
   คนล่าฝน  แผนการจัดการเรียนรูท้ี ่1 : ชั้นบรรยากาศ 
 
 

1 
 

ⓒ Inspiring Science Project 2012 

คนล่าฝน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1: ชั้นบรรยากาศ  
บทน า 
 ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะแสดงบทบาทเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัด
ขอนแก่น นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของน้้าและการท้าฝนหลวงจาก คุณประสพ  พรหมมา ซึ่งเป็น
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง  และจากการที่นักศึกษาฝึกงานได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมท้าให้พวกเขา
ได้รับการรับรองผ่านงานและได้รับการเลื่อนข้ันจากนักศึกษาฝึกงานเป็นเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของหน่วยงานน้ี   
 ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ช้ันบรรยากาศ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและ
องค์ประกอบของบรรยากาศ จากนั้นท้าการบันทึกเสียงเพื่อบรรยายความรู้ประกอบสื่อวีดิทัศน์ที่จะใช้ส้าหรับ
ฝึกอบรมให้กับผู้ที่มาศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้เข้าใจมากขึ้น 
 ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัฏจักรของน้้า นักเรียนจะได้ศึกษาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงวัฏ
จักรของน้้าในช้ันบรรยากาศ และได้ศึกษาว่าแบบจ้าลองที่สร้างในห้องปฏิบัติการสามารถบอกสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ที่นักเรียนพบเจอในโลกภายนอกห้องเรียน ตลอดจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของเมฆที่พบได้ในประเทศ
ไทย 
 ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง นักเรียนจะได้ศึกษาและสังเกต การ
เคลื่อนที่ของมวลอากาศขนาดใหญ่ที่เกิดเป็นลม และผลของความดันอากาศที่มีต่อลม 
 ส้าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สถานีตรวจวัดอากาศ นักเรียนจะได้ออกแบบสถานีตรวจวัด
อากาศที่เหมาะสมกับท้องถ่ินของตนเอง 
 

ค าศัพท์ 
ฝน, ฝนเทียม, บรรยากาศ, ช้ันบรรยากาศ  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
• อธิบายหลักการแบ่งช้ันบรรยากาศและปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในบรรยากาศแต่ละช้ันได ้ 

• วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างช้ันบรรยากาศกับการท้าฝนเทียมได ้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้             105 นาที 
ขั้นสร้างความสนใจ (Engage)                     25 นาที 
นักเรียนแนะน้าตัวเองแล้วน้าเสนอปัญหาเกี่ยวกับปริมาณน้้าฝนในประเทศไทย  ที่มีผลต่อปัญหาความแห้งแล้ง 
และปัญหาน้้าท่วม นักเรียนตั้งค้าถามว่า “เราสามารถควบคุมฝนได้หรือไม”่  มีการแนะน้าให้รู้จักกับคุณ
ประสพ พรหมมา 
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ภาพน่ิงที่ 1-4 นักเรียนสวมบทบาทเป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่ได้ศึกษาบันทึกรายงานสภาพอากาศ พบว่ามีทั้ง
สภาพแห้งแล้งและน้้าท่วม ซึ่งเกิดจากฝนที่มีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป 

  ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับความส้าคัญของน้้าและน้้าฝนที่มีต่อการด้ารงชีวิต แล้วให้นักเรียน
ระดมความคิดถึงความส้าคัญของน้้าและน้้าฝน ครูเน้นว่าปริมาณรวมของน้้าฝนไม่ใช่ปัจจัย
เดียวที่มีความส้าคัญ แต่การกระจายของฝนทั้งปีก็มีความส้าคัญเช่นกัน 

ภาพน่ิงที่ 5 นักเรียนศึกษาการท้าฝนเทียมที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จ.ขอนแก่น 

ภาพน่ิงที่ 6-7 นักเรียนได้รับการแนะน้าให้รู้จักคุณ ประสพ พรหมมา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง  

  จ.ขอนแก่น โดยคุณประสพ จะน้านักเรียนไปศึกษาข้ันตอนการท้าฝนเทียม 

ภาพน่ิงที่ 8-9  นักเรียนได้ดูวีดิทัศน์ที่สามารถเป็นชมได้บน youtube ซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
บรรยากาศ จากนั้นนักเรียนท้าใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที  

  แล้วเปิดวีดิทัศน์อีกครั้งเพื่อใหน้ักเรียนสามารถเติมค้าตอบลงในแบบทดสอบและแก้ไขค้าตอบ
ที่นักเรียนท้าไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง 

ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore)        20 นาที 
ในข้ันน้ีเป็นการแนะน้าให้รู้จักกับเที่ยวบินของทีมฝนหลวง       

ภาพน่ิงที่ 10-12    กระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการท้าฝนเทียม 
  เปิดวีดิทัศน์ให้นักเรียนดู  (ครูสามารถค้นหาสื่อวีดิทัศน์ที่จะแสดงให้เห็นถึงเที่ยวบินฝน

หลวงได้มากมายในเวบไซต์ต่างๆ แต่ส่วนมากค่อนข้างยากที่จะท้าความเข้าใจ) ในขณะที่
ครูแสดงภาพน่ิง ต้องแน่ใจว่านักเรียนตระหนักถึงความจ้าเป็นที่เครือ่งบินจะต้องบินไป
จนถึงระดับความสูงเฉพาะระดับหนึ่งและหาก้อนเมฆที่มีความเหมาะสมต่อการเกิดฝน  
ทั้งนี้จะท้าการส้ารวจและค้นหาในรายละเอียดเพิ่มเติมส้าหรับประเด็นเหล่าน้ีในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 2   แต่ในข้ันตอนน้ีให้ครูเน้นว่าเมฆบางชนิดเท่านั้นที่มีความเหมาะสมใน
การท้าให้เกิดฝน  ครูควรตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนเข้าใจความหมายของค้าศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การก่อกวนเมฆ' 

 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain)         25 นาที 
นักเรียนอธิบายถึงสิ่งที่เกิดข้ึนบนเที่ยวบินฝนหลวง   
ภาพน่ิงที่ 13       ครูให้เวลานักเรียนเตรียมค้าอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนบนเที่ยวบินฝนหลวง  ซึ่งอาจเป็นเรื่อง

ค่อนข้างยาก เนื่องจากนักเรียนจะต้องเช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการท้าฝนเทียมกับ
การสังเกตจากวีดิทัศน์   ดังนั้นวิธีเริ่มต้นการอธิบายที่ดี คือ ครูให้นักเรียนเขียนเป็นแผนผัง 
เนื่องจากแผนผังจะแสดงล้าดับข้ันตอนของสิ่งที่เกิดข้ึนบนเที่ยวบิน   จากนั้นกระตุ้นให้นักเรียน
อธิบายว่า ท้าไมสิ่งที่พวกเขาเห็นจึงต้องเกิดข้ึน  ครูพยายามที่จะใช้ค้าถามว่า 'ท้าไมสิ่งนี้จึง
เกิดข้ึน' มากกว่าที่จะใช้ค้าถามว่า  'เกิดอะไรข้ึนบ้างบนเที่ยวบิน  

ขั้นขยายความรู้ (Elaborate)         15 นาที 
ภาพน่ิงที่ 14-15     นักเรียนเขียนและบันทึกเสียงบทบรรยายจากวีดิทัศน์ที่ได้ศึกษา (นักเรียนอาจต้องการ

ค้าอธิบายเพิ่มเติมแต่ต้องใช้เวลาไม่เกินกว่าที่ได้ก้าหนดไว้  ถ้ากิจกรรมนี้ยากจนเกินไป ครู
อาจใช้วิธีจับภาพจากวีดิทัศน์ (โปรแกรมที่ใช้ในการเปิดวีดิทัศน์หรือดึงภาพจากวีดิทัศน์ 
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เช่น Quicktime Player ครูสามารถใช้โปรแกรมอื่นที่คุ้นเคยได)้ มาใช้ในการท้ากิจกรรม 
หรือใช้วีดิทัศน์ชุดอื่น หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสมแทนกิจกรรมที่ได้
ก้าหนดให้ ข้อดีของการท้าตามกิจกรรมนี้คือการฝึกนักเรียนให้รู้จักควบคุมเวลา  

 

ขั้นประเมินผล (Evaluate)        20 นาที 
นักเรียนสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง โดยท้าการทดสอบง่ายๆ  

ภาพน่ิงที่ 16     การท้าแบบทดสอบ เรื่อง สมุดบันทึกคนล่าฝน เป็นกิจกรรมที่ใช้ตรวจสอบว่านักเรียน
เข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนส้าคัญในกระบวนการท้าฝนเทียม 

 

การประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
การประเมินผลย่อย 

ใช้โอกาสประเมินนักเรียนทั้งในขณะที่ตั้งค้าถามถามนักเรียนและในขณะช่วยเหลือแนะน้านักเรียน 
ด้วยการใช้ค้าถามและการสังเกต  
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

นักเรียนบางคนอาจจะต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพิ่มเติมขณะสร้างแผนผัง  และเมื่อ
ท้าสมุดบันทึก  
 

การเตรียมตัวส าหรับบทเรียน 
สื่อการเรียนการสอนท่ีใช้ 
 ใบกิจกรรมที่ 1 (SS1):  แบบทดสอบเรื่อง บรรยากาศ 
 ใบกิจกรรมที่ 2 (SS2):  สมุดบันทึก คนล่าฝน 
เครื่องมือท่ีใช้ 
ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) 

การเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในการตัดต่อวีดิทัศน์หรือเครื่องเล่นวีดิทัศน์แบบทั่วไป 

ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore) 
 การเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) 
-  กระดาษส้าหรับการท้าแผนผัง 
-  กระดาษบันทึกย่อแบบมีแถบกาว (post-it paper)   ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเพราะจะช่วยอ้านวย
ความสะดวกให้นักเรียนสามารถใช้เรียงล้าดับเหตุการณ์ของเที่ยวบินได้ง่ายข้ึน  

ขั้นขยายความรู ้(Elaborate) 
-  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อท้าการบันทึกเสียง 
-  ไมโครโฟนและระบบบันทึกเสียงส้าหรับใช้ในการบันทึกเสียงบรรยายของวีดทิัศน์ 
-  ถ้าไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ส้าหรับใช้ในกิจกรรมนี้   ให้ครูใช้รูปภาพแสดงข้ันตอนหลักของเที่ยวบิน              
ฝนหลวงแทน  
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ขั้นประเมินผล (Evaluate) 
-  

 

 
 


