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ตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

อากาศ
หน่วยการเรียนรู้ที่

อากาศ

1

องค์ประกอบของอากาศ

องค์ประกอบที่สาคัญของอากาศ

Ar

O2
แก๊สออกซิเจน

แก๊สอาร์กอน
0.93%

20.94%

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

แก๊สไนโตรเจน

0.04%

78.08%

• อธิบำยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อกำรรับและคำยพลังงำนจำกดวงอำทิตย์แตกต่ำงกันและผลที่มีต่ออุณหภูมิอำกำศในแต่บริเวณของโลก
• อธิบำยกระบวนกำรที่ทำให้เกิดสมดุลพลังงำนของโลก

พลังงานจากดวงอาทิตย์กับอุณหภูมิอากาศ

CO2

N2

ผลการเรียนรู้

อุณหภูมิอากาศ

สมดุลพลังงานโลก

อุณหภูมิอากาศ คือ ค่ำที่บ่งบอกระดับควำมร้อนและควำมเย็นของอำกำศ โดย
ใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่เรียกว่ำ เทอร์มอมิเตอร์
℃

℉

รังสีควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์ จะถูกพื้นผิวโลกดูดซับไว้บำงส่วน และบำงส่วนจะสะท้อน
กลับสู่บรรยำกำศ ทำให้อำกำศเริ่มมีอุณหภูมสิ ูงขึ้นเรื่อย ๆ

℃

เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศจนถึงพื้นผิวโลก
จะเกิดกระบวนการสะท้อน ดูดกลืน และถ่ายโอนพลังงาน
และปลดปล่อยกลับสูอ่ วกาศ ทาให้เกิดสมดุลพลังงานโลก
ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกในแต่ละปีค่อนข้างคงที่

℉

ช่วงเวลำบ่ำยควำมร้อนที่โลกดูดกลืนไว้จะถูกคำยออกสู่บรรยำกำศทำให้

อุณหภูมอิ ากาศมีค่าสูงสุดในรอบวัน

พลังงานจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยที่โลกได้รับ = พลังงานเฉลี่ยที่โลกปลดปล่อยกลับสู่อวกาศ

อุณหภูมขิ องอากาศจะค่อย ๆ ลดลง เนื่องจำกโลกคำยควำมร้อนลดลง

องค์ประกอบของอากาศ

สมดุลพลังงานโลก

องค์ประกอบที่สาคัญของอากาศ
ออกซิเจน

มีความสาคัญต่อกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต

O3
H2 O

CO2

ไนโตรเจน

ละอองลอย
O2

ช่วยเจือจางแก๊สออกซิเจนในอากาศให้มีความเข้มข้น
เหมาะสมสาหรับการหายใจของสิ่งมีชีวิต

N2

คาร์บอนไดออกไซด์

เป็นสารตั้งต้นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

โอโซน

ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์

ไอน้า

มีบทบาทสาคัญต่อการก่อตัวของเมฆและหยาดน้าฟ้า

ละอองลอย

ควบคุมอุณหภูมิพื้นผิวโลก
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พลังงานจากดวงอาทิตย์กับอุณหภูมิอากาศ

การรับพลังงานของโลกจากดวงอาทิตย์

โลกดูดกลืนพลังงานบางส่วนไว้และคาย
พลังงานบางส่วนสู่บรรยากาศ

รังสีจากดวงอาทิตย์
ส่งมายังโลก

องค์ประกอบของอากาศ

องค์ประกอบอากาศคงที่

0.000009
0.00006

รังสีส่วนที่ผ่ำนเข้ำมำในชั้นบรรยำกำศจนถึงพื้นผิวโลก
จะเกิดกระบวนกำรสะท้อนดูดกลืน
และถ่ำยโอนพลังงำน แล้วปลดปล่อยกลับสู่อวกำศ
ซึ่งจะเกิดกระบวนกำรที่ต่อเนื่องกัน

0.0005
0.0018
0.93
20.95
78.08

องค์ประกอบของอากาศ

องค์ประกอบอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้

ในแต่ละบริเวณของโลกจะได้รับ
และสูญเสียพลังงำนควำมร้อนแตกต่ำงกัน
ทำให้พื้นผิวโลกแต่ละบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่ำงกัน

0.00000002
0.000001
0.000004
0.00003
0.00017

รังสีบางส่วนสะท้อน
กลับมายังชั้นบรรยากาศ

0.038
0-4

พลังงานจากดวงอาทิตย์กับอุณหภูมิอากาศ

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับและคายพลังงานจากดวงอาทิตย์

ลักษณะของพื้นผิว

ปริมาณละอองลอย

ปริมาณเมฆ

ปริมาณของแก๊สเรือนกระจก

ลักษณะทีแ่ ตกต่ำงกัน เช่น ป่ำไม้
ทะเลสำบ มหำสมุทร ธำรน้ำแข็ง
มีกำรสะท้อนรังสีจำกดวงอำทิตย์
แตกต่ำงกัน เรียกอัตรำส่วน
ปริมำณรังสีที่สะท้อนพื้นผิวนี้ว่ำ
อัตราส่วนการสะท้อนของพื้นผิว
(albedo)

ฝุ่นละอองในอำกำศส่งผลต่อกำร
กระจำย กำรสะท้อน กำรดูดกลืน
รังสีจำกดวงอำทิตย์ บริเวณที่มี
ฝุ่นละอองปกคลุมหนำแน่น จะ
ได้รับรังสีจำกดวงอำทิตย์น้อยทำ
ให้มีอุณหภูมิต่ำ

เมฆจะช่วยให้พลังงำนควำมร้อน
จำกดวงอำทิตย์ลดลง บริเวณที่มี
เมฆมำกจะมีควำมเข้มของรังสี
จำกดวงอำทิตย์น้อย เนื่องจำก
ละอองไอน้ำในเมฆจะดูดซับ
ควำมร้อนจำกดวงอำทิตย์ไว้

แก๊สโมเลกุลขนำดใหญ่ เช่น ไอน้ำ
มีเทน คำร์บอนไดออกไซด์ มี
ควำมสำมำรถในกำรดูดกลืนรังสี
อินฟรำเรด และมีอิทธิพลทำให้
อุณหภูมิของอำกำศอบอุ่น เรียก
แก๊สจำพวกนี้ว่ำ แก๊สเรือนกระจก

CH2

พลังงานจากดวงอาทิตย์กับอุณหภูมิอากาศ

การแบ่งเขตอุณหภูมิของโลก

พลังงานจากดวงอาทิตย์ 100%

เขตร้อน

อยู่ระหว่ำงละติจูด 23.5 องศำเหนือ ถึง 23.5 องศำใต้ แสงอำทิตย์จะตก
กระทบพื้นโลกเป็นมุมชัน ทำให้พื้นที่เขตนี้ได้รับพลังงำนจำกดวงอำทิตย์มำกกว่ำ
ส่วนอื่นๆ ของโลก เป็นเขตที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือนสูงกว่ำ 18 องศำเซลเซียส

สะท้อนกลับโดยพื้นผิวโลก 4%
ดูดกลืนโดยชั้นบรรยากาศ 16%

อยู่ระหว่ำงละติจูด 23.5 องศำเหนือ ถึง ละติจูด 66.5 องศำเหนือ และ
ละติจูด 23.5 องศำใต้ ถึงละติจูด 66.5 องศำใต้ เป็นเขตที่มีอุณหภูมิของอำกำศ
เดือนที่หนำวที่สุดเฉลี่ยต่ำกว่ำ 18 องศำเซลเซียส แต่สูงกว่ำ -3 องศำเซลเซียส

H2 O

กระบวนการเกิดสมดุลพลังงานโลก
สะท้อนไปในชั้นบรรยากาศ 6%

สะท้อนโดยเมฆ 20%

เขตอบอุ่น

CO2

ดูดกลืนโดยเมฆ 3%

สมดุลพลังงานโลก

แผ่รังสีไปสู่อวกาศจากเมฆและบรรยากาศ
แผ่รังสีไปสู่อวกาศโดยตรง 6%

ดูดซับด้วยชั้นบรรยากาศ 15%
สูญเสียความร้อนแฝงจากการ
กลายเป็นไอน้า 23%
คายความร้อนให้อากาศ 7%

เขตหนาว

อยู่เหนือละติจูด 66.5 องศำเหนือ และเหนือละติจูด 66.5 องศำใต้
แสงอำทิตย์จะตกกระทบพื้นโลกเป็นมุมลำด จนในฤดูหนำวบำงวันไม่มี
ดวงอำทิตย์ขึ้นเลย อุณหภูมิของอำกำศเฉลี่ยแต่ละเดือนต่ำกว่ำ 10 องศำเซลเซียส

พลังงานที่เหลือมาถึงผิวโลก 51%
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อจท. เตรียมสื่อสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ฉบับปรับปรุง

พ.ศ. 2560 ทุกชั้น ทุกวิชาไว้

มีเนื้อหาครบถวน ครอบคลุม ชัดเจน
ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
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