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คนล่าฝน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2: วัฏจักรน ้า 
บทน้า 
 ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะแสดงบทบาทเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัด
ขอนแก่น นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรของน้้าและการท้าฝนหลวงจาก คุณประสพ  พรหมมา ซึ่งเป็น
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง  และจากการที่นักศึกษาฝึกงานได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมท้าให้พวกเขา
ได้รับการรับรองผ่านงานและได้รับการเลื่อนข้ันจากนักศึกษาฝึกงานเป็นเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของหน่วยงานน้ี   
 ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ช้ันบรรยากาศ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกีย่วกับโครงสร้างและ
องค์ประกอบของบรรยากาศ จากนั้นท้าการบันทึกเสียงเพื่อบรรยายความรู้ประกอบสื่อวิดีทัศน์ที่จะใช้ส้าหรับ
ฝึกอบรมให้กับผู้ที่มาศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้เข้าใจมากขึ้น 
 ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัฏจักรของน้้า นักเรียนจะได้ศึกษาและสังเกตการเปลีย่นแปลงวัฏ
จักรของน้้าในช้ันบรรยากาศ และได้ศึกษาว่าแบบจ้าลองที่สร้างในห้องปฏิบัติการสามารถบอกสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ที่นักเรียนพบเจอในโลกภายนอกห้องเรียน ตลอดจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของเมฆที่พบได้ในประเทศ
ไทย 
 ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง นักเรียนจะได้ศึกษาและสังเกต การ
เคลื่อนที่ของมวลอากาศขนาดใหญ่ที่เกิดเป็นลม และผลของความดันอากาศที่มีต่อลม 
 ส้าหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สถานีตรวจวัดอากาศ นักเรียนจะได้ออกแบบสถานีตรวจวัด
อากาศที่เหมาะสมกับท้องถ่ินของตนเอง 
 

ค้าศัพท ์
เมฆ, ฝน, เมฆคิวมูลัส, เมฆสตราตัส, เมฆเซอร์รัส,หยาดน้้าฟ้า, การอิ่มตัว, การควบแน่น 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
• อธิบายวัฏจักรของน้้าจากการทดลองได ้ 
• จ้าแนกชนิดของเมฆได ้ 
• บอกชนิดของเมฆที่เหมาะสมในการท้าให้เกิดฝนได ้ 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้                   90 นาท ี
ขั นสร้างความสนใจ (Engage)        20 นาที 
คุณประสพต้อนรับและแสดงความยินดีที่นักเรียนท้างานได้ส้าเร็จลุล่วง จากนั้นคุณประสพทบทวนเกี่ยวกับงาน
ของบทเรียนที่ผ่านมาและแนะน้าภารกิจใหม่ที่จะท้าในวันน้ี 
ภาพน่ิงที่ 1-4     เริ่มต้นบทเรียนด้วยการถามนักเรียนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนทีผ่่านมา ทบทวนเนื้อหา

เกี่ยวกับโครงสร้างของช้ันบรรยายกาศ ครูอาจใช้วิธี เลือกเสียงบรรยายวีดิทัศน์ที่ดีที่สุดซึ่ง
นักเรียนท้าในบทเรียนที่แล้ว มาเปิดให้นักเรียนทั้งช้ันฟัง 

ภาพน่ิงที่ 5-7     การให้นักเรียนท้าแผนผังความคิดมีประโยชน์มาก เนื่องจากสามารถส่งเสริมให้นกัเรียนได้
ตั้งค้าถาม ครูให้นักเรียนท้างานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เขียนแผนผังความคิดกลุ่มละ 1 
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ช้ินงาน ถ้าครูต้องการน้าแผนผังความคิดของนักเรียนแต่ละกลุ่มมาแสดงให้เพื่อนๆ ดู ควร
ให้นักเรียนเขียนลงบนกระดาษแผ่นใหญ่และเขียนด้วยปากกาเมจิก  ส้าหรับแผนผัง
ความคิดของนักเรียนแต่ละคนให้เขียนลงในใบกิจกรรมที่ 1: แผนผังความคิดของฉัน   โดย
ครูเน้นว่าการท้าแผนผังความคิดในครั้งนี้ นักเรียนควรจะขยายความรู้ให้เพิ่มมากขึ้นในทุก
แง่มุมเท่าที่นักเรียนจะสามารถท้าได้ วงนอกสุดของแผนผังที่นักเรียนท้า ควรจะเป็น
ค้าถามที่นักเรียนยังไม่สามารถตอบได้ในข้ันน้ี   ครูช้ีให้เห็นว่า นักวิทยาศาสตร์จะตั้ง
ค้าถามมากมายและบ่อยครั้งที่ยังไม่มีค้าตอบ ซึ่งสิ่งนี้เองที่ท้าให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่า
ตื่นเต้น 

ขั นส้ารวจและค้นหา (Explore)        20 นาที 
นักเรียนฝึกปฏิบัติ ใช้เทคนิคและเครื่องมือแล้วสิ่งที่สังเกตจากการทดลองกับสิ่งที่เกิดข้ึนจริง 
ภาพน่ิงที่ 8-9    แผนภาพบนภาพน่ิงจะช่วยนักเรียนให้สามารถท้าการทดลองได้ง่ายข้ึน  ถ้าครูต้องการ

ประหยัดเวลาให้ใช้วิธีการสาธิตการทดลองให้นักเรียนดูแทน  ประเด็นส้าคัญของการ
ทดลองนี้คือ นักเรียนไม่ได้เป็นผู้ออกแบบเอง ดังนั้นถ้าครูต้องการให้นักเรียนท้าการ
ทดลอง ครูต้องสอนและให้ใบแสดงข้ันตอนการทดลอง  ครูกระตุ้นให้นักเรียนบรรยายสิ่งที่
เกิดข้ึนในแต่ละจุดที่ปรากฎในแผนภาพพร้อมทั้งอธิบายสาเหตุ นักเรียนควรจะอธิบาย
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง จากน้้าเป็นไอน้้าเมื่อได้รับความร้อน และจากไอน้้าเป็น
น้้าเมื่ออุณหภูมิลดลงจนท้าให้เกิดเป็นน้้าแข็ง 

ขั นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain)       15 นาที 
ในข้ันน้ี นักเรียนจะต้องท้าการเช่ือมโยงระหว่างแผนภาพกับช้ันบรรยากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากส้าหรับนักเรียน  
ภาพน่ิงที่ 10-12     ครูให้นักเรียนหาความเหมือนกันระหว่างสิ่งที่ได้ท้าในการทดลองและสิ่งที่เกิดข้ึนในช้ัน

บรรยากาศจากวัฏจักรของน้้าที่แสดงบนภาพน่ิงที่ 12 และเติมช่ือลงในกรอบที่ว่างไว้ทีละ
กรอบ เมื่อได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ น้้าในทะเลหรือในแม่น้้าจะกลายเป็นไอน้้า 
รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆและลอยตัวสูงข้ึนไปอยู่ในช้ันบรรยากาศบริเวณที่มีความเย็น
มากกว่า จากนั้นไอน้้าจะควบแน่นกลายเป็นน้้าตกลงมาเป็นฝน หิมะ ลูกเห็บ ถ้าหาก
กล่าวถึงน้้าค้างจะเกิดมาจากอากาศที่มีความช้ืนสัมผัสกับอุณหภูมิที่หนาวเย็นบริเวณผิว
ดินท้าให้เกิดการควบแน่นกลายเป็นน้้าค้าง ซึ่งเหมือนกับการเกิดแผ่นน้้าบางๆ ใน
เครื่องดื่มกระป๋องซึ่งเกิดมาจากการควบแน่นของไอน้้า 

ขั นขยายความรู้ (Elaborate)        15 นาที 
ภาพน่ิงที่ 13-14     ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการจ้าแนกชนิดของเมฆ โดยใช้ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง 

รูปแบบของเมฆ (Cloud recognition) ให้นักเรียนระบุความแตกต่างของเมฆแต่ละ
ประเภทในแผนภาพที่ปรากฏบนภาพน่ิงที่ 15 โดยดูจากค้าบรรยายที่ให้ไว้ในใบกิจกรรม 
ครูอาจให้นักเรียนท้ากิจกรรมนี้เป็นคู่ จากนั้นถามนักเรียนคนอื่นในช้ันให้ช่วยแก้ไข (กรณี
ถ้ามีนักเรียนคิดว่าเป็นค้าตอบที่ผิด) หลังจากนั้นครูเฉลย และถามค้าถามในข้อต่อไป 

ขั นประเมินผล (Evaluate)        20 นาที 
นักเรียนท้าแบบทดสอบเพื่อสมัครเข้าท้างานเป็นเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 
ภาพน่ิงที่ 15    ในการประเมินการเรียนรู้ สามารถท้าได้โดยใช้ ใบกิจกรรมที่ 3: จดหมายสมัครงาน ในการ

ประเมินนี้ ไม่จ้ากัดเวลา แต่ระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ประมาณ 20 นาที 
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การประเมินผลโดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
 

การประเมินย่อย 
- ใช้กิจกรรมการเขียนแผนผังความคิดจากข้ันตอนตามภาพน่ิงที่ 6  เป็นตัวแยกแยะระดับความรู้ของ 

 นักเรียนพร้อมทั้งแก้ไขสิ่งที่นักเรียนอาจเข้าใจผิด 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

- ครูสามารถเตรียมแผนผังความคิดแบบที่แสดงตัวอย่างความคิดบางส่วน ที่เช่ือมโยงกับภาพน่ิงที่ 6 เพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อนได ้

- จัดนักเรียนท้ากิจกรรมเป็นกลุ่มโดยคละความสามารถเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกัน เช่น กิจกรรมใน
ภาพน่ิงที่ 12 และ 15 

การเตรียมตัวส้าหรับบทเรียน 
สื่อการเรียนการสอนท่ีใช้ 
 ใบกิจกรรมที ่1(SS1) : แผนผังความคิดของฉัน  
  (ท้าเป็นตัวอย่างส้าหรับช่วยนักเรียนกลุ่มอ่อน หากนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม) 
 ใบกิจกรรมที ่2(SS2) : รูปแบบของเมฆ 
 ใบกิจกรรมที่ 3(SS3) : จดหมายสมัครงาน 
เครื่องมือท่ีใช้ 
ขั นสร้างความสนใจ (Engage) 
 ส้าหรับนักเรียนแต่ละคน: 
- กระดาษขนาดใหญ ่(A3) เพื่อท้าแผนผังความคิด 
- นาฬิกาที่นักเรียนสามารถมองเห็นได้เพื่อควบคุมเวลาในการท้ากิจกรรม  
- ใบกิจกรรมที ่1(SS1) : แผนผังความคิดของฉัน 

ขั นส้ารวจและค้นหา (Explore) 
ส้าหรับนักเรียนกลุ่มละ 2-4 คน: 

- น้้าแข็งบด 
- ตะเกียงแอลกอฮอล ์
-  บีกเกอร ์ขนาด 500 มิลลิลิตร 
- กระจกนาฬิกา หรือ จานที่มีขนาดใหญ่กว่าบีกเกอร์เพื่อใช้ทดลองการระเหย 

ขั นอธิบายและลงขอ้สรุป (Explain) 
 - 
ขั นขยายความรู ้(Elaborate) 

ส้าหรับนักเรียนแต่ละคน 
- ใบกิจกรรมที ่2(SS2) : รูปแบบของเมฆ 

ขั นประเมินผล (Evaluate) 
ส้าหรับนักเรียนแต่ละคน  

- ใบกิจกรรมที่ 3(SS3) : จดหมายสมัครงาน 


