บรรยากาศ(Atmosphere)
บรรยากาศ (Atmosphere) หมายถึง อากาศที่อยูล่ อ้ มรอบๆตัวเราหรื อที่ห่อหุ ม้ โลกอยูโ่ ดยรอบ ไม่มีสี ไม่มี
กลิ่น และไว้ท้ งั หมดไม่สามารถมองหรื อสังเกตได้
อากาศ (Weather) หมายถึง บรรยากาศบริ เวณใกล้ผวิ โลก และที่อยูร่ อบ ๆ ตัวเรา
ความสาคัญของบรรยากาศ
- ช่วยทาให้เกิดกระบวนการต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของสิ่ งมีชีวติ
- ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะกับการดารงชีวติ ของสิ่ งมีชีวิต
- ช่วยกรองรังสี อลั ตราไวโอเลต
- ป้ องกันอนุภาคต่างๆ ที่มาจากนอกโลก

ภาพแสดงบรรยากาศ
องค์ ประกอบของบรรยากาศ
บรรยากาศเป็ นของผสม ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ส่ วน คือ
1. ไนโตรเจน (nitrogen) เป็ นส่ วนประกอบอยูใ่ นอากาศประมาณร้อยละ 78 โดยปริ มาตร ไนโตรเจนทาให้
ออกซิ เจนที่มีอยูใ่ นอากาศไม่เข้มข้น ทาให้การสันดาปซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาทางเคมีลดความรวดเร็ วลง ไนโตรเจนใน
อากาศบางส่ วนจะถูกแบคทีเรี ยที่อยูใ่ นดิน ในรากพืชบางชนิด ตรึ งเอาไปไว้เพื่อประโยชน์ของพืช เมื่อพืชและสัตว์
ตายลงจะสลายตัวเป็ นไนโตรเจนกลับสู่ อากาศอีกครั้ง
2. ออกซิเจน (oxygen) เป็ นส่ วนประกอบอยูใ่ นอากาศประมาณร้อยละ 21 โดยปริ มาตร ออกซิเจนเป็ น
ส่ วนประกอบสาคัญในการสันดาป พืชและสัตว์ตอ้ งใช้ออกซิ เจนในการหายใจ (กระบวนการเมแทบอลิซึมของ
เซลล์) และออกซิ เจนเกิดมาจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงของพืช
3. คาร์ บอนไดออกไซด์ (carbondioxide) เป็ นส่ วนประกอบอยูใ่ นอากาศประมาณร้อยละ 0.04 โดยปริ มาตร พืชใช้
คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง การหายใจออกของสิ่ งมีชีวติ จะหายใจเอา
คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ ภายนอก
4. แก๊สเฉื่ อย (inert gas) เป็ นแก๊สที่ไม่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีใดๆ เช่น
1)อาร์กอน (Ar) มีอยูใ่ นอากาศมากที่สุดในกลุ่มของแก๊สเฉื่ อยด้วยกัน มีอยูป่ ระมาณร้อยละ 0.09 โดยปริ มาตร
นาไปใช้ในการทาหลอดไฟฟ้าเรื องแสง เพราะพบว่า ถ้านาอาร์ กอนกับไนโตรเจนใส่ ลงในหลอดไฟฟ้า ไอของ
อาร์กอนจะทาให้หลอดไฟฟ้า เกิดการเรื องแสงขึ้นได้
2) ฮีเลียม(He) เป็ นแก๊สที่มีความหนาแน่นต่า นาไปใช้ในการบินของเรื อเหาะในยุคก่อน ซึ่ งปั จจุบนั ไม่มีแล้ว

3) นีออน(Ne) เป็ นแก๊สที่เปล่งแสงได้สวยงามเมื่อกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผา่ น นิยมนามาทาป้ายโฆษณาในเวลา
กลางคืน
4) คริ ปทอน(Kr) และซีนอน (Xe) เป็ นแก๊สที่มีนอ้ ยที่สุดในกลุ่มของแก๊สเฉื่ อยในอากาศ นามาใช้ประโยชน์ใน
การทาไฟโฆษณา
5) ไอน้ า เป็ นส่ วนของน้ าที่กลายเป็ นไอน้ าเนื่ องจากความร้อนของแหล่งความร้อนต่างๆ แล้วไปอยูใ่ นอากาศเป็ น
ส่ วนประกอบของอากาศ ถ้าในอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 60 ณ อุณหภูมิ 68 องศาฟาเรนไฮต์ เราจะรู ้สึก
สบายที่สุด
6) ฝุ่ นละออง ในอากาศมีฝนละอองจ
ุ่
านวนไม่มากนักเมื่อเปรี ยบเทียบกับส่ วนประกอบของอากาศอื่นๆ ฝุ่ น
ละอองจะเป็ นตัวช่วยสะท้อนแสงทาให้แสงจากดวงอาทิตย์สว่างมากขึ้น
7)สิ่ งมีชีวติ ขนาดเล็กในอากาศจะมีสิ่งมีชีวติ ขนาดเล็กเป็ นส่ วนประกอบด้วย เช่น แบคทีเรี ย รา ไวรัส เป็ นต้น
การแบ่ งชั้นบรรยากาศ
การแบ่งชั้นบรรยากาศ สามารถแบ่งออกได้ 4 แบบ ดังต่อไปนี้
1. แบ่งชั้นบรรยากาศตามลักษณะและระดับความสู ง
2. แบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้อุณหภูมิเป็ นเกณฑ์
3.แบ่งชั้fนบรรยากาศโดยใช้ก๊าซเป็ นเกณฑ์
4. แบ่งชั้นบรรยากาศทางอุตุนิยมวิทยา
1. แบ่ งชั้ นบรรยากาศตามลักษณะและระดับความสู ง แบ่ งได้ 2 ส่ วน คือ
1. ชั้นบรรยากาศส่ วนล่าง เป็ นส่ วนที่อยูใ่ กล้ผวิ โลก อุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสู งทุกระยะที่สูงขึ้น 100
เมตร อุณหภูมิจะลดลง 0.64 องศาเซลเซี ยสจนกว่าจะถึงบรรยากาศส่ วนบน
1. โทรโพสเฟี ยร์ (Troposphere) คือ บรรยากาศชั้นล่างสุ ดสู งจากผิวโลก 8 - 15 กิโลเมตร มีอิทธิ พลต่อมนุษย์
และสิ่ งแวดล้อมากที่สุด อากาศที่มนุษย์หายใจเข้าไปคืออากาศชั้นนี้เมฆ พายุ ลม และลักษณะอากาศต่างๆเกิดขึ้นใน
บรรยากาศชั้นนี้ อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและรวดเร็ วกว่าบรรยากาศชั้นอื่น ๆ
2. สตราโตสเฟี ยร์ (Stratosphere) ความสู ง 15 - 50 กิโลเมตร บรรยากาศชั้นนี้มีก๊าซโอโซนเป็ นส่ วนประกอบ
อยูด่ ว้ ย และก๊าซโอโซนนี้ เอง ที่ทาหน้าที่ดูดซับรังสี อุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็ นรังสี อนั ตรายต่อผิวหนัง
ของมนุษย์และพืช ไม่ให้ส่องลงมากระทบถึงพื้นโลกก๊าซชนิดนี้เกิดจากการที่โมเลกุลของก๊าซออกซิ เจนแตกตัว
และจัดรู ปแบบขึ้นใหม่เมื่อถูกรังสี จากดวงอาทิตย์ช่วยดูดซับรังสี เหนือม่วง ของแสงอาทิตย์ทาให้บรรยากาศอุ่นขึ้น
เครื่ องบินไอพ่นจะบินในชั้นนี้เนื่ องจากมีทศั นวิสัยดี
3. มีโซสเฟี ยร์ (Mesosphere) สู งจากพื้นดิน 50 - 80 กิโลเมตรเหนือชั้นโอโซน อุณหภูมิจะลดลงตามความสู งที่
เพิ่มขึ้นโดยอาจต่าได้ถึง 83 องศาเซลเซี ยส อุกกาบาตหรื อชิ้นส่ วนหิ นจากอวกาศที่ตกลงมามักถูกเผาไหม้ในชั้นนี้
การส่ งคลื่นวิทยุทวั่ ๆ ไปก็ส่งในชั้นนี้เช่นกัน
2. บรรยากาศส่ วนบน มีคุณสมบัติ ตรงข้ามกับบรรยากาศส่ วนล่าง คือ แทนที่อุณหภูมิจะต่าลงแต่กลับสู งขึ้นและ
ยิง่ สู งยิง่ ร้อน มาก บรรยากาศส่ วนนี้จาแนกเป็ น 3 ชั้นเช่นกัน คือ

1. เทอร์ โมสเฟี ยร์ (Thermosphere) สู ง 80 - 450 กิโลเมตร ความหนาแน่นของอากาศจะลดลงอย่างรวดเร็ วแต่
อุณหภูมิจะสู งขึ้นมาก ซึ่ งอาจสู งกว่า 1,000 องศาเซลเซี ยส สามารถส่ งวิทยุคลื่นยาวกว่า 17 เมตรไปได้ทวั่ โลก โดย
ส่ งสัญญาณจากพื้นโลกให้คลื่นสะท้อนกับชั้นไอออนของก๊าซไนโตรเจนและออกซิ เจน ซึ่ งถูกรังสี เหนือม่วงและ
รังสี เอกซ์ทาให้แตกตัว
2. เอกโซสเฟี ยร์ (Exsphere) บรรยากาศชั้นนี้สูงจากพื้นโลกประมาณ 450 - 900 กิโลเมตร มีก๊าซอยูน่ อ้ ยมาก
มนุษย์อวกาศจะต้องควบคุมบรรยากาศให้มีความดันเท่ากับความดันภายในร่ างกายต้องสวมใส่ ชุดที่มีก๊าซออกซิ เจน
เพื่อช่วยในการหายใจ ดาวเทียมพยากรณ์อากาศจะโคจรรอบโลกในชั้นนี้
3. แมกเนโตสเฟี ยร์ (Magnetosphere) ชั้นนี้มีความสู งมากกว่า 900 กิโลเมตร ไม่มีก๊าซใดๆ อยูเ่ ลย

2. การแบ่ งชั้ นบรรยากาศโดยใช้ อุณหภูมิเกณฑ์ แบ่ งได้ 5 ชั้ น
1. โทรโพสเฟี ยร์ (Troposphere) สู งจากพื้นดินสู งขึ้นไป 10 กิโลเมตร มีลกั ษณะดังนี้
- มีอากาศประมาณร้อยละ 80 ของอากาศทั้งหมด
- อุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสู งที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 6.5 ๐C ต่อ 1 กิโลเมตร
- มีความแปรปรวนมาก เนื่องจากเป็ นบริ เวณที่ไอน้ า เมฆ ฝน พายุต่างๆ ฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่า
2. สตราโทสเฟี ยร์ (Mesosphere) อยูส่ ู งจากพื้นดิน 10-50 กิโลเมตร มีอากาศเบาบาง มีเมฆน้อยมาก
เนื่องจากมีปริ มาณไอน้ าน้อยอากาศไม่แปรปรวน เครื่ องบินบินอยูใ่ นชั้นนี้ มีแก๊สโอโซนมาก ซึ่ งอยูท่ ี่ความสู ง
ประมาณ 25 กิโลเมตร ช่วยดูดกลืนรังสี อตั ราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไว้บางส่ วน
3. มีโซสเฟี ยร์ (Mesosphere) สู งจากพื้นดินประมาณ 50-80 กิโลเมตร อุณหภูมิลดลงตามระดับความสู งที่
เพิ่มขึ้นสุ ดเขตของบรรยากาศชั้นนี้เรี ยกว่า มีโซพอส ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ -140 ๐C เป็ นบรรยากาศชั้นที่ส่ง
ดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลก
4. เทอร์ โมสเฟี ยร์ (Thermosphere) อยูส่ ู งจากพื้นดินประมาณ 80-500 กิโลเมตร ดาวตกและอุกาบาตร จะ
เริ่ มลุกไหม้ในบรรยากาศชั้นนี้ อุณหภูมิจะสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วในช่วง 80-100 km จากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลง
โดยทัว่ ไป อุณหภูมิจะอยูใ่ นช่วง 227-1,727 ๐C บรรยากาศชั้นนี้มีความหนาแน่นของอนุภาคต่างๆ จางมาก แต่แก๊ส
ต่างๆ ในชั้นนี้จะอยูใ่ นลักษณะที่เป็ นอนุ ภาคที่ประจุไฟฟ้าเรี ยกว่า ไอออน สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุบางความถี่ได้
เรี ยกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ไอโอโนสเฟี ยร์ (Ionosphere)

5. เอกโซสเฟี ยร์ (Exosphere) อยูใ่ นระดับความสู งจากผิวโลก 500 กิโลเมตรขึ้นไป ไม่มีแรงดึงดูดของโลก
ดาวตกและอุกบาตรจะไม่ลุกไหม้ในชั้นนี้ เนื่องจากมีแก๊สเบาบางมาก จนไม่ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของบรรยากาศ
3.การจาแนกชั้นบรรยากาศโดยใช้ ความเกีย่ วข้ องกับ อุตุนิยมวิทยา

การแบ่ งชั้ นบรรยากาศโดยใช้ สมบัติทางอุตุนิยม
วิทยาเป็ นเกณฑ์

จัดจาแนกได้ถึง 5 ชั้น คือ
1. ชั้นทีม
่ อี ทิ ธิพลของความฝื ด บรรยากาศชั้นนี้จะอยูถ่ ึงระดับ
ความสูง 2 กิโลเมตรจากพื้นผิวของโลก เป็ นบริ เวณที่มีการ
ไหลเวียนไปมาของอากาศ ความร้อนจากผิวโลกจะทาให้อากาศใน
บรรยากาศชั้นนี้มีโครงสร้างที่แปรเปลี่ยนไป ด้วยการถ่ายทอด
ความร้อนให้กบั อากาศในบริ เวณนั้นๆ
2. โทรโพสเฟี ยร์ ส่วนชั้นกลางและชั้นบน บรรยากาศชั้นนี้ จะมีการ
ลดลงของอุณหภูมิขณะความสูงเพิม่ ขึ้น อิทธิพลของความฝื ดจะมี
ผลทาให้การไหลเวียนของอากาศน้อยลง

3. โทรโพพอส (tropopause) บรรยากาศชั้นนี้ อยูร่ ะหว่างบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟี ยร์ และสตราโทสเฟี ยร์ บรรยากาศชั้นนี้ จะ

แบ่งเป็ นชั้นที่มีไอน้ าและชั้นที่ไม่มีไอน้ า
4. สตราโทสเฟี ยร์ (startosphere) บรรยากาศชั้นนี้ จะมีความชื้น ฝุ่ นละอองเพียงเล็กน้อย และมีโอโซนหนาแน่น
5. บรรยากาศชั้นสู ง เป็ นบรรยากาศชั้นที่อยูถ่ ดั จากชั้นสตราโทสเฟี ยร์ ไปจนไปจดขอบนอกสุ ดของชั้นบรรยากาศโลกอุณหภูมิของ

อากาศ

4. แบ่ งชั้นบรรยากาศโดยใช้ แก๊สเป็ นเกณฑ์ แบ่ งได้ 4 ชั้น คือ
1. โทรโพสเฟี ยร์ เป็ นชั้นบรรยากาศที่อยูต่ ิดกับพื้นโลก สู ง 0-10 กม. มีแก๊สที่สาคัญคือ ไอน้ า
2. โอโซโนสเฟี ยร์ เป็ นชั้นบรรยากาศสู ง10-50 กม. มีก๊าซที่สาคัญคือ โอโซน
3. ไอโอโนสเฟี ยร์ เป็ นชั้นบรรยากาศสู ง 80-600 กม. มีสิ่งที่สาคัญคือ อิออน
4. เอกโซเฟี ยร์ เป็ นชั้นบรรยากาศซึ่ งสู งตั้งแต่ 600 กม. ขึ้นไป โดยความหนาแน่นของอะตอมต่างๆ มีค่าน้อยลง

ชื่ อ.............................................................................................ชั้น..................เลขที.่ ...........
แบบฝึ กหัด เรื่ อง บรรยากาศ
1.บรรยากาศหมายถึง....................................................................................................................................................
2.อากาศหมายถึง..........................................................................................................................................................
3.อากาศมีสมบัติใดบ้าง................................................................................................................................................
4.ส่ วนประกอบของกาศประกอบด้วยแก๊สใดบ้างและมีปริ มาณเท่าใด........................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5.บรรยากาศมีความสาคัญใดบ้าง.................................................................................................................................
6.การแบ่งชั้นบรรยากาศแบ่งเป็ นกี่ชนิด........................อะไรบ้าง................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
7.ถ้าแบ่งชั้นบรรยากาศตามลักษณะและระดับความสู งแบ่งเป็ นกี่ชนิดอะไรบ้าง.........................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
8.ถ้าแบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้อุณหภูมิเป็ นเกณฑ์แบ่งเป็ นกี่ชนิดอะไรบ้าง.................................................................
....................................................................................................................................................................................
9.แบ่งชั้นบรรยากาศโดยใช้ก๊าซเป็ นเกณฑ์แบ่งเป็ นกี่ชนิดอะไรบ้าง...........................................................................
....................................................................................................................................................................................
10.แบ่งชั้นบรรยากาศทางอุตุนิยมวิทยาแบ่งเป็ นกี่ชนิดอะไรบ้าง...............................................................................
....................................................................................................................................................................................
11.บรรยากาศชั้นใดใช้ในด้านการบิน.........................................................................................................................
12.สานางานข่าวต่างประเทศทาการถ่ายทอดสัญญาณไปยังต่างประเทศโดยใช้การสะท้อนที่ช้ นั บรรยากาศชั้นใด
..........................................................................................................
13.โอโซนช่วยป้ องกันอะไร และอยูใ่ นชั้นใด..............................................................................................................
14.บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟี ยร์ สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้เพราะมีสมบัติใด........................................................
15.การที่เครื่ องบินโดยสารจะต้องมีการปิ ดห้องโดยสารและปรับอากาศ เนื่องจากสาเหตุใด......................................
..........................................................................................................
16.ชั้นใดที่อุกกาบาตจากนอกโลกจะเริ่ มลุกไหม้ขณะเคลื่อนเข้าสู่ แรงดึงดูดของโลก..................................................
17.ปัจจัยที่ทาให้บรรยากาศมีความแปรปรวนมากที่สุดคือ…………………………………………………………...
18.บรรกาศชั้นใดที่มีความแปรปรวนมากที่สุด............................................................................................................
19.อากาศมีความจาเป็ นต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง..............................................................................................................
20.แก๊สที่ทาหน้าที่ดูดกลืนรังสี อตั ราไวโอเลตที่มาจากนอกโลกคือ............................................................................
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สมบัติของอากาศ
ความหนาแน่ นของอากาศ
ความหนาแน่นของอากาศ คือ อัตราส่ วนระหว่างมวลกับปริ มาตรของอากาศ
- ที่ระดับความสู งจากระดับน้ าทะเลต่างก้น อากาศจะมีความหนาแน่นต่างกัน
- เมื่อระดับความสู งจากระดับน้ าทะเลเพิม่ ขึ้น ความหนาแน่นของอากาศจะลดลง
- ความหนาแน่นของอากาศจะเปลี่ยนแปลงตามมวลของอากาศ อากาศที่มวลน้อยจะมีความหนาแน่น
น้อย
- อากาศที่ผวิ โลกมีความหนาแน่นมากว่าอากาศที่อยูร่ ะดับความสู งจากผิวโลกขึ้นไป เนื่องจากมีช้ นั
อากาศกดทับผิวโลกหนากว่าชั้นอื่นๆ และแรงดึงดูดของโลกที่มีต่อมวลสารใกล้ผวิ โลก
ความดันของอากาศ
ความดันของอากาศหรื อความดันบรรยากาศ คือ ค่าแรงดันอากาศที่กระทาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับ
แรงดันนั้น
เครื่ องมือวัดความดันอากาศ เรี ยกว่า บารอมิเตอร์
เครื่ องมือวัดความสู ง เรี ยกว่า แอลติมิเตอร์
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับระดับความสู งจากระดับน้ าทะเล สรุ ปได้ดงั นี้
1. ที่ระดับน้ าทะเล ความดันอากาศปกติมีค่าเท่ากับความดันอากาศที่สามารถดันปรอทให้สูง 76 cm หรื อ
760 mm หรื อ 30 นิ้ว
2. เมื่อระดับความสู งเพิ่มขึ้น ความกดของอากาศจะลดลงทุกๆ ระยะความสู ง 11 เมตรระดับปรอทจะลดลง
1 มิลลิเมตร
อุณหภูมิของอากาศ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามความสู งในบรรยากาศชั้นนี้พบว่า โดยเฉลี่ยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ
6.5 ๐C โดยในช่วงความสู งจากระดับน้ าทะเล 0 - 10 กิโลเมตร
ความชื้นของอากาศ
ความชื้นของอากาศ หมายถึง ปริ มาณไอน้ าในอากาศที่เกิดจากกระบวนการระเหยของน้ าจากแหล่งน้ าต่าง
ๆ และกระบวนการคายของพืช ซึ่ งการระเหยและการคายน้ าจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
1. อุณหภูมิของอากาศ
2. ปริ มาณไอน้ าในอากาศ
อากาศที่มีไอน้ าอยูใ่ นปริ มาณเต็มที่ และจะรับไอน้ าอีกไม่ได้อีกแล้ว เรี ยกว่า อากาศอิม่ ตัว
การบอกค่าความชื้นของอากาศ สามารถบอกได้ 2 วิธี คือ
1. ความชื้ นสั มบูรณ์ (absolute humidity) คือ อัตราส่ วนระหว่างมวลของไอน้ าในอากาศกับปริ มาตรของ
อากาศขณะนั้น
2. ความชื้นสั มพัทธ์ (relative humidity) คือ ปริ มาณเปรี ยบเทียบระหว่างมวลของไอน้ าที่มีอยูจ่ ริ งในอากาศ

ขณะนั้นกับมวลของไอน้ าอิ่มตัว ที่อุณหภูมิและปริ มาตรเดียวกัน มีหน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์
เครื่ องมือวัดความชื้ นสัมพัทธ์ เรี ยกว่า ไฮกรอมิเตอร์ ที่นิยมใช้มี 2 ชนิ ด คือ
1. ไฮกรอมิเตอร์ แบบกระกระเปี ยกกระเปาะแห้ง
2. ไฮกรอมิเตอร์ แบบเส้นผม
แบบฝึ กหัด
1. ความหนาแน่นของอากาศคือ...................................................................................................................................
2.ปั จจัยใดบ้างที่มีผลต่อความหนาแน่นอากาศ.............................................................................................................
3.ความดันอากาศหมายถึง...........................................................................................................................................
4.เครื่ องมือวัดความดันอากาศเรี ยกว่า...........................................................................................................................
5.เครื่ องมือวัดความสู งเรี ยกว่า......................................................................................................................................
6.ความกดอากาศจากหรื อลดลงที่ความสู งเท่าไร
...................................................................................................................
7.ความดันปรอทมีค่าเท่ากับเท่าไร................................................................................................................................
8.ถ้าความสู ง 132 เมตร ระดับปรอทจะลดลงเท่าไร...................................................................................................
9.ความชื้นของอากาศหมายถึง.....................................................................................................................................
10.การคายน้ าจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยใดบ้าง...................................................................................................
11.อากาศที่มีปริ มาณไอน้ าอยูม่ ากไม่สามารถรับไอน้ าได้อีกแล้วเราเรี ยกว่า...............................................................
12.ความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity) คือ...............................................................................................................
13. ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity)....................................................................................................................
14.เครื่ องมือที่ใช้วดั ความชื้นสัมพัทธ์เรี ยกว่า...............................................................................................................
15.ไฮกรอมิเตอร์มี 2 คือ...............................................................................................................................................
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ปรากฏการทางลมฟ้าอากาศ
ลมฟ้ าอากาศ คือ สภาวะของบนพื้นที่ใด ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ส่ วน ภูมิอากาศ คือ สภาวะโดยทัว่ ไปของลมฟ้า
อากาศบนพื้นที่ใด ๆ ในช่วงเวลานาน ๆ ลมฟ้าอากาศหรื อภูมิอากาศมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใน
ชีวติ ประจาวัน การทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภูมิอากาศจะมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรในการเลือกชนิดหรื อพันธุ์
พืชที่ตอ้ งการปลูกให้ได้ผลดี การสร้างบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ทิศทางลม หรื อทิศทางที่
ได้รับแสงอาทิตย์
เมื่อน้ าจากแหล่งน้ าต่าง ๆ ได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ จะระเหยกลายเป็ นไอน้ า ลอยขึ้นไปใน

อากาศ ทาให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ ขึ้น
หมอก (fog) เกิดจากไอน้ าในอากาศกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ า ลอยอยูใ่ นอากาศใกล้พ้นื โลก โดยขนาดของไอน้ า
จะมีขนาดใหญ่กว่าหยดน้ าในเมฆ
นา้ ค้ าง (dew) เกิดจากไอน้ ากลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ าเล็ก ๆ เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงในตอนกลางคืน ทาให้อากาศ
อิ่มตัว โดยอุณหภูมิลดลงจนกระทัง่ อากาศไม่สามารถรับไอน้ าได้อีกต่อไป
ลูกเห็บ (hail) เกิดจากไอน้ ากกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ า แล้วถูกพายะหอบสู งขึ้นไปในระดับความสู งที่มีอุณหภูมิ
ของอากาศเย็นจัด หยดน้ าจะกลายเป็ นเกล็ดน้ าแข็ง มีขนาดใหญ่ และมีน้ าหนักมากจนอากาศไม่สามารถอุม้ ไว้ได้
จึงตกลงมา บางครั้งเกล็ดน้ าแข็งนั้นอาจถูกพายุหอบขึ้นไปกระทบความเย็นในบรรยากาศระดับสู งอีกก่อนตกถึงพื้น
ทาให้เกล็ดน้ าแข็งหรื อลูกเห็บมีขนาดใหญ่ข้ ึน
หิมะ (snow) เกิดจากไอน้ าได้รับความเย็นจัด ควบแน่นเป็ นละอองน้ าแข็งตกลงสู่ พ้นื
ฝน (Rain) เกิดจากละอองน้ าในก้อมเมฆซึ่ งเย็นจัดลง ไอน้ ากลัน่ ตัวเป็ นละอองน้ าเกาะกันมาก และหนักขึ้น
จนลอยอยูไ่ ม่ได้ และตกลงมาด้วยแรงดึงดูดของโลก
ปริมาณนา้ ฝน หมายถึง ระดับความลึกของน้ าฝนในภาชนะที่รองรับน้ าฝน เครื่ องมือปริ มาณน้ าฝนเรี ยกว่า
เครื่ องวัดนา้ ฝน(rain gauge )
แหล่ งข้ อมูล http://www.lesa.in.th/atmosphere/
แบบฝึ กหัด
1. ลมฟ้าอากาศหมาถึง..................................................................................................................................................
2.ภูมิอากาศหมายถึง.....................................................................................................................................................
3.ปรากฎการณ์ที่น้ าระเหยกลายเป็ นไอได้แก่...............................................................................................................
4.หมอกเกิดจากอะไร................................................................................................................................................
5.น้ าค้างเกิดจาก............................................................................................................................................................
6.ลูกเห็บเกิดจาก..........................................................................................................................................................
7.หิ มะเกิดจาก.............................................................................................................................................................
8.ฝนเกิดจาก.................................................................................................................................................................
9.ปริ มาณน้ าฝนหมายถึง...............................................................................................................................................
10.เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดปริ มาณน้ าฝนเรี ยกว่า.........................................................................................................
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เมฆ (cloud)
1. เมฆและการเกิดเมฆ
เมฆ คือ น้ าในอากาศเบื้องสู งที่อยูใ่ นสถานะเป็ นหยดน้ าและผลึกน้ าแข็ง และอาจมีอนุ ภาคของของแข็ง
ที่อยูใ่ นรู ปของควันและฝุ่ นที่แขวนลอยอยูใ่ นอากาศรวมอยูด่ ว้
2. ชนิดของเมฆ

การสังเกตชนิดของเมฆ
กลุ่มคาที่ใช้บรรยายลักษณะของเมฆชนิดต่างๆ มีอยู่ 5 กลุ่มคา คือ
เซอร์ โร(CIRRO)
เมฆระดับสู ง
อัลโต(ALTO)
เมฆระดับกลาง
คิวมูลสั (CUMULUS)
เมฆเป็ นก้อนกระจุก
สเตรตัส(STRATUS)
เมฆเป็ นชั้นๆ
นิมบัส(NUMBUS)
เมฆที่ก่อให้เกิดฝน
นักอุตุนิยมวิทยาแบ่ งเมฆออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. เมฆระดับสู ง เป็ นเมฆที่พบในระดับความสู ง 6,500 เมตรขึ้นไป
ประกอบด้วยผลึกน้ าแข็งเป็ นส่ วนใหญ่ มี 3 ชนิ ด ได้แก่ เซอร์โรคิวมูลสั เซอร์ รัส เซอร์โรสเตรตัส

เมฆคิวมูลสั
เมฆเซอรัส
2. เมฆระดับกลาง ได้แก่ อัลโตสเตรตัส อัลโตคิวมูลสั
3. เมฆระดับต่า ได้แก่ สเตรตัส สเตรโตคิวมูลสั นิมโบสเตรตัส
4. เมฆซึ่งก่อตัวในทางแนวตั้ง ได้แก่ คิวมูลสั คิวมูโลนิมบัส
เมฆชั้ นสู ง (High Cloud)
เมฆชั้นสู งมีความสู งของฐานเมฆจะมีขนาด 30,000 ฟุต หรื อ 7,000 - 10,000 เมตร มียอดสู งไม่แน่นอน ได้แก่

เมฆเซอรัส (Cirrus)
มีฐานสู งเฉลี่ย 10,000 เมตร มีลกั ษณะเป็ นฝอย ปุยสี ขาวเหมือนขนนกบางๆ หรื อเป็ นทางยาวและอาจมีวง
แสง (halo) ด้วย
เมฆเซอโรคิวมูลสั (Cirrocumulus)
มีฐานสู งเฉลี่ย 7,000 เมตร มีลกั ษณะเป็ นเกล็ดบางๆ สี ขาว หรื อเป็ นละอองคลื่นเล็กๆ อยูต่ ิดกัน บางตอนอาจ
แยกจากกัน แต่จะอยูเ่ รี ยงรายกันอย่างมีระเบียบ โปร่ งแสง อาจมองเห็นดวงอาทิตย์หรื อดวงจันทร์ได้
เมฆเซอโรสเตรตัส (Cirrostratus)
มีฐานสู งเฉลี่ย 8,500 เมตร มีลกั ษณะเป็ นแผ่นเยือ่ บางๆ โปร่ งแสงเหมือนม่านติดต่อกันเป็ นแผ่นในระดับสู งมี
สี ขาวหรื อน้ าเงินจางปกคลุมเต็มท้องฟ้า หรื อเพียงบางส่ วนเป็ นเมฆที่ทาให้เกิดวงแสงสี ขาวหรื อมีสี (Halo) รอบดวง
อาทิตย์หรื อดวงจันทร์ได้
เมฆชั้นกลาง (Medium Cloud)
เมฆชั้นกลางมีความสู งของฐานเมฆจะมีขนาดปานกลาง 6,500 ฟุต หรื อ 2,000 เมตร ความสู งของยอดเมฆ
ปานกลาง 20,000 ฟุต หรื อ 6,000 เมตร ได้แก่

เมฆอัลโตคิวมูลสั (Altocumulus)
มีลกั ษณะอยูเ่ ป็ นกลุ่มๆ คล้ายฝูงแกะ มีสีขาว บางครั้งสี เทา มีการจัดตัวเป็ นแถวๆ หรื อเป็ นคลื่น เป็ นชั้นๆ มี

เงาเมฆ มีลกั ษณะเป็ นเกล็ด เป็ นก้อนม้วนตัว (roll) อาจมี 2 ชั้น หรื อมากกว่าขึ้นไป อาจมีแสงทรงกลด (corona)
เมฆอัลโตสเตรตัส (Altostratus)
มีลกั ษณะเป็ นแผ่นหนาบางสม่าเสมอในชั้นกลางของบรรยากาศ มองดูเรี ยบเป็ นปุย หรื อฝอยละเอียดแผ่
ออกเป็ นพืด เป็ นลูกคลื่นปกคลุมเต็มท้องฟ้า มีสีเทาหรื อน้ าเงินอ่อนและอาจมีบางส่ วนที่บางพอที่แสงอาทิตย์จะส่ อง
ผ่านลงมายังพื้นดินได้อาจมีแสงทรงกลด
เมฆชั้นต่า (Low Cloud)
เมฆชั้นต่ามีความสู งของฐานเมฆจะมีขนาดปานกลาง ความสู งของยอดเมฆปานกลาง 6,500 ฟุต หรื อ 2,000
เมตร

เมฆสเตรโตคิวมูลสั (Stratocumulus)
มีสีเทา ลักษณะอ่อนนุ่ม เป็ นก้อนกลมเรี ยงติดๆ กันทั้งทางแนวตั้งและทางแนวนอนทาให้มองเห็นเป็ นลอน
เชื่อมติดต่อกันไป
เมฆสเตรตัส (Stratus)
มีลกั ษณะเป็ นแผ่นหนาๆ สม่าเสมอในชั้นต่าของบรรยากาศใกล้ผวิ โลกเหมือนหมอก มีสีเทา มองไม่เห็นดวง
อาทิตย์ หรื อดวงจันทร์ ไม่ทาให้เกิดวงแสง (Halo) เว้นแต่เมื่อมีอุณหภูมิต่ามากก็อาจเกิดได้
เมฆนิมโบสเตรตัส (Nimbostratus)
มีลกั ษณะเป็ นแผ่นหนาสี เทาดา เป็ นแนวยาวติดต่อกัน แผ่กว้างออกไป ไม่เป็ นรู ปร่ าง เป็ นเมฆที่ทาให้เกิดฝน
ตกจึงเรี ยกกันว่า "เมฆฝน" เมฆชนิดนี้จะไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้อง เกิดเฉพาะในเขตอบอุ่นเท่านั้น

เมฆทีก่ ่ อตัวในทางตั้ง (Vertical development cloud)
เมฆที่ก่อตัวในทางตั้งมีความสู งของฐานเมฆเฉลี่ย 1,600 ฟุต หรื อ 500 เมตร ความสู งของยอดเมฆเฉลี่ยถึง
ระดับสู งของเมฆเซอรัส

เมฆคิวมูลสั (Cumulus)
มีลกั ษณะเป็ นเมฆก้อนหนามียอดมนกลมคล้ายกะหล่าดอก เห็นขอบนอกได้ชดั เจน ส่ วนฐานมีสีค่อนข้างดา
ก่อตัวในทางตั้งกระจัดกระจายเหมือนสาลี ถ้าเกิดขึ้นเป็ นหย่อมๆ หรื อลอยอยูโ่ ดดเดี่ยว แสดงถึงสภาวะอากาศดี ถ้า
มีขนาดก้อนเมฆใหญ่อาจมีฝนตกภายใต้กอ้ นเมฆ (ฝนจะตกเฉพาะแห่ง)
เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus)
มีลกั ษณะเป็ นเมฆก้อนใหญ่รูปร่ างคล้ายภูเขาใหญ่ มียอดเมฆแผ่ออกเป็ นรู ปร่ างคล้ายทัง่ (anvil) ฐานเมฆต่ามี
สี ดามืด เป็ นเมฆหนา มืดทึบ มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง อาจอยูก่ ระจัดกระจาย หรื อรวมกันอยู่ มักมีฝนตกลงมาเรี ยกเมฆชนิด
นี้วา่ "เมฆฟ้าคะนอง"
แบบฝึ กหัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ลม คือ กระแสอากาศที่เคลื่อนที่ในแนวนอน ส่ วนกระแสอากาศคือ อากาศที่เคลื่อนที่ในแนวตั้ง การ
เรี ยกชื่อลมนั้นเรี ยกตามทิศทางที่ลมนั้นๆ พัดมา เช่น ลมที่พดั มาจากทิศเหนื อเรี ยกว่า ลมเหนื อ และลมที่พดั มาจาก
ทิศใต้เรี ยกว่า ลมใต้ เป็ นต้น ในละติจูดต่าไม่สามารถจะคานวณหาความเร็ วลม แต่ในละติจูดสู งสามารถคานวณหา
ความเร็ วลมได้
- สภาพอากาศเหนื อพื้นดินและพื้นน้ า พื้นดินและพื้นน้ ารับและคายความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ไม่เท่ากัน
พื้นดินจะรับและคายความร้อนได้ดีกว่าพื้นน้ า ในเวลากลางวันอุณหภูมิของพื้นดินจะสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว พื้นน้ าจะมี
อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างช้าๆ ทาให้อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศเหนื อพื้นน้ า ส่ วนในเวลากลางคืนพื้นดิน
คายความร้อนได้เร็ วกว่าพื้นน้ า ทาให้อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิต่ากว่าอากาศเหนื อพื้นน้ า ทาให้เกิดลมขึ้น
- การเกิดลม
สาเหตุเกิดลม คือ 1. ความแตกต่างของอุณหภูมิ 2. ความแตกต่างของหย่อมความกดอากาศ
การวัดลม
การวัดลมมีวธิ ีการวัด 2 วิธี คือ วัดทิศลม และวัดความเร็ วลม
1. ทิศลม อาจเรี ยกชื่ อตามทิศต่างๆ ของเข็มทิศ หรื อเรี ยกเป็ นองศาจากทิศจริ ง ปัจจุบนั การวัด ทิศลมนิยมวัด
ทิศลมตามเข็มทิศ และวัดเป็ นองศา ถ้าวัดทิศลมด้วยเข็มทิศ เข็มทิศจะถูกแบ่งออกเป็ น ทิศใหญ่ๆ 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ
ทิศใต้ ทิศตะวันออก ซึ่ งทิศทั้ง 4 ทิศ เมื่อแบ่งย่อยอีกจะเป็ น 8 ทิศ โดยจะเพิ่มทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ทิศตะวันออก
เฉี ยงใต้ ทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อ และทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ นอกจากนี้ ยงั สามารถแบ่งจาก 8 ทิศ ให้ย่อยเป็ น 16 ทิศ
หรื อ 32 ทิศ ได้อีก แต่การรายงานทิศนั้น มักนิ ยมรายงานจานวนทิศเพียง 8 หรื อ 16 ทิศ เท่านั้น ส่ วนการวัดทิศลมที่
เป็ นองศาบอกมุมของลมจากทิศจริ ง ในลักษณะที่เวียนไปตามเข็มนาฬิกา ใช้สเกลจาก 0 องศา ไปจนถึง 360 องศา
เช่ น ลมทิ ศ 0 องศา หรื อ 360 องศา เป็ นทิศตะวันออก , ลมทิศ 45 องศา เป็ นทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ, ลมทิ ศ 90
องศา เป็ นทิศตะวันออก, ลมทิศ 135 องศา เป็ นทิศตะวันออกเฉียงใต้, ลมทิศ 180 องศา เป็ นทิศใต้, ลมทิศ 225 องศา
เป็ นทิศตะวันออกเฉี ยงใต้, ลมทิศ 270 องศา เป็ นทิศตะวันตก และลมทิศ 315 องศา เป็ นทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ (รู ป
ที่ 1)

รู ป ทิศลมเรี ยกเป็ นองศาจากทิศจริ ง
2. ความเร็ วลมคือ การเคลื่อนที่ของอากาศที่ทาให้เกิดแรง หรื อความกดที่ผา่ นจุดที่กาหนดให้บน
พื้นผิวโลก และแรงหรื อความกดเป็ นสัดส่ วนกับกาลัง 2 ของความเร็ วลม อธิบายดังในรู ปของสมการ

= kv2
P = ความกดที่เกิดจากการกระทาของลม
V = ความเร็ วลม
K = ค่าคงที่ของหน่วยที่ใช้
หย่อมความกดอากาศ(Pressure areas)
หย่ อมความกดอากาศสู ง หมายถึง บริ เวณที่มีความกดอากาศสู งกว่าบริ เวณข้างเคียง ใช้ตวั อักษร H
หย่อมความกดอากาศต่า หมายถึง บริ เวณที่มีความกดอากาศต่ากว่าบริ เวณข้างเคียง ใช้ตวั อักษร L

แผนทีอ่ ากาศ
ชนิดของลม ลมแบ่ งออกเป็ นชนิดต่ างๆ คือ
- ลมประจาปี หรื อลมประจาภูมิภาค เช่น ลมสิ นค้า
- ลมประจาฤดู เช่น ลมมรสุ มฤดูร้อน และลมมรสุ มฤดูหนาว
- ลมประจาเวลา เช่น ลมบก ลมทะเล
- ลมที่เกิดจากการแปรปรวนหรื อลมพายุ เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน

นักอุตุนิยมวิทยาได้กาหนดการเรี ยกชื่อประเภทของพายุหมุน โดยใช้ความเร็ วลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลางเป็ น
เกณฑ์ ดังนี้
1. พายุดีเปรสชั่ น มีความเร็ วลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 63 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง มีผลทาให้เกิดฝนตก
หนักทัว่ ไปในบริ เวณที่มีความชื้น
2. พายุโซนร้ อน มีความเร็ วลมสู งสุ ดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 63 ถึง 118 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง มีกาลังแรงกว่า
พายุดีเปรสชัน่
3. พายุใต้ ฝุ่น มีความเร็ วลมสู งสุ ดใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า 118 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง พายุมีกาลังแรงและ
อันตรายมาก และมีชื่อเรี ยกต่าง ๆ กันตามบริ เวณที่เกิดขึ้น

พายุดีเปรสชั น
พายุไต้ ฝุ่น
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวัดกระแสลม
- ศรลม
- อะนิโมมิเตอร์
- แอโรแวน
ผลของปรากฏการณ์ ทางลมฟ้ าอากาศทีม่ ีต่อมนุษย์ และสิ่ งแวดล้ อม
ประโยชน์ของปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
1. การเกิดลมจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนของบรรยากาศ
2. การเกิดลมสิ นค้า
3. การเกิดเมฆและฝน
4. การเกิดลมประจาเวลา
ผลกระทบและภัยอันตราย
1. ผลกระทบจากอิทธิ พลของลมมรสุ ม เช่น น้ าท่วม น้ าท่วมฉับพลัน
2. ผลกระทบจากอิทธิ พลของลมพายุ เช่น ต้นไม้ลม้ ทับ คลื่นสู งในทะเล

พายุโซนร้ อน

การพยากรณ์อากาศ
การพยากรณ์ อากาศและอุตุนิยมวิทยา
การพยากรณ์อากาศ หมายถึง การคาดหมายภาวะของลมฟ้าอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะ
เกิดขึ้นล่วงหน้า แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
1. ระยะสั้น ช่วงระยะเวลาไม่เกิน 72 ชัว่ โมง
2. ระยะปานกลาง ช่วงระยะเวลามากว่า 72 ชัว่ โมง จนถึง 10 วัน
3. ระยะนาน ตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป
หลักการพยากรณ์อากาศ
ระบบของการพยากรณ์อากาศ แบ่งเป็ น 3 ระบบ คือ
1. ระบบการตรวจอากาศ
2. ระบบการสื่ อสาร
3. ศูนย์พยากรณ์อากาศ
ความสาคัญของการพยากรณ์อากาศ ช่วยให้บุคคลทุกอาชีพมีการเตรี ยมพร้อมที่จะป้ องกันแก้ไขภัยอันตรายหรื อ
ความสู ญเสี ยอันเกิดจากปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ

ชื่อ..........................................................................................ชั้น.............................เลขที่....................
แบบฝึ กหัดเรื่ องบรรยากาศ
1.ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศคือ.............................................................................................................................
2.บรรยากาศหมายถึง............................................................................................................................................
3.ลมฟ้าอากาศ หมายถึงข้อใด..............................................................................................................................
4.อากาศประกอบด้วยส่ วนผสมอะไรบ้าง..............................................................................................................
5. ความสู งเปลี่ยนแปลงไป 11 เมตรความดันอากาศเปลี่ยนไป เท่าไร....................................................................
6.ความชื้นในอากาศ คือ........................................................................................................................................
7.สู ตรความชื้นสัมบูรณ์ =......................................................................................................................................
8. สู ตรความชื้นสัมพัทธ์ =....................................................................................................................................
9.เครื่ องมือที่ใช้วดั ความกดอากาศคือ …………………………………..ส่ วนเครื่ องมือที่ใช้วดั ความชื้นของอากาศ
คือ …………………………………………………………
10.ศรลมเป็ นเครื่ องมือตรวจอะไร...............................................แต่ถา้ ต้องการตรวจสอบความเร็ วของกระแสลมใช้
เครื่ องมือที่เรี ยกว่า .....................................................................
11.ความดัน 1 บรรยากาศ มีค่าเท่ากับข้อใด.............................................................................................................
12. ความดันของอากาศจะลดลง 1มิลลิเมตรของปรอทเมื่อความสู งเพิ่มขึ้นกี่เมตร...............................................
13.ถ้าขนาดของมวลไอน้ าที่มีอยูจ่ ริ งในอากาศในขณะนั้นเท่ากับมวลของไอน้ าในอากาศอิ่มตัว ที่อุณภูมิปริ มาตร
เดียวกันค่าความชื้นของอากาศเป็ นเท่าใด................................................................................................
14.การวัดความชื้ นในอากาศนิยมวัดเป็ นความชื้นสัมพัทธ์โดยใช้เครื่ องมือชนิดใด............................................
15. ในระดับความสู งที่เพิ่มขึ้น ความดันอากาศจะเป็ นอย่างไร..........................................................................
16. บริ เวณที่มีเมฆมากและจะเกิดฝนตก ความกดอากาศจะเป็ นอย่างไร...............................................................
17. เมฆแบบใด มักทาให้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด.......................................................................
18. ลมบกคือลมที่พดั จากชายฝั่งไปสู่ ทะเลจะเกิดในเวลา.................................................................................
19. เมฆที่จะประกอบไปด้วยผลึกน้ าแข็งเกือบทั้งหมด คือเมฆที่อยูใ่ นระดับใด...............................................
20. ไอน้ าเป็ นสารอย่างหนึ่งซึ่ งมีสถานะเป็ น...........................................................................
21. หยาดน้ าฟ้าที่เป็ นของแข็งได้แก่...........................................................................................
22. ชั้นบรรยากาศที่มีความแปรปรวนของสภาพอากาศในเรื่ องเมฆ ฝน พายุ มากที่สุดคือ......................................
23. นักวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ลม ฟ้า อากาศเราเรี ยกว่า............................................................................
24. การสื่ อสารโดยใช้คลื่นวิทยุตอ้ งอาศัยบรรยากาศชั้นใด......................................................................................

25. หยดน้ าค้างจะแข็งตัวเป็ นน้ าค้างแข็งเมื่อบริ เวณพื้นที่มีอุณหภูมิเป็ นอย่างไร.....................................................
26. ชาวประมงใช้ประโยชน์จากลมชนิดใดในการออกหาปลาและกลับเข้าฝั่ง.......................................................
27. ปัจจัยสาคัญที่สุดที่ทาให้เกิดวัฏจักรของน้ า คือข้อใด.......................................................................................
28. การที่น้ าสามารถเปลี่ยนสถานะได้ทาให้เกิดผลดีอย่างไร..................................................................................
29. น้ าเปลี่ยนสถานะเป็ นไอน้ าได้โดยข้อใด............................................................................................................
30. สาเหตุที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืน คือข้อใด.........................................................................
31. บริ เวณที่มีหย่อมความกดอากาศต่าพัดผ่าน ลักษณะอากาศจะเป็ นอย่างไร.......................................................
32. ความชื้นสัมพัทธ์ 60 % หมายความว่าอย่างไร...................................................................................................
33.ในกรณี ที่อุณหภูมิเทอร์ มอมิเตอร์ กระเปาะเปี ยกและกระเปาะแห้งของไฮโกรมิเตอร์ มีค่าเท่ากัน ควรจะบอก
ลักษณะของอากาศได้วา่ อย่างไร..................................................................................................
34. บนยอดดอยแม่สะลองในจังหวัดเชียงราย นาย ก วัดความดันบรรยากาศได้ 540 มิลลิเมตรของปรอท ยอดดอย
แห่งนั้นสู งเท่าใด............................................................
35. นักบินจะทราบได้อย่างไรว่า เครื่ องบินอยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 10000 ฟุต.......................................................
36. บรรยากาศชั้นใดที่ช่วยดูดซับรังสี อลั ตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์....................................................................
37.ลมบกเกิดขึ้นตอนใด....................................และเกิดอย่างไร.............................................................................
38.ลมทะเลเกิดขึ้นตอนใด...................................และเกิดอย่างไร............................................................................
39. ถ้าอาคารเรี ยนอยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1,540 เมตร ความดันอากาศจะมีค่าเท่าใด.........................................
40. เครื่ องมือที่บนั ทึกสถิติการเปลี่ยนแปลงความกดดันของอากาศได้ทุกระยะตลอดเวลาอย่างต่อเนื่ องเรี ยกว่าอะไร
...................................................................................................................
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