
- อุณหภมูขิองอากาศ 

- ความชืน้อากาศ 

- ชนิดของลม 



เมฆ  หมอก ฝน   
ลูกเห็บ หิมะ  น า้ค้าง 



 สภาพอากาศในแต่ ละวนัอาจแตกต่างกัน หรือ
แม้แต่ในแต่ละช่วงเวลาใน ๑ วัน สภาพอากาศอาจ
แตกต่างกนั สภาพอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นช่วง 
เวลาสั้นๆ ณ ท่ีเฉพาะแห่งเหล่าน้ี เรียกวา่ ลมฟ้าอากาศ  

ลมฟ้าอากาศ  



เมฆ หมอก และฝน  
         ในอากาศมีไอน ้ าเป็นส่วนประกอบส าคญั ท าให้สภาพ
อากาศเกิดการเปล่ียนแปลง เมฆ หมอก และฝน เป็นลกัษณะ
ของอากาศท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงไอน ้าในอากาศ 



 เม่ืออากาศร้อนจนเกิดไอน ้า
ท่ีมีอุณหภูมิสูงจะลอยตวัข้ึน
ดา้นบน และมากระทบกบั
อุณหภูมิต ่าไอน ้าจึงเกิดการ
ควบแน่นเป็นละอองน ้าเลก็ๆ เกาะ
กลุ่มกนั ซ่ึงเปรียบได ้กบัการเกิด
เมฆ และหมอก ถา้เกิดบนทอ้งฟ้า
เรียกวา่ เมฆ แต่ถา้เกิดอยูใ่นระดบั
ต ่า เรียกวา่ หมอก  

เมฆมีลกัษณะ  
เป็นกลุ่มก้อนสีขาว  

หมอกมีลกัษณะ  
คล้ายควนัสีขาว  



 การเกิดหยดน ้ าจาก
ละอองน ้ าเล็กๆ รวมตวักัน 
เม่ือมีขนาดและน ้ าหนกัมาก
ข้ึน จนไม่สามารถลอยอยู่
ในอากาศได้จึงตกลงมาซ่ึง
เปรียบไดก้บัการเกิด ฝน 



หิมะ (Snow) 

        ลกัษณะเป็นผลกึละเอยีด เป็นปุย เกดิจากไอน ้า
ในอากาศเปลีย่นสถานะเป็นผลกึในขณะทีอ่ณุหภูมิ
ลดต า่ลงกว่าจุดเยือกแขง็ ลกัษณะผลกึหิมะมีรูปร่าง
ต่างๆ มากมาย ได้แก่ ปริซ่ึม ส่ีเหลีย่ม ห้าเหลีย่ม  



ระดบัความสูงของเมฆช้ันต่างๆ โดยพจิารณาจากความสูงของ 
ฐานเมฆ แบ่งได้เป็น ๓ เขต  



ภาพแสดงเมฆชนิดต่าง ๆ  



น า้ค้าง และลูกเห็บ  
 ในช่วงเวลาตอนเชา้ตรู่ จะสังเกตเห็น หยดน ้ าเกาะอยู ่ตาม
ใบหญ้า หยดน ้ าท่ีเห็นเหล่านั้ น เรียกว่า น ้าค้าง ซ่ึงเกิดจาก
ความช้ืนในอากาศ ท่ีควบแน่นเป็นหยดน ้ าเกาะอยู่ตามใบไม้
ใบหญา้ เน่ืองจากในเวลากลางคืน อากาศท่ีอยู่ใกลพ้ื้นดินจะ
เย็นลงเ ร็วกว่าอากาศบนท้องฟ้าท าให้ไอน ้ าควบแน่น  
เป็นหยดน ้า 



น า้ค้าง และลูกเห็บ  
 โดยบางคร้ังถา้อุณหภูมิในบริเวณนั้นต ่ากว่าจุดเยือก
แขง็ หยดน ้าคา้งจะแขง็ตวัเป็นน า้ค้างแขง็  

น ้าคา้งมกัเกิดใกลก้บัพ้ืนดินใน
ตอนเชา้มืด 

น ้าคา้งแขง็ เกิดบริเวณท่ี 
อุณหภูมิลดลง ต ่ากวา่จุดเยอืกแขง็ 



       ภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงฤดูหนาวจะเกิด
น ้าคา้งแขง็ หรือ ท่ีเรียกวา่ เหมยขาบ  บนยอดดอยสูงๆ  



 ลูกเห็บ เกิดจากฝนท่ีตกลงยงับริเวณท่ีมีอุณหภูมิ 
ต ่ากวา่ ๐ องศาเซลเซียส ท าใหน้ ้ าฝนแขง็ตวักลายเป็น กอ้น
น ้าแขง็เลก็ๆ กจ็ะถูกลมพดักลบัข้ึนไปและตกลงมาอีกหลาย
คร้ัง โดยจะมีน ้ าสะสมท าใหเ้กิดการพอกตวัของ น ้ าแขง็เป็น
ชั้นๆ จนมีขนาดใหญ่และมีน ้าหนกัมากข้ึน จึงตกลงมาเป็น
ลูกเห็บ  



ลูกเห็บมีลกัษณะเป็นกอ้นเลก็ๆ คลา้ยกบักอ้นน ้าแขง็  



ผลของปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ  
        ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ภายในชั้น
ของบรรยากาศโลก มีทั้งดา้นท่ีเป็นประโยชน์
และเป็นโทษ  







 น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัต่อส่ิงมีชีวติ 
พื้นผวิโลกประมาณ ๓ ใน ๔ ส่วน เป็นพื้นน ้าแหล่งน ้าบน
ดิน ไดแ้ก่ ทะเล มหาสมุทร แม่น ้าบึง ฯลฯ นอกจากแหล่ง
น ้าบนดินแลว้ยงัมีน ้าอยูใ่ต ้ดินและอยูใ่นบรรยากาศในรูป
ของไอน ้าดว้ย  

วฏัจักรน า้  



วฏัจักรน า้  



การเกดิวฏัจกัรของน ้า 

          เม่ือน ้ าจากแหล่งน ้ าต่างๆ เช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น ้ า
ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตย ์จะระเหยกลายเป็นไอน ้าลอย
ข้ึนไปในอากาศ เม่ือไอน ้ ากระทบกบั ความเยน็ในอากาศจะ
ควบแน่นเป็นละอองน ้าเลก็ๆ รวมตวัเป็นเมฆ 



การเกดิวฏัจกัรของน ้า 

        เม่ือละอองน ้ าในเมฆมีจ านวนมากข้ึนจนอากาศไม่สามารถรับ
น ้ าหนกัได ้จะตกลงเป็นฝน และ ไหลลงสู่แหล่งน ้ าตามธรรมชาติ
หรือซึมลงใต้ดิน แล้วน ้ าผิวดินและน ้ าใต้ดินเหล่าน้ี ก็จะระเหย
กลายเป็นไอน ้าข้ึนไปในอากาศและตกลงมาเป็นฝน ไหลลงสู่แหล่ง
น ้ าตามธรรมชาติอีก หมุนวนเวียนกันอยู่เช่นน้ีไม่มีว ันส้ินสุด 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวน้ี เรียกวา่ วฏัจกัรน า้  





วฏัจักรน า้  



ปัจจัยที่มีผลต่อวฏัจักรของน า้  
การเกิดวฏัจกัรน ้ามีปัจจยัหลายประการ ดงัน้ี 
 1) ความร้อน เม่ือน ้ าไดรั้บความร้อนจะเปล่ียนสถานะ
กลายเป็นไอน ้ าเม่ือไอน ้ ากระทบความเยน็จะคายความร้อน 
แลว้เปล่ียนสถานะกลายเป็นของเหลว คือ น า้ 



ปัจจัยทีม่ีผลต่อวฏัจักรของน า้  
 ถา้อากาศร้อน น ้ าในแหล่งน ้ าจะระเหยเป็นไอน ้ า
มาก ปริมาณน ้ าในแหล่งน ้ าจะลดลง แต่ถา้อากาศเยน็ 
ไอน ้ าในอากาศจะควบแน่นกลายเป็นหยดน ้ าถา้มีหยด
น ้าในอากาศมากจะเกิดเมฆมาก  



ปัจจัยทีม่ผีลต่อวฏัจักรของน า้  
 2) ลม ถา้น ้ าในแหล่งน ้ าระเหยกลายเป็นไอน ้ าลอยข้ึนไป
ในอากาศ ท าใหอ้ากาศมีไอน ้ามาก และเม่ือมีลมพดัไอน ้าไปยงั
บริเวณอ่ืน น ้าในแหล่งน ้ากจ็ะระเหยไดม้ากข้ึน 
 3) ป่าไม้ บริเวณป่าไมจ้ะมีการสะสมน ้ าไวใ้นปริมาณมาก 
เพราะตน้ไมช่้วยชะลอการไหลของน ้ าฝน ท าให้พื้นดินดูดซับ
น ้าไดดี้ จึงมีปริมาณน ้าใตดิ้นมาก เกิดเป็นแหล่งตน้น ้าล  าธาร  



      ปจัจยัที่มีผลต่อวฏัจกัรของน ้า 

ความรอ้น ลม 

ป่าไม ้



 สภาพอากาศต่างๆ ในแต่ละวนัจะเก่ียวขอ้งกบั
อุณหภูมิ ความช้ืน และความกดอากาศ ซ่ึงทั้ง ๓ ส่ิงน้ี
เป็นปัจจัยส่วนหน่ึงท่ีท าให้สภาพอากาศเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



๑. อุณหภูมขิองอากาศ  
      อุณหภูมิของอากาศ คือ ระดับความร้อนเย็นของ
อากาศ มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต ์
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัอุณหภูมิ เรียกวา่ เทอร์มอมิเตอร์  
         ไฮกรอมเิตอร์แบบกระเปาะเปียก 

กระเปาะแห้ง 

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



    อุณหภูมิมีผลต่อการระเหยของน ้ าเพราะบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิสูงจะท าให ้น ้ าในแหล่งน ้ ามีการระเหยมากกวา่
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต ่าซ่ึงปริมาณไอน ้ าในอากาศ มีผล
ต่อสภาพอากาศในทอ้งถ่ินดว้ย  

ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก 
กระเปาะแห้ง 

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



๒. ความช้ืนของอากาศ  
       อากาศ ประกอบดว้ยแก๊สต่างๆ และไอน ้ าไอน ้ าในอากาศบางส่วน
เกิดจากน ้าในแหล่งน ้าต่างๆ ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยแ์ลว้ระเหย
กลายเป็นไอ ไอน ้าบางส่วนเกิดจากการคายน ้ าของตน้ไม ้ปริมาณไอน ้ า
ท่ีอยูใ่นอากาศ เรียกวา่ ความช้ืนของอากาศ  

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



 การหาความช้ืนของอากาศใชเ้คร่ืองมือ
ท่ีเรียกว่า ไฮกรอมิเตอร์ (Hygrometer) ท่ีนิยมใช้
คือ  แบบกระเปาะเปียกกระเปาะแห้ง เพราะใช้
ง่ายและสะดวก ซ่ึงจะประกอบด้วยเทอร์มอ
มิเตอร์ ๒ อนั กระเปาะอนัหน่ึงหุม้ดว้ยผา้เปียก 

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



  ส่วนกระเปาะอีกอันหน่ึงไม่หุ้ม
อะไร การหาค่าความช้ืนของอากาศ ดูจาก
ผลต่างระหว่างอุณหภูมิของกระเปาะเปียก
และกระเปาะแห้ง แลว้น าไปเทียบกบัตาราง
อ่านค่าความช้ืนสมัพทัธ์ 

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



ตารางค่าความช้ืนสัมพทัธ์คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ 



ตารางค่าความช้ืนสัมพทัธ์คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ 



๓. ความกดอากาศ  
       อากาศมีน ้ าหนัก น ้ าหนักของอากาศจะกดลงมายงัโลก และส่ิง
ต่างๆ บนโลก น ้ าหนัก ของอากาศท่ีกดทบัลงมาบนพื้นท่ีหน่ึงตาราง
หน่วย เรียกว่า ความดันอากาศ หรือ ความกดอากาศ (ซ่ึงใชเ้รียกใน
การพยากรณ์อากาศ)  

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



๔. การเกดิลม  
 ลม คือ อากาศท่ีเคล่ือนท่ีตามแนวพื้นราบ สภาพอากาศท่ีมีลมพดั
ท าให้เรารู้สึกเยน็สบาย ลมเกิดจากการเคล่ือนท่ีของอากาศ ตามแนวพื้น
ราบ อากาศบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ สูง มวลอากาศจะขยายตวั จึงลอยตวั
สูงข้ึน ส่วน อากาศบริเวณท่ีม่ีอุณหภูมิต ่ามวลอากาศจะ จมตวัลงและ
เคล่ือนท่ีไปแทน 

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



      หรือกล่าวไดว้า่ อากาศเคล่ือนท่ีจากบริเวณท่ีมีความกด
อากาศสูงกวา่  (อากาศเยน็) ไปยงับริเวณ ท่ีมีความกดอากาศต ่า
กวา่  (อากาศร้อน)  

เม่ืออากาศร้อนลอยตัวสูงขึน้อากาศเยน็
เคล่ือนเข้ามาแทนท่ีท าให้เกิด ลมพัด  

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



๑) ปัจจัยที่ท าให้เกดิลม การเกิดลมมี
ปัจจยั ดงัน้ี  
 (๑) อุณหภูมิ เม่ืออากาศร้อน
ข้ึน ท าใหมี้อุณหภูมิสูงข้ึน มวลอากาศ
จะขยายตวั ลอยตวัสูงข้ึน ท าใหอ้ากาศ
เยน็ซ่ึงมีอุณหภูมิ ต ่ากวา่เคล่ือนเขา้มา
แทนท่ี ท าใหเ้กิดลม   

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 



 (๒) ความกดอากาศ อากาศ
ร้อน จะมีความกดอากาศต ่าจึงลอยตวั
สูงข้ึน อากาศ เยน็มีความกดอากาศสูง
จึงเคล่ือนเขา้มาแทนท่ี ดงันั้นลมจึงพดั
จากบริเวณท่ีมีความกดอากาศ สูงไปยงั
บริเวณท่ีมีความกดอากาศต ่า 

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 







การเกดิลม 
    คือ มวลของอากาศที่เกดิการเคลื่อนที่   

 เป็นผลมาจากความแตกต่างของอณุหภมูิหรอื

ความกดอากาศที่แตกต่างกนัสองแห่ง 

 



ปจัจยัที่ท าใหเ้กดิลม 

1. อณุหภมูิ : ลมเคลือ่นที่จาก 

       อากาศเย็นไปแทนที่อากาศรอ้น  

2. ความกดอากาศ : ลมเคลือ่นที่จาก  

 ความกดอากาศสูงไปยงัความกดอากาศต า่ 

 



ลกัษณะการเกดิและช่วงเวลาที่เกดิ       
    ลมประจ าเวลา เป็นลมท่ีเกิดบริเวณชายทะเล ไดแ้ก่  ลมทะเล เป็นลมท่ีเกิดในเวลา
กลางวนั พดัจากทะเลเข้าสู่ฝ่ัง เน่ืองจากอากาศเหนือพ้ืนดินร้อนจึงลอยตัวสูงข้ึน 
อากาศเหนือพ้ืนน ้าเยน็กวา่จึง เคล่ือนเขา้มาแทนท่ี ลมบก เป็นลมท่ีเกิดในเวลากลางคืน 
พดัจากฝ่ังออกสู่ทะเล เน่ืองจากอากาศเหนือพ้ืนน ้ายงัคายความร้อนไม่หมด จึงลอยตวั
สูงข้ึน อากาศ เหนือพ้ืนดินซ่ึงเยน็กวา่จึงเคล่ือนเขา้มาแทนความกดอากาศต ่า 

ชนิดของลม  



ลมประจ าเวลา  
1. ลมบก 

 

อากาศเหนือพื้นดิน อณุหภมูิต า่กว่า อากาศเหนือผิวน ้า 



ลมประจ าเวลา  
2.  ลมทะเล 

 
อากาศเหนือพื้นดิน อณุหภมิูสูงกว่า อากาศเหนือผิวน ้า 



ชนิดของลม  



ลมประจ าฤดู 
         เป็นลมท่ีพดัเป็นประจ าฤดูกาล ซ่ึงลม
ประจ าฤดูใน ประเทศไทย ไดแ้ก่ ลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมชนิดน้ีจะมีผลต่อ
สภาพอากาศของประเทศท่ีพดัผา่น  

ชนิดของลม  



ชนิดของลม  



ลมประจ าฤดู  
1. ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต ้(ลมมรสมุฤดูรอ้น) 

 - พดัจากมหาสมทุรอนิเดีย 

  ผ่านอา่วไทย 

- เกดิช่วง พ.ค. – ต.ค. 

- พดัพาความช้ืนมา 

- เกดิฝนตกชกุ 



ลมประจ าฤดู  
2.ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ (ลมมรสมุฤดูหนาว) 

 - พดัจากประเทศจนีและไซบเีรยี  

- เกดิช่วง ต.ค. – ก.พ. 

- พดัพาความหนาวเยน็ 

  และความแหง้แลง้ 

- เกดิฤดูหนาว 



ลมพายุหมนุ หรอื ลมแปรปรวน 

 คอื ลมที่เกดิจากความกดอากาศลดต า่ลง

หรอืสูงข้ึนในทนัททีนัใด โดยกระแสลมจะพดั

เวยีนเขา้หาศูนยก์ลางความกดอากาศต า่ 



ประเภทของลมพายุหมนุ 

   1. พายุดีเปรสชัน่  

มีความเรว็ลมสูงสดุใกลศู้นยก์ลาง ไม่เกนิ 63 km/h  



ประเภทของลมพายหุมนุ 
2. พายุโซนรอ้น  

มีความเรว็ลมสูงสดุใกลศู้นยก์ลาง 63 - 117 km/h  



ประเภทของลมพายุหมนุ 
   3. พายรุุนแรง 

   มีความเรว็ลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลาง 118 km/h ข้ึนไป  

  มีช่ือเรยีกแตกต่างกนัตาม

บรเิวณที่เกดิ 



ช่ือเรยีกพายรุุนแรง 
-   ไตฝุ้่ น        เกดิในทะเลจนีใต ้

-   บาเกยีว      เกดิในฟิลปิปินส ์

-   ไซโคลน     เกดิในอา่วเบงกอลและมหาสมทุรอนิเดีย 

-   เฮอรเิคน     เกดิในมหาสมทุรแอตแลนติก  

-   วลิล ี- วลิล ี  เกดิในออสเตรเลยี 

-   ทอรน์าโด    เกดิในทวปีอเมรกิา 



1. ศรลม  (Wind Vane) 

  คอื เครื่องมือที่ใชต้รวจทิศทางลม  

หวัลูกศรช้ีไปในทศิทางลมที่พดัมา 

เครื่องมือวดักระแสลม 



เครื่องมือวดักระแสลม 

2. แอนนิโมมิเตอร ์(Anemometer)  

 คอื เครื่องมือที่ใชว้ดัความเรว็ลม ประกอบดว้ย 

ถว้ยกลมครึ่งซีกท าดว้ยโลหะเบา  

3 - 4 ใบ หนัตามกนั หมนุไดอ้สิระ เม่ือลมพดัมา

ปะทะถว้ย ถว้ยจะหมนุไปรอบแกน จ านวนรอบที่

หมนุแสดงถงึความเรว็ลม 





   3. แอโรเวน (Aerovane)  

 คอื เครื่องมือที่ใชท้ ัง้ตรวจทศิทางลมและวดั

ความเรว็ลม มีลกัษณะรูปรา่งคลา้ย เครื่องบนิไม่มีปีก 

ปลายดา้นใบพดัจะช้ีไปในทศิทางที่ลมพดัมา และการ

หมนุของใบพดัจะแสดงความเรว็ของลม 

เครื่องมือวดักระแสลม 





มาตราลมโบฟอรต์ 

มาตราสว่นส าหรบัคาดคะเนความเรว็ของลม 

แบ่งออกเป็น 13 ชัน้ คอื ต ัง้แต่ 0 ถงึ 12  

โดยมีค าบรรยายเครื่องหมาย และเปรยีบเทยีบความเรว็ 



มาตราลมโบฟอรต์ 

มาตราโบฟอรด์ 
ความเรว็ลม 

ลกัษณะของลม การสงัเกต 
กม./ชม. 

0 นอ้ยกว่า 2 ลมสงบ ลมสงบ ควนัลอยข้ึนตรง 

2 7-11 ลมออ่น รูส้กึมีลมปะทะหนา้  

ควนัลอยตามลม 

ใบไมเ้คลื่อนไหว  

ศรลมเริ่มหนัทศิทางไปตามลม 



มาตราลมโบฟอรต์ 
มาตราโบ

ฟอรด์ 

ความเรว็ลม 
ลกัษณะของลม การสงัเกต 

กม./ชม. 

4 20 – 30 ลม 

ปานกลาง 

ฝุ่ นฟุ้ ง กระดาษปลวิ  

กิ่งไมเ้ลก็ๆ โยก 

6 40 – 50 ลมแรง กิ่งไมใ้หญ่โยก  

สายโทรศพัทด์งัหวอืๆ  

ไม่สะดวกที่จะใชร้ม่ 



มาตราลมโบฟอรต์ 
มาตราโบ

ฟอรด์ 

ความเรว็ลม 
ลกัษณะของลม การสงัเกต 

กม./ชม. 

10 88 – 102 พายุ ตน้ไมถ้อนราก  

สิง่กอ่สรา้งเสยีหายมาก 

12 118 - 132 พายุไตฝุ้่ นหรอื 

เฮอรร์เิคน 

 

สิง่กอ่สรา้งเสยีหายหนกั 



 (๑) ใช้หมุนกังหันลม ในภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีโล่งจะมีลมพดั
ผ่านตลอดคนในบริเวณนั้น จึงใช้แรงลมไปหมุนกงัหันลมของ
โรงสีเพ่ือบด ขา้วโพด หรือใชแ้รงลมหมุนกงัหันเพ่ือสูบน ้ าทะเล 
เขา้นาเกลือหรือใชแ้รงลมหมุนมอเตอร์เคร่ืองสูบน ้า เป็นตน้  
  

ประโยชน์ของพลงังานลม  



 (๒) ใช้ในการเดินทาง เรือบางชนิด เช่น เรือใบ เรือ
ส าเภาต้องอาศัยแรงลมในการบังคับทิศทางหรือ
เพื่อใหส้ามารถเคล่ือนท่ีไปได  

ประโยชน์ของพลงังานลม  



 (๓) ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในบางประเทศท่ีมีกระแสลมพดัแรง
อยา่งสม ่าเสมอจะมีการน าพลงังานลมมาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า 
 (๔) ใช้ในการเล่นกฬีากีฬาบางประเภทตอ้งใชแ้รงลมในการเล่น 

ประโยชน์ของพลงังานลม  



ประโยชน์ของพลงังานลม  



1. สภาพอากาศลกัษณะใดท่ีมีการระเหยของน า้
ได้มาก ก. อากาศชืน้ 

ข. อากาศแห้ง 
ค. อากาศเปียก 
ง. อากาศอิ่มตวั 



2. บริเวณใดมีความดนัอากาศต ่าที่สดุ 

ก. ภเูขา 
ข. ทะเล 
ค. พืน้ดิน 

ง. ป่าไม้ 



3. ข้อใดไมใ่ช่อปุกรณ์ท่ีน าความรู้เร่ืองความดนั 
      อากาศมาใช้ประโยชน์ 

ก. ปากกาหมกึซมึ 

ข. หลอดฉีดยา 
ค. ตุ๊กตาล้มลกุ 
ง. หลอดดดู 



4. ข้อใดหมายถึงอากาศเคลื่อนท่ี 

ก. ลม 

ข. ไอน า้ 
ค. พาย ุ
ง. ถกูทัง้ข้อ ก. และ ค. 



5. ลมในข้อใดท่ีเกิดเวลากลางวนั และเกิดจากอากาศ
บริเวณเหนือพืน้ดินมีอณุหภมูิสงูกวา่พืน้น า้ 

ก. ลมบก 
ข. ลมทะเล 
ค. ลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ 

ง. ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ 



6. หากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือพดัมาสู่
ประเทศไทย จะสง่ผลตอ่สภาพอากาศอย่างไร 

ก. น าความหนาวเย็นมาให้ 

ข. ท าให้เกิดความแห้งแล้ง 
ค. ท าให้ฝนตกชกุ 
ง. ท าให้อากาศร้อน 



7. ลมชนิดใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ชีวิต
และทรัพย์สินอย่างรุนแรง 

ก. ลมประจ าฤด ู
ข. ลมประจ าเวลา 
ค. ลมประจ าถ่ิน 

ง. ลมพายหุมนุ 



8. อาชีพในข้อใดท่ีต้องอาศยัประโยชน์จาก 
      ลมประจ าเวลา 

ก. ชาวนา 
ข. ชาวสวน 

ค. ชาวไร่ 
ง. ชาวประมง 



9. เราสามารถพบเห็นการใช้กงัหนัลมสบูน า้เข้า 
     นาเกลือได้ท่ีจงัหวดัใด 

ก. สิงห์บรีุ 
ข. นครราชสีมา 
ค. กาญจนบรีุ 
ง. สมทุรสงคราม 



10. กีฬาในข้อใดต้องอาศยัแรงลมในการเลน่ 

ก. วินด์เสิร์ฟ 

ข. เรือแคน ู

ค. เจ็ตสกี 
ง. กระดานโต้คลื่น 



11. ข้อใดเกิดจากการได้รับความร้อน 

ก. ไอน า้กลายเป็นหยดน า้ 
ข. น า้กลายเป็นไอน า้ 
ค. หยดน า้กลายเป็นน า้แข็ง 
ง. น า้กลายเป็นน า้แข็ง 



12. ลมมีผลตอ่การเกิดวฏัจกัรของน า้อย่างไร 
ก. ท าให้ไอน า้ควบแนน่เป็นหยดน า้ 
ข. ท าให้ต้นไม้คายน า้มากขึน้ 

ค. ช่วยพดัพาไอน า้ในอากาศไป  
ท าให้น า้ระเหยได้เร็ว 

ง. ช่วยให้ไอน า้ควบแน่นกลายเป็นหยดน า้ 



13.  ปัจจยัในข้อใดส าคญัท่ีสดุในการเกิด 
         วฏัจกัรของน า้ 

ก. สิ่งมีชีวิต 
ข. ความร้อน 

ค. ลม 

ง. ป่าไม้ 



14. ลกัษณะอากาศในข้อใดท าให้แหลง่น า้ 
        ตามธรรมชาติระเหยได้เร็วท่ีสดุ 

ก. ฝนตก ข. หนาวจดั 
ค. ร้อนจดั ง. มีหมอก 



15.  ปาล์มมองเห็นเมฆเป็นก้อนรูปร่างตา่งๆ มีสขีาว 
         ตรงยอดแหลม ด้านลา่งเป็นสีเทาคล า้  
         อยากทราบวา่เป็นเมฆชนิดใด 

ก. เมฆสตราตสั 
ข. เมฆคิวมลูสั 
ค. เมฆเซอร์รัส 
ง. ไมมี่ข้อถกู 



16. เม่ือไอน า้กระทบกบัความเย็น ไอน า้ 
        จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

ก. ควบแน่นกลายเป็นหยดน า้ 
ข. รวมตวักนัเป็นน า้แข็ง 
ค. ลอยตวัสงูขึน้ไปในอากาศ 

ง. ไมเ่กิดการเปลี่ยนแปลง 



17. การท่ีน า้สามารถเปลี่ยนสถานะได้  
        ท าให้เกิดผลดีอย่างไร 

ก. ท าให้น า้มีความสะอาด 
ข. ท าให้น า้มีราคาถกู 
ค. น ามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
ง. ท าให้น า้ไมห่มดไปจากโลก 



สปัดาหห์นา้ 
พบกนัใหม่ 


