 áµ‹ÅÐãº ÊÑ§à¡µ·Ø¡æ 5 ¹Ò·Õ ¨¹¤Ãº 15 ¹Ò·Õ ºÑ¹·Ö¡¼Å
 ¹í  Ò¢ŒÍÁÙÅ·ÕèºÑ¹·Ö¡ä´ŒÁÒà¢ÕÂ¹¡ÃÒ¿ÃÐËÇ‹Ò§
 ÍØ³ËÀÙÁÔ¡ÑºàÇÅÒ

 การ ที ่ผวิ โลก ม ีการ สะทอน หรอื ดดู กลนื รงัส ี

 จาก ดวง อาทิตย ไม เทา กัน สง ผล ให องค ประกอบ 

 ของ ลม ฟา อากาศ  ไดแก   อุณหภูม ิอากาศ   ความ ดนั 

 อากาศ   ลม   ความช้ืน   เมฆ  และ ฝน   ณ   บรเิวณ ตางๆ 

 ของ โลก ม ีความ แตก ตาง กนั   เกดิ เปน ปรากฏการณ 

 ตางๆ   ใน บรรยากาศ   โดย แตละ องค ประกอบ ของ 

 ลม ฟา อากาศ มี ความ สัมพันธ กัน 

1.3 องค�ประกอบของลมฟ�าอากาศ

 1.3.1   อุณหภูมิ อากาศ 
 เมื่อ เรา กลาว ถึง อากาศ รอบ ตัว   สิ�ง ท่ี เรา 

 สัมผัส ได โดยตรง และ สง ผล ตอ เรา มาก ที่สุด 

ก็ คือ  ความ รูสึก รอน หรือ เย็น   ใน ตอน เชา กอน 

 ดวง อาทิตย ข้ึน เรา จะ รูสึก วา อากาศ รอน นอย กวา 

 เมื่อ ดวง อาทิตย ขึ้น แลว   และ เรา จะ รูสึก วา อากาศ 

 รอน ขึ้น เรื่อยๆ  จน รอน ที่สุด ใน ชวง เวลา บาย   แต 

 ความ รูสกึ รอน หรอื เยน็ ของ แตละ คน อาจ แตก ตาง 

 กัน  ไม สามารถ ใช เปน มาตรฐาน ใน การ บอก 

 อุณหภูมิ อากาศ ได   จึง ตอง ใช  เท อร มอ มิเตอร 

 เปน เครื่อง มือ วัด และ บอก อุณหภูมิ อากาศ 

à¡³±�ÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

Ä´ÙË¹ÒÇ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ÍØ³ËÀÙÁÔµíèÒÊØ´ã¹áµ‹ÅÐÇÑ¹

ÍÒ¡ÒÈË¹ÒÇ¨Ñ´ ÍØ³ËÀÙÁÔµíèÒ¡Ç‹Ò 8.0 íC
ÍÒ¡ÒÈË¹ÒÇ   ÍØ³ËÀÙÁÔÃÐËÇ‹Ò§ 8.0 í– 15.9 íC
ÍÒ¡ÒÈàÂç¹   ÍØ³ËÀÙÁÔÃÐËÇ‹Ò§ 16.0 í– 22.9 íC

Ä´ÙÃŒÍ¹¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§ÊØ´ã¹áµ‹ÅÐÇÑ¹

ÍÒ¡ÒÈÃŒÍ¹ ÍØ³ËÀÙÁÔÃÐËÇ‹Ò§ 35.0 í– 39.9 íC
ÍÒ¡ÒÈÃŒÍ¹¨Ñ´   ÍØ³ËÀÙÁÔµÑé§áµ‹ 40.0 íC ¢Öé¹ä»

ÊÐ·ŒÍ¹â´Â
ºÃÃÂÒ¡ÒÈ 6%

ÊÐ·ŒÍ¹
â´ÂàÁ¦ 
20%

ÃÑ §ÊÕ¨Ò¡´Ç§ÍÒ·ÔµÂ� 100%

´Ù´¡Å×¹â´Â
ºÃÃÂÒ¡ÒÈ 19%

´Ù´¡Å×¹·Õè¾×é¹¼ÔÇ 51%

ÊÐ·ŒÍ¹
¨Ò¡¾×é¹¼ÔÇ 
4%

ภาพ 1.3 การสะทอนและดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตยที่แผมายังโลก

ÅÁ¿‡ÒÍÒ¡ÒÈ¤×ÍÊÀÒÇÐ¢Í§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ 
³ Ê¶Ò¹·Õè ã´ã´ã¹ª‹Ç§àÇÅÒË¹Öè§ ÅÁ¿‡Ò
ÍÒ¡ÒÈÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÍÂÙ‹µÅÍ´
àÇÅÒ àª‹¹ ¾ÒÂØ¿‡Ò¤Ð¹Í§ ¾ÒÂØÅÙ¡àËçº 
ÅÁ¡ÃÐâª¡

 รังสีจากดวงอาทิตยแผมาถึงภาชนะแตละใบเทากันหรือไม อยางไร
 จากการทดลองใหเรียงลําดับภาชนะที่มีอุณหภูมิเพิ�มขึ้นจากมากไปนอย

 หากพื้นผิวโลกเปนดิน นํ้า และทรายไดรับแสงแดดเทากัน นักเรียนคิดวาอุณหภูมิอากาศ
 เหน�อพื้นผิวดังกลาวจะแตกตางกันอยางไร

 เทอรมอมิเตอร
วัดอุณหภูมิ ดิน นํ้า ทราย
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 จากกราฟ เวลาเทาใดที่อุณหภูมิ
 อากาศมีคาสูงสุดและตํ่าสุดตามลําดับ

 อุณหภูมิ อากาศ ใน แตละ วัน มี การ เปลี่ยนแปลง อยางไร   ให ศึกษา จาก กิจกรรม   1.2 

กิจกรรม 1.2 อุณหภูมิอากาศ

1.  ÇÑ´áÅÐºÑ¹·Ö¡ÍØ³ËÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ   
 ³ ºÃÔàÇ³·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¨ÐÈÖ¡ÉÒ   
 ·Ø¡ªÑèÇâÁ§ µÑé§áµ‹ 06.00 ¹. ¨¹¶Ö§  
 18.00 ¹. â´ÂãªŒà·ÍÃ�ÁÍÁÔàµÍÃ�
 áºº¸ÃÃÁ´Ò
2. ÇÑ´ÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§ÊØ´áÅÐÍØ³ËÀÙÁÔµíèÒÊØ´
 ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ â´ÂãªŒ
 à·ÍÃ�ÁÍÁÔàµÍÃ�áººÇÑ´ÍØ³ËÀÙÁÔ
 ÊÙ§ÊØ´ - µíèÒÊØ´ 
3.¹í  Ò¤‹ÒÍØ³ËÀÙÁÔ·ÕèÇÑ´ä´Œã¹¢ŒÍ 1 ÁÒà¢ÕÂ¹
 ¡ÃÒ¿ËÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§
 ÍØ³ËÀÙÁÔ¡ÑºàÇÅÒ

 ปจจัย สําคัญ ที่ มี ผล ตอ อุณหภูมิ อากาศ ที่ บริเวณ ใดๆ   คือ  รังสี จากดวง อาทิตย ที่ ผิว โลก ดูด กลืน ไว   

และเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน ใน เวลา กลาง วันผิว โลก ได ดูด กลืนรังสี จากดวง อาทิตย  และ คาย 

พลังงาน ความ รอน  ให อากาศ บริเวณ นั้น  ทําให อุณหภูมิ อากาศ บริเวณ นั้น สูง ตาม ไป ดวย   

 นอกจาก น�้ สภาพ แวดลอม ที่ ตาง กัน   เชน  

บรเิวณ ปา  บรเิวณ ที ่ม ีตนไม นอย   อณุหภมู ิอากาศ

 ก็ จะ ตาง กัน เพราะ ตนไม จะ ให รม เงา และ ดูด 

พลังงานแสง อาทิตย  ไป ใช ใน กระบวนการ 

สงัเคราะห ดวย แสง   ทาํให ผวิ โลก บรเิวณ ที ่ม ีตนไม 

มาก   อุณหภูมิ ตํ่า กวา บริเวณ ที่ มี ตนไม นอย   

à·ÍÃ�ÁÍÁÔàµÍÃ�ÇÑ´ÍØ³ËÀÙÁÔ
ÊÙ§ÊØ´-µíèÒÊØ´
(MAX-MIN THERMOMETER)

ÇÔ¸Õ ãªŒ
¡´»Ø†ÁµÃ§¡ÅÒ§ËÃ×Í
ãªŒáÁ‹àËÅç¡·ÕèµÔ´ÁÒ¡Ñº
à·ÍÃ�ÁÍÁÔàµÍÃ� ´Ù´á·‹§
´Ñª¹Õ·Ñé§ÊÍ§ãËŒÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº
¼ÔÇË¹ŒÒ»ÃÍ· à¾×èÍãËŒ
ÍØ»¡Ã³�¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹

ÇÔ¸ÕÍ‹Ò¹¤‹Ò
ãËŒÍ‹Ò¹¤‹ÒÍØ³ËÀÙÁÔÊÙ§ÊØ´
µíèÒÊØ´·Õè»ÅÒÂá·‹§´Ñª¹Õ
´ŒÒ¹ã¡ÅŒ¡Ñº¼ÔÇ»ÃÍ·

ภาพ 1.6  อิทธิพลของเมฆตออุณหภูมิอากาศ
 เหน�อผิวโลก

ภาพ 1.5 กราฟอุณหภูมิอากาศ วันที่  1 มกราคม 2551 ตั้งแตเวลา 1:00 น. จนถึงเวลา 0:00 น. 
ณ สถาน�อุตุนิยมวิทยาบางนา กรุงเทพมหานคร ที่มา : ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

 สวน ใน เวลา กลาง คืน ผิว โลก ไม ได รับรังสี จาก ดวง อาทิตย   แต ยัง มี พลังงาน  ความ รอน สวน หนึ�ง 

ท่ี สะสม ไว และ ยัง คง คาย พลังงาน ความ รอน ให อากาศ เหน�อ บริเวณ นั้น   แต ไม มาก เทา ใน เวลา กลาง วัน 

 อุณหภูมิ ของ อากาศ เวลา กลาง คืน จึง ตํ่า กวา ใน เวลา กลาง วัน   เพื่อ ให เกิด ความ เขาใจ เกี่ยว กับ การ 

เปลี่ยนแปลง ของ อุณหภูมิ ใน ชวง เวลา  ตางๆ   ใน   1   วัน   ให พิจารณา กราฟ ใน ภาพ   1.5
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 จากกราฟ บอกการเปลี่ยนแปลงของ  
 อุณหภูมิอากาศจากชวงเวลา 6 นาิกา  
 จนถึงเวลา 18 นาิกา 

 คาอุณหภูมิสูงสุด - ตํ่าสุดที่อานไดจาก
 กราฟใกลเคียงกับคาที่อานไดจาก
 เทอรมอมิเตอรวัดอุณหภูมิสูงสุด  
 - ตํ่าสุดหรือไม อยางไร และอยูใน
 ชวงเวลาใด

 แนวโนมของอุณหภูมิอากาศในชวงเวลา
 กลางคืนควรเปนอยางไร  

ภาพ 1.4  การดูดกลืนและคายพลังงาน
 ของผิวโลกในเวลากลางวันและกลางคืน  
 (ลูกศรแสดงพลังงาน)

à·ÍÃ�ÁÍÁÔàµÍÃ� ´Ù´á·‹§

 นอกจาก น�้ สภาพ โดย ทั�วไป ของ บรรยากาศ  เชน   ปริมาณ เมฆ ใน ทองฟา สามารถ สง ผล ตอ 

อุณหภูมิ อากาศ ได เชน กัน กลาว คือ เมฆ จะ ให รม เงาและ ทํา หนาที่ สะทอน และ ดูด กลืน พลังงาน

 จาก ดวง อาทิตย   ทําให ผิว โลก รับ พลังงาน จากดวง อาทิตย นอย ลง  ดังน้ัน ใน วัน ที่ ทองฟา มีปริมาณเมฆ

แตก ตาง กัน  อาจ สง ผล ให อุณหภูมิ  อากาศ แตก ตาง กัน ได 
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 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแตละภาคในประเทศไทยเหมือนหรือแตกตางกัน
 หรือไม อยางไร 

 อุณหภูมิอากาศในแตละภาคชวงใดมีคาสูงสุดและตํ่าสุดและเปนชวงเดียวกันหรือไม  
 อยางไร
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 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.

 1.3.2   ความ ดัน อากาศ 
 อากาศ ประกอบ ดวย โมเลกุล ของ แกส ชนิด ตางๆ   ที่ เคลื่อนที่ 

ตลอด เวลา  เมื่อ โมเลกุล ของ อากาศ ชน กับ พื้น ผิว ของ วัตถุ  จะ ทําให 

เกิดแรง กระทํา บน พ้ืน ผิว นั้น เรียก แรง ที่ เกิด ขึ้น วา  แรง ดัน อากาศ  

บน พื้นท่ี นั้น   แรง ดัน อากาศ ตอ หน�วย พื้นที่ เรียก วา   ความ ดัน อากาศ

ดงั นัน้ ถา จาํนวน โมเลกลุ ของ อากาศ มาก  โอกาส ที ่จะ ชน พืน้ ผวิ จงึ ม ีมาก  

จะ ทําให เกิด แรง บน พื้น ผิว นั้น มาก   สง ผล ให ความ ดัน  อากาศ สูง ดวย   

นอกจาก จํานวน โมเลกุล ของ อากาศ แลว   ยัง มี ปจจัย อื่น อีก หรือ ไม ที่ 

สง ผล ตอ ความ ดัน อากาศ   ให ศึกษา จาก กิจกรรม   1.3 

ภาพ 1.7  กราฟอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของจังหวัดตางๆ ในแตละภาคของประเทศไทย 
 ชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2551 ที่มา : ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

 เมื่อ วาง ลูกโปง บน นํ้า รอน ขนาด ของ ลูกโปง จะ ขยาย ใหญ ขึ้น  เน��องจาก โมเลกุล ของ อากาศ 

ภายใน ลูกโปง  ได รับ พลังงาน ความ รอน ทําให เคลื่อนท่ี ดวย ความเร็ว สูง ข้ึน   และ อากาศ ใน ลูกโปง 

ถกู ปด ลอม  โดย ผวิ ลกูโปง  โมเลกลุอากาศ จึง ชน พืน้ ผวิ ภายใน ลกูโปง บอย ครัง้ ข้ึน  สง ผล ให ความ ดนั อากาศ 

ภายในลูกโปง เพิ�ม ขึ้น และ มากกวาความ ดัน อากาศ ภายนอก ลูกโปง จึง มี ขนาด ขยาย ใหญ ขึ้น 

กิจกรรม 1.3 อุณหภูมิกับความดันอากาศ

1.  à»†ÒÅÙ¡â»†§ãËŒÁÕ¢¹Ò´¾Í»ÃÐÁÒ³áÅÐ
 ÁÑ´»Ò¡ÅÙ¡â»†§ãËŒá¹‹¹
2.¹í  ÒÅÙ¡â»†§ÁÒÇÒ§º¹¹íéÒÃŒÍ¹ 
 ÍØ³ËÀÙÁÔ»ÃÐÁÒ³ 70 íC 
3. ÊÑ§à¡µ¢¹Ò´¢Í§ÅÙ¡â»†§·Õèà»ÅÕèÂ¹á»Å§

ภาพ 1.8  กราฟความสัมพันธระหวางความดันอากาศ 
 และความสูงจากผิวพื้นโลก

¨í  Ò¹Ç¹âÁàÅ¡ØÅÍÒ¡ÒÈã¹Ë¹Öè§Ë¹‹ÇÂ
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 นอกจาก อุณหภูมิ อากาศ ใน แตละ ชวง ของ วัน ไม เทา กัน ดัง ภาพ   1.5   แลว   อุณหภูมิ ใน แตละ ชวง 

ของ ป แตก ตาง กัน ดวย  ดัง กราฟ ใน ภาพ   1.7

 จํานวนโมเลกุลของอากาศในลูกโปงกอนและหลังวางบนนํ้ารอนเทากันหรือไม
 ขนาดของลูกโปงเปลี่ยนแปลงอยางไร 

 อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหขนาดของลูกโปงเปลี่ยนแปลงไป

สําหรับ บริ เวณ พื้น โลก อากาศ ไม ถูก

ปด ลอม แบบลูกโปงทั้งทางดานขาง และ ดาน บน

โมเลกุล ของ อากาศ ที่ มี  อุณหภูมิ สูง  จะ เคลื่อนที่ 

เร็วและ กระจาย ตัว ออก จาก กัน ไป ทาง ดาน ขาง 

และ ดาน บนนั�น คือ  จํานวนโมเลกุล อากาศ ตอ 

ปริมาตรจะ ลด ลงโมเลกุล อากาศ จึง ชน พื้น โลก

นอย ลง ทําให แรง ดันอากาศ ตอ พื้นที่ นั้น ตํ่า 

 บน พื้น โลก บริเวณ ที่ อากาศ มี  อุณหภูมิ สูง จึง 

มี ความ ดัน อากาศ นอย กวา บริเวณ ท่ี อากาศ มี 

อุณหภูมิ ตํ่า 

ดัง นั้น   ความ ดัน อากาศ นอกจาก ขึ้น อยู กับ 

จํานวน โมเลกุล ของ อากาศ แลว ยัง ขึ้น อยู กับ

อุณหภูมิ อากาศ ดวย แต เน��องจาก แรง โนม ถวง 

ของ โลก ทําให จํานวน โมเลกุล ของ อากาศ ใกล ผิว 

โลก มี ปริมาณ มากกวา ท่ี ระดับ สูง ข้ึน ไป  ดัง น้ัน 

ความ ดันอากาศ จึง ลด ลง ตาม ความ สูง
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 การ วัด อัตราเร็ว ลม นิยม ใช   มาตร อัตราเร็ว ลม แบบ 

ถวย  ซึ�ง ประกอบ ดวย ถวย รูป ราง คลาย กรวย หรือ  ครึ�ง วงกลม 

3 หรือ  4   ถวย   ติด กับ แกน ที่ ยื่น ออก มา จาก แกน ที่ อยู ใน 

แนว ดิ�ง  โดย ดาน เวา ของ ถวย จะ ตาน ลม  มากกวา ดาน นูน 

ของ ถวย  จึง ทําให ถวย หมุน ได   จํานวน รอบ ที่ ถวย หมุน ไป จะ 

สัมพันธ กับ อัตราเร็ว ลม   จึง ใช มาตร อัตราเร็ว ลม วัด อัตราเร็ว 

ลม ใน ชวง เวลา หนึ�งๆ   ได 

 การ บอก ทิศทาง ของ ลม นั้น จะ แสดง ถึง ทิศทาง ที่ 

ลม นั้น พัด มา   การ วัด ทิศทาง ของ ลม นิยม ใช เครื่อง มือ ที่ 

เรียก วา   ศร ลม   มี ลักษณะ เปน แทง โลหะ เบา คลาย ลูก ศร   สวน 

หัว ลูก ศร แหลม สวน ทายลูก ศร   แบน   ศร ลม สามารถ หมุน ได 

รอบ ใน แนว ราบ   เมื่อ มี ลม พัด มา จะ พัด ให ศร ลม ขนาน กับ 

ทศิทางของ ลม   โดย สวน หาง ของ ลกู ศร ตาน ลม ได มากกวา  จงึ 

ถูก พัด ไป ใน ทิศทาง ตรง กัน ขาม กับ ทิศทาง ที่ ลม พัด มา ทําให 

หัว ลูก ศร จะ ชี้ ไป ใน ทิศทาง ที่ ลม พัด มา 

 ใน การ วัด ความ ดัน อากาศ   ใช เครื่อง มือ ที่ เรียก วา   บารอมิเตอร   สราง ขึ้น โดย ใช หลัก ความ 

แตก ตาง ของ ความ ดัน อากาศ ของ สอง บริเวณ   บารอมิเตอร มี หลาย แบบ ดวย กัน   บารอมิเตอร ที่ ใช กัน 

อยาง แพร หลาย คือ บารอมิเตอร แบบ แอ นิ รอย ด   ประกอบ ดวย ตลับ โลหะ ปด ผนึก ที่ นํา อากาศ ออก ไป 

บาง สวน และ เชื่อม ตอ กับ กลไก ที่ แสดง คา ความ ดัน อากาศ ได โดยตรง   เมื่อ ความ ดัน อากาศ ภายนอก

 เพิ�ม ขึ้น   จะ ดัน ให ตลับ โลหะ ยุบ ตัว ลง จาก ปกติ   แต ถา ความ ดัน อากาศ ภายนอก  ลด ลง   ตลับ โลหะ จะ

 พอง ตัว ขึ้น มากกวา ปกติ  การ ยุบ ตัว หรือ พอง ตัว ของ ตลับ โลหะ สง ผล ให เครื่องกล ไก แสดง คา ความ ดัน 

อากาศ 

ã¹¡ÒÃºÍ¡ÃÐ´Ñº
¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§à¤Ã×èÍ§ºÔ¹ 
ãªŒáÍ¹ÔÃÍÂ´�ºÒÃÍÁÔàµÍÃ�
ª¹Ô´¾ÔàÈÉ ·Õèá»Å§¤‹Ò
¤ÇÒÁ´Ñ¹à»š¹¤ÇÒÁÊÙ§
¨Ò¡¾×é¹âÅ¡·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò 
ÍÑÅµÔÁÔàµÍÃ�

 1.3.3   ลม   
 จาก การ ศึกษา ที่ ผาน มา พบ วา บริเวณ ที่ อากาศ มี อุณหภูมิ สูง จะ มี ความ ดัน อากาศ ตํ่า กวา บริเวณ ที่ 

อากาศ ม ีอณุหภมู ิตํา่   เมือ่ ความ ดนั อากาศ ใน   2   บรเิวณ ม ีความ แตก ตาง กนั   จะ ทาํให อากาศ ม ีการ เคลือ่นที ่  

โดย อากาศ  จะ เคลือ่นที ่จาก บรเิวณ ที ่ม ีความ ดนั อากาศ สงู กวา ( อณุหภมู ิตํา่ กวา )  ไป ยงั บรเิวณ ที ่ม ีความ ดนั 

อากาศ ตํ่า กวา  ( อุณหภูมิ สูง กวา )   การ เคลื่อนที่ ของ อากาศ ลักษณะ น�้  เรียก วา  ลม   

 อัตราเร็ว ลม มี ความ สัมพันธ กับ ความ แตก ตาง ของ ความ ดัน อากาศ ใน 2  บริเวณ ใดๆ หาก

 ความ ดัน อากาศแตก ตาง กัน มาก  ลม จะ เคลื่อนที่ ดวย อัตราเร็ว สูง และ หาก ความ ดัน อากาศ แตก ตาง กัน 

นอย   อัตราเร็ว ของ ลม ก็ จะ ลด ตํ่า ลง ดวย   

Ë¹‹ÇÂÇÑ´¤ÇÒÁ´Ñ¹ÍÒ¡ÒÈ
1  ºÃÃÂÒ¡ÒÈ = 760  mmHg
 = 1.013 x 105  N/m2

1  »ÒÊ¤ÒÅ = 1 N/m2

1  ºÒÃ�   = 105  N/m2

ภาพ 1.9 บารอมิเตอรแบบแอนิรอยด 

ภาพ 1.11 
มาตรอัตราเร็วลมแบบถวย

ภาพ 1.12 ศรลม

 บารอมเิตอร ที่ ใช กนั ทั�วไป อกี แบบ หนึ�ง   เรยีก วา บารอมเิตอร แบบ ปรอท   เปน แบบ ที่ ใช วดั ความ ดนั

 อากาศ ได แมนยํา ท่ีสุด ประกอบ ดวย หลอด แกว ปลาย ปด ขาง หนึ�ง ที่ บรรจุ ปรอท จน เต็ม ควํ่าหลอด 

ให ปลาย เปด จุม อยู ใน ภาชนะ ที่ บรรจุ ปรอท   ทําให เกิด  สุญญากาศ เหน�อ ระดับ ปรอท ของ หลอด แกว 

ดาน ปลาย ปด  ความ สูง ของ ลํา ปรอท ใน หลอด แกว ปลาย ปด   จะ แสดง คา ความ ดัน อากาศ  ถา ความ ดัน

 อากาศ ภายนอก สูง จะ ดัน ปรอท ใน ภาชนะ ให เขาไป ภายใน หลอด ลํา ปรอท ก็ จะ สูง ขึ้น   หาก ความ ดัน 

อากาศ ภายนอก ลด ลง   ปรอท ภายใน หลอด แกว ก็ จะ ไหลออก มา อยู ใน ภาชนะ ทําให ความ สูง  ของ

ลํา ปรอท ภายในหลอด แกว ลด ลง  จาก การ ศึกษา พบ วา ที่ ระดับ นํ้า ทะเล เฉล่ีย ความ สูง ของ ลํา ปรอท มี คา 

เทากับ   76   เซนติเมตร   หรือ   760   มิลลิเมตร   ซึ�ง กลาว ได วา  ความ ดัน อากาศ ที่ ระดับ นํ้า ทะเล เฉลี่ย มี คา 

 760   มิลลิเมตร ของ ปรอท   

ภาพ 1.10 ความสูงของปรอทในหลอดแกว
 เมื่อความดันอากาศตางกัน

 ความดันอากาศบนยอดดอยอินทนนท
 มีคามากกวาหรือนอยกวา 760 มิลลิเมตรปรอท




