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ส ำหรับนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 6 กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 

 
 
 
 

จุดประสงค ์  อธิบายปัจจัยทางธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ท่ีมีผลต่อ 
                 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก รูโหว่โอโซน และฝนกรดได้ถูกต้อง 
 

 ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดูภาพเหล่านี้ แล้วช่วยกันช่วยกันวิเคราะห์ว่า  
                การกระท าในภาพส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไร 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพควันจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพควันจากยานพาหนะ 

 

ภาพการทิ้งขยะ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพการตัดไม้ท าลายป่า 
 

ค าถามชวนคิด       เมื่อดูภาพการกระท าต่างๆ ของมนุษย์แล้ว ให้นักเรียนช่วยกัน
วิเคราะห์ว่า การกระท าในภาพส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไร (2 คะแนน) 
    

 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

กิจกรรมที่ 1 เร่ือง โลกร้อนข้ึนเพราะอะไร ? 
วิทยาศาสตร์   
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จุดประสงค ์ ท าการทดลอง เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก  สังเกต  
 บันทึกผลการทดลอง น าเสนอข้อสรุปและเขียนรายงานการทดลองได้ถูกต้อง 
 

  ค าช้ีแจง    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.  อ่านวิธีท ากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ  2. ตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม 

3.  ท ากิจกรรมและบันทึกผล                 4.  ตอบค าถามหลังท ากิจกรรม 
   วิธีท า  
         1.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นให้แต่ละกลุ่มท าการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก ใน
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
        1.1 ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 
        1.2 การปะทุของภูเขาไฟ 
        1.3 การเปลี่ยนแปลงแนววงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 
        1.4 ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
        1.5 ภาวะโลกร้อน 
     2.  บันทึกผลการสืบค้น 
 

ค าถามก่อนท ากิจกรรม 
 

1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร (2 คะแนน) 
 

 2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก คือ อะไร (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 
วิทยาศาสตร์   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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บันทึกผลการท ากิจกรรม    (2 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถามหลังท ากิจกรรม : แปลความหมายและสรุปผล 
 

1.  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกไดแ้ก่ปรากฏการณ์ใดบ้าง  (2 คะแนน) 
 
 

 

2.  ภาวะโลกร้อนคืออะไร  (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 

3.  ภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร  
  (2 คะแนน) 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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4. นักเรียนคิดว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น  เพราะเหตุใด  
(2 คะแนน) 

 
 

 
5. นักเรียนทราบหรือไม่ว่า แก๊สชนิดใดเปน็สาเหตุส าคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน  

(2 คะแนน) 

 
 
 

6. ให้นักเรียนลองคาดคะเนว่า ถ้าโลกเรามีอุณหภูมิสูงกว่าปกติที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้  
  จะมีผลต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลกหรือไม่ อย่างไร (2 คะแนน)  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก 

 
 
               ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกมีอะไรบ้างคะ 
 
  

ปัจจัยทางธรรมชาติ 
 ปัจจัยทางธรรมชาติที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก มีดังนี้ 
 
 

 1.  ปรากฏการณ์เอลนีโญ ลานีญา 
 เอญนีโญ เป็นปรากฏการณ์ท่ีผิวทะเลทางตะวันออกของมหาสมุทร

แปซิฟิกเขตร้อนอุ่นกว่าปกติและแผ่ขยายกว้างไกลออกไปถึงกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแถบ
ศูนย์สูตรทางกลับกัน ถ้าผิวน้ าทะเลบริเวณนี้เย็นลงเรียกว่า ลานีญาซึ่งจะเกิดสลับกันไปมา 

ผลกระทบของเอลนิโญและลานีญา ท าให้เกิดความแปรปรวนของลมฟ้า
อากาศท่ัวโลก โดยท่ีเอลนิโญท าให้เกิดฝนตกอย่างหนักในแถบชายฝั่งอเมริกาใต้ และเกิด
ความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลียตอนเหนือ ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิด
ไฟป่ารุนแรงและกว้างขวาง ในทางกลับกัน ลานีญาท าให้เกิดความแห้งแล้งบริเวณชายฝั่ง
และกลุ่มเกาะบางส่วนในทวีปอเมริกาใต้ และเกิดฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

คุณครูคะ... 
ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา 
มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรคะ 
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 2.  การปะทุของภูเขาไฟ 
 การปะทุของภูเขาไฟ ท าให้เกิดฝุ่น

ภูเขาไฟ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และเถ้าถ่านท่ีมี
ขนาดเล็กมากๆ จ านวนมหาศาลขึ้นไป ได้สูงจน
อาจถึงบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์แล้วแผ่
กระจายออกไปท่ัวโลก ท าให้เกิดการขวางกั้นรังสี
จากดวงอาทิตย์ท่ีแผ่มายังพื้นผิวโลก เป็นผลให้
อุณหภูมิของบรรยากาศ ชั้นโทรโพสเฟียร์  
(ชั้นท่ีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่) ลดต่ าลง ท าให้อากาศหนาวเย็นผิดปกติในระหว่างฤดูหนาว 

 
 
 

 3.  การเปลี่ยนแปลงแนวโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 
 วงจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ในปัจจุบันเป็นรูปวงรีเกือบจะเป็นวงกลม คือ 

ระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ท่ีไกลท่ีสุด ประมาณ 152 ล้านกิโลเมตร ส่วนระยะท่ี
ใกล้ท่ีสุด ประมาณ 147 ล้านกิโลเมตร 
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 “นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติ  
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ มีอะไรบ้างครับ” 

 
  

ปัจจัยทางธรรมชาติที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ 
 

ปัจจุบันสัดส่วนของแก๊สต่าง ๆ ในบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์เป็น
ตัวการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากขึ้นเรื่อย ๆ รบกวนสมดุลของชั้นบรรยากาศ 
ท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแก๊สเรือน
กระจกประกอบด้วย 

 

1.    แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
  

    ปัจจุบันปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
สาเหตุมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ จ านวนมหาศาลต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
เชื้อเพลิงหลักท่ีใช้กันมากได้แก่ น้ ามัน ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเพิ่มขึ้นยังมีสาเหตุมาจากการตัดไม้ท าลายป่า ซึ่งป่าไม้
เป็นแหล่งท่ีกักเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จ านวนมหาศาล
เพื่อน าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 
และปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมา ถ้าป่าไม้ถูกท าลาย 
ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศจะ
เพิ่มจ านวนมากขึ้น 
 

 

1.      2.     แก๊สมีเทน  
        ตามธรรมชาติในชั้นบรรยากาศจะมีแก๊สนี้อยู่ เพียง
เล็กน้อย แต่แก๊สนี้สามารถดูดกลืนพลังงานความร้อนได้มากกว่าแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า แก๊สนี้เกิดจากการปลูกข้าวให้น้ าท่วม
ขัง นอกจากนี้แก๊สมีเทนยังได้จากการขับถ่ายของสัตว์พวกเคี้ยวเอื้อง 
เช่น โค แกะ และมีบางส่วนมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
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1.      3.     แก๊สซีเอฟซี (CFCs)  
         

  แก๊สซีเอฟซี (CFCs) เป็นสารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอนท่ีมีอยู่ใน
สเปรย์ ตู้ เย็น เครื่องปรับอากาศ และน้ ายาดับเพลิง เป็น
ตัวการท่ีท าให้เกิดรูโหว่ของโอโซนในชั้นบรรยากาศ ถึงแม้
ปัจจุบันท่ัวโลกได้รณรงค์ลดการปล่อยแก๊สนี้ลงได้ถึง 50% แต่
ก็ยังหลงเหลืออยู่ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งแก๊ส CFCs จะดูดกลืน
รังสีอินฟาเรดไว้ ไม่ให้ออกสู่ภายนอกบรรยากาศ จึงส่งผลให้
อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของโลกสูงขึ้น 
 

 

1.      4.     แก๊สไนตรัสออกไซด์ 
         

       โรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตเส้นใย 
ไนลอน ผลิตสารเคมี และพลาสติก จะ
ใช้กรดไนตริก ในกระบวนการผลิตและ
ปลดปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์ขึ้นสู่
บ ร รยากาศ  ร วม ไปถึ ง กา ร ใ ช้ ปุ๋ ย
ไนโตรเจนทางการเกษตรด้วย ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของแก๊สไนตรัสออกไซด์ เป็นผล
ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้ 

 

 

 

 

 

 

ถ้ายังมีข้อสงสัย  
นักเรียนสามารถสืบค้นจาก 

แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพ่ิมเติมได้เลยนะคะ  


