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คู่มือครูประกอบการใชเ้อกสารประกอบการเรียนรู ้

เรื่อง ปรากฏการณข์องโลก และเทคโนโลยอีวกาศ 

บนพ้ืนฐานวฏัจกัรการเรียนรู ้5 ขั้น (5E) 



คาํนํา 
 
 หน่วยการเรียน เร่ือง ปรากกฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศน้ีพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ข้ึนโดยใชว้ฏัจกัารเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5E) เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ความเขา้ใจ
ในเน้ือหาวิชา ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน โดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนั้นจะพยายามจดัให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนหรือ
ความสามารถท่ีแตกต่างกันของนักเรียน ครูจะเน้นการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายตามขั้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5E)  มีขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นสร้างความสนใจ     
2) ขั้นสาํรวจและคน้หา 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 4)  ขั้นขยายความรู้ และ 5) ขั้นประเมิน เพื่อให้
นักเรียนแต่ละคนได้แสดงศกัยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละคนได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงจะมีผลทาํให้
นกัเรียนไดพ้ฒันาทั้งดา้นความรู้วิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์  
 ในคู่มือครูฉบบัน้ีจะไดก้ล่าวถึง รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
(5E)  เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ ขอ้เสนอแนะการใชเ้อกสารประกอบการเรียนและคู่มือครู  
แนวปฏิบติัของการจดัการเรียนการสอน  การเตรียมความพร้อม  บทบาทครูผูส้อน บทบาทนกัเรียน  
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั ผงัมโนทศัน์ของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลก และ
เทคโนโลยอีวกาศ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และกิจกรรมทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้ท่ีใชเ้วลาทั้งส้ิน 
22 คาบเรียน แต่ละกิจกรรมจะดาํเนินไปตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน(5E)  ซ่ึงจะมีขั้นตอนต่างๆ 
ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
 
                 นางอรทยั  บุญโปร่ง 
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แนวปฏิบติัของการจดัการเรียนการสอน 7 
การเตรียมความพร้อม 8 
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รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5E) 
 

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) (2546) และสาขาวิชาชีววิทยา สสวท. (2550) ได ้
กล่าวถึงแต่ละขั้นตอนไวด้งัน้ี 

ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ืองท่ีสนใจ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองจากความ
สงสยัหรือความสนใจของตวันกัเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เร่ืองท่ีน่าสนใจอาจมาจาก
เหตุการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึนอยูใ่นช่วงเวลานั้น หรือเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเพิ่งเรียนรู้มาแลว้เป็น
ตวักระตุน้ใหน้กัเรียนสร้างคาํถาม กาํหนดประเดน็ท่ีจะศึกษา ในกรณีท่ียงัไม่มีประเดน็ใดน่าสนใจ ครู
อาจจะจดักิจกรรมหรือสถานการณ์เพื่อกระตุน้ ยัว่ย ุหรือทา้ทายใหน้กัเรียนต่ืนเตน้ สงสยั ใคร่รู้ อยากรู้อยาก
เห็น หรือขดัแยง้ เพื่อนาํไปสู่การแกปั้ญหาการศึกษาคน้ควา้ หรือการทดลอง แต่ไม่ควรบงัคบัใหน้กัเรียน
ยอมรับประเดน็หรือปัญหาท่ีครูกาํลงัสนใจเป็นเร่ืองท่ีจะศึกษา ซ่ึงในขั้นตอนน้ีครูสามารถจดักิจกรรมได้
หลายแบบ เช่น สาธิต ทดลอง นาํเสนอขอ้มูล เล่าเร่ือง/เหตุการณ์ ใหค้น้ควา้/อ่านเร่ือง อภิปราย/พดูคุย 
สนทนา ใชเ้กม ใชส่ื้อ วสัดุอุปกรณ์ สร้างสถานการณ์/ปัญหาท่ีน่าสนใจ ท่ีน่าสงสยัแปลกใจ 

ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา นกัเรียนดาํเนินการสาํรวจ ทดลอง คน้หา และรวบรวมขอ้มูล วางแผน 
กาํหนดการสาํรวจตรวจสอบ หรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบติั เช่น สงัเกต วดั ทดลอง รวบรวมขอ้มูล 
ขอ้สนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป นกัเรียนนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจและคน้หามาวิเคราะห์ แปลผล 
สรุปและอภิปรายพร้อมทั้งนาํเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงอาจเป็นรูปวาด ตาราง แผนผงั โดยมีการ
อา้งอิงความรู้ประกอบการใหเ้หตุผลสมเหตุสมผล การลงขอ้สรุปถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีเอกสารอา้งอิงและ
หลกัฐานชดัเจน 

ขั้นที ่4 ขยายความรู้ 
4.1 ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ลึกซ้ึงข้ึน หรือขยายกรอบ

ความคิดกวา้งข้ึนหรือเช่ือมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่หรือนาํไปสู่การศึกษาคน้ควา้ ทดลอง เพิ่มข้ึน เช่น 
ตั้งประเดน็เพือ่ใหน้กัเรียน ช้ีแจงหรือร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน ซกัถามให้
นกัเรียนชดัเจนหรือกระจ่างในความรู้ท่ีไดห้รือเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดก้บัความรู้เดิม 
   4.2 นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น อธิบายและขยายความรู้เพิ่มเติมมีความละเอียดมาก
ข้ึน ยกสถานการณ์ ตวัอยา่ง อธิบายเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดเ้ป็นระบบและลึกซ้ึงยิง่ข้ึนหรือสมบูรณ์ละเอียดข้ึน 
นาํไปสู่ความรู้ใหม่หรือความรู้ท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน ประยกุตค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นเร่ืองอ่ืนหรือสถานการณ์อ่ืนๆ 
หรือสร้างคาํถามใหม่และออกแบบการสาํรวจ คน้หา และรวบรวมเพื่อนาํไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ 
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ขั้นที ่5 ประเมิน ใหน้กัเรียนไดร้ะบุส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั้งดา้นกระบวนการและผลผลิต เพื่อเป็น
การตรวจสอบความความถูกตอ้งของความรู้ท่ีได ้โดยใหน้กัเรียนไดว้ิเคราะห์วจิารณ์แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึง
กนัและกนั คิดพิจารณาใหร้อบคอบทั้งกระบวนการและผลงาน อภิปราย ประเมินปรับปรุง เพิ่มเติมและสรุป 
ถา้ยงัมีปัญหาใหศึ้กษาทบทวนใหม่อีกคร้ัง อา้งอิงทฤษฎีหรือหลกัการและเกณฑ ์เปรียบเทียบผลกบั
สมมติฐาน เปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม 
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เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ 
 
 การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ มีเป้าหมายสาํคญั
ดงัต่อไปน้ี 
  

1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานเร่ืองโลก ดวงจนัทร์ 
ดวงอาทิตย ์ฤดูกาล ขา้งข้ึน-ขา้งแรม นํ้าข้ึน-นํ้าลง จนัทรุปราคา-สุริยปุราคา และเทคโนโลยี
อวกาศ 

2. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
3. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนพฒันาเจตคติต่อวทิยาศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้และคู่มือครูประกอบการสอน 
เร่ือง ปรากฏาการณ์ของโลก และเทคโนโลยอีวกาศ 

 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
 เป็นเอกสารท่ีพฒันาข้ึนอยา่งสอดคลอ้งและตรงตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
ตวัช้ีวดั โดยมีการนาํเสนอในรูปแบบของการเชิญชวนผูเ้รียนมาเรียนรู้ มาร่วมกนัคิด ทดลอง ลงมือปฏิบติั 
ดงันั้นจึงมีภาพประกอบมากทั้งท่ีเป็นภาพจริงและภาพการ์ตูนประกอบเพ่ือผูเ้รียนจะไดเ้ห็นวิธีการปฏิบติั 
และสนุกกบัการเรียนในทุกขั้นตอน นอกจากจะมีคาํถามเชิญชวนใหคิ้ดแลว้ยงัไดเ้สนอแนะส่ิงต่างๆ อีก เช่น 
การใชอุ้ปกรณ์ ความรู้เพิ่มเติม การบนัทึกผลการทดลอง การสืบคน้ขอ้มูล การสาํรวจ การนาํขอ้มูลวิเคราะห์ 
และการสรุปผล 
 

คู่มือครู 
 เป็นเอกสารสาํหรับครูผูส้อนท่ีจะใชศึ้กษาและวางแผนการจดัการเรียนรู้ ดงันั้นครูผูส้อนจึง
จาํเป็นตอ้งศึกษาในรายละเอียดของเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวฏัจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน(5E) 
กระบวนการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์มีมากมายหลายกระบวนการท่ีครูผูส้อนสามารถนาํมา

จดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนเป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดรั้บความรู้
และทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นการปลูกฝังใหผู้เ้รียนรู้จกัใชค้วามคิดและความเก่งดา้นต่างๆ 
ของตนเอง สืบเสาะหาความรู้หรือวิเคราะห์ได ้โดยวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน มีขั้นตอนดงัน้ี          1) ขั้น
สร้างความสนใจ 2) ขั้นสาํรวจและคน้หา 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 4) ขั้นขยายความรู้ และ          5) ขั้น
ประเมิน 

2. เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อท่ีจะทราบวา่การจดักิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่

เพียงใดจึงจาํเป็นตอ้งมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และเพื่อสามารถสนองเจตนารมณ์การ
เรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนคิด ลงมือปฏิบติัดว้ยกระบวนการหลากหายเพ่ือสร้างองคค์วามรู้นั้นจะตอ้งเป็น
การวดัและประเมินผลจากสภาพจริง และผูส้อนตอ้งตระหนกัวา่การเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผล
เป็นกระบวนการเดียวกนัและตอ้งวางแผนไปพร้อมๆ กนั 

3. แนวปฏิบัติของการจัดการเรียนการสอน 
แนวปฏิบติัของการจดัการเรียนการสอนน้ี ประกอบดว้ยการปฏิบติัของครู นกัเรียน และ

ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนตลอดทั้งโปรแกรม 
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4. การเตรียมความพร้อม 
การเตรียมความพร้อมของครูผูส้อนเก่ียวกบัส่ือ วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและ

ประเมินผล 
5. บทบาทครูผู้สอน 

บทบาทและหนา้ท่ีของครูผูส้อนในการดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
6. บทบาทนักเรียน 

บทบาทของนกัเรียนขณะดาํเนินการจดักิจกรรรมการเรียนการสอน 
7. มาตรฐานสาระการเรียนรู้ และตัวช้ีวดัช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
8. ผงัมโนทศัน์ 

เพื่อการแจกแจงใหค้รูทราบวา่ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองสารในชีวิตประจาํวนันั้นนกัเรียนจะได้
เรียนรู้ในเร่ืองอะไรบา้ง 

9. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
เป็นการกาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตลอดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงจะประกอบดว้ย

องคค์วามรู้ ความสามารถของผูเ้รียน และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีคาดหวงัวา่ผูเ้รียนจะเกิดหลงัจากท่ี
ไดท้าํกิจกรรมนั้นๆ แลว้ 

10. กจิกรรม 
เป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงท่ีครูจะตอ้งใหค้วามสนใจ เพราะเป็นการเสนอแนะครูเก่ียวกบั

กิจกรรม แนวความคิดหลกั ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เวลาท่ีใชท้าํกิจกรรม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ การเตรียมล่วงหนา้ การประเมินผลในแต่ละกิจกรรม การบูรณาการ และท่ีสาํคญัคือทุกๆ กิจกรรม
เหล่าน้ีจะปรากฎอยูใ่นคู่มือครูประกอบการสอน ครูควรศึกษารายละเอียดในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

10.1 มาตรฐานสาระการเรียนรู้ 
เป็นมาตรฐานสาระการเรียนรู้ท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 มาตรฐาน คือ    

ว 7.1 และ ว 7.2 
10.2 ตัวช้ีวัด 

เป็นตวัช้ีวดัของสาระการเรียนรู้ท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดั คือ ว 7.1 ป.6/1 และ ว 7.2 ป.6/1 

10.3 แนวความคดิหลกั 
เป็นเน้ือหาสาระหลกัของแต่ละกิจกรรมท่ีจะใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
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10.4 จดุประสงค์การเรียนรู้ 
เป็นการกาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในทุกกิจกรรม ซ่ึงจะประกอบดว้ยองคค์วามรู้ 

ความสามารถของผูเ้รียน และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีคาดหวงัวา่ผูเ้รียนจะเกิดหลงัจากท่ีไดท้าํ
กิจกรรมนั้นๆ แลว้ 

10.5 สาระการเรียนรู้ 
เป็นเน้ือหาสาระท่ีสรุปไวใ้นแต่ละกิจกรรม เพื่อใหค้รูไดน้าํไปสอนไดน้าํไปสอนหรือสรุป

ใหผู้เ้รียนหลงัจากทาํกิจกรรมแลว้ 
10.6 ส่ือการเรียนรู้ 

เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมไวเ้พื่อครูผูส้อนจะไดท้ราบวา่ มีส่ือการเรียนรู้อะไรบา้งท่ีจะตอ้ง
นาํไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งน้ีครูจะตอ้งพิจารณาเลือกใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม ส่ือบางอยา่ง
สามารถสร้างขั้นไดเ้อง ส่ือบางอยา่งเป็นส่ือท่ีทุกโรงเรียนมีอยูแ่ลว้ นอกจากน้ียงัมีอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีครูหรือ
นกัเรียนช่วยกนัจดัหาจากแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน  

10.7 การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีใชใ้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นสามารถจดัไดห้ลายวิธี แต่ในท่ีน้ี

จะเป็นกระบวนการเรียนการสอนโดยใชสื้บเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน มีขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นสร้างความสนใจ 
2) ขั้นสาํรวจและคน้หา 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 4) ขั้นขยายความรู้ และ 5) ขั้นประเมิน 

10.8 เวลาทีใ่ช้ 
ไดเ้สนอแนะเวลาท่ีใชโ้ดยประมาณเป็นชัว่โมงในแต่ละกิจกรรมไว ้ทั้งน้ีครูอาจจะ

เปล่ียนแปลงไดต้ามเหมาะสม 
10.9 การประเมินผล 

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการท่ีใชใ้นการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมท่ีครูสามารถดดัแปลง 
ตามความเหมาะสมกบัสภาพจริงในสถานการณ์จริง 

10.10 บรรณานุกรมประกอบท้ายเอกสารประกอบการเรียน 
เป็นแหล่งขอ้มูลสาํหรับครูและนกัเรียนท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาเพิ่มเติมในหวัขอ้

ต่างๆ  
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แนวปฏิบัตขิองการจดัการเรียนการสอน 
 

 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ แนวปฏิบติั
ดงัน้ี  

1. ครู : เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศท่ีพฒันาข้ึน
น้ี ประกอบดว้ย เอกสารทั้งหมด 6 เล่มยอ่ย ไดแ้ก่ โดยแต่ละเล่มประกอบดว้ยกิจกรรมหลากหลายท่ีจะ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนใชท้กัษะ และกระบวนการคิดดา้นต่างๆ ในการเรียนรู้ จึงอาจเป็นเร่ืองยุง่ยากบา้งสาํหรับ
ครูผูส้อนท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนดว้ยเทคนิควธีิสอนลกัษณะน้ี แต่ครูสามารถศึกษาทาํความ
เขา้ใจและปฏิบติัตามไดโ้ดยง่ายจากเอกสารน้ี ท่ีไดพ้ยายามกาํหนดแนวปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน  

2. นักเรียน: นกัเรียนท่ีจะใชเ้อกสารประกอบการเรียนรู้น้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจะ
ทาํการเรียนรู้ในเน้ือหาเร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 

3. ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนรู้น้ี คือ 22 คาบ 
4. เอกสารประกอบการเรียนรู้น้ีใชค้วบคู่กบัแผนการจดัการเรียนรู้ พร้อมทั้งแนวทางการวดัและ

ประเมินผล 
5. เพื่อใหก้ารใชเ้อกสารประกอบการเรียนรู้ประสบความสาํเร็จสูงสุด ในการดาํเนินการตาม

ขั้นตอนท่ีจะช่วยใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยา่งไดผ้ลตามเป้าหมาย และประสบความสาํเร็จ
สูงสุด ครูผูส้อนจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ 5E 
ใหล้ะเอียดก่อนการดาํเนินการ ดงัน้ี 

  ศึกษาคู่มือครูวา่รูปแบบ5E ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
  ศึกษาเน้ือหาในเอกสารใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทก่้อนจะดาํเนินการใช ้
  จดัเตรียมอุปกรณ์ และส่ิงแวดลอ้มในชั้นเรียนท่ีเสนอแนะใหพ้ร้อม ก่อนการสอน 

หมายเหตุ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูป 5E ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จริงนั้น บางคร้ังอาจมีการปรับเปล่ียนใหเ้กิด
ความเหมาะสม ทั้งในเร่ืองของเวลา รายละเอียดของเน้ือหาสาระใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
ความสนใจของผูเ้รียนได ้
 

 

 
 
 
 



 8

การเตรียมความพร้อม 
 

 กิจกรรมการเรียนการสอน บนพื้นฐานวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)  สาํหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 นั้น ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ ท่ี
ไดอ้อกแบบส่ือและวสัดุปกรณ์ท่ีใชใ้นหน่วยฯ และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลไวใ้ห้
ครูผูส้อนสามารถนาํไปใชไ้ดท้นัที หรืออาจนาํไปปรับปรุงและเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์มากท่ีสุด 
 ครูผูส้อนควรเตรียมความพร้อมดงัต่อไปน้ี 
 การเตรียมส่ือและวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ 
 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้เน้ือหา โดยนกัเรียนผูล้งมือทาํ
กิจกรรมต่างๆ ตามใบกิจกรรมและใบความรู้ โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูผูส้อนใชเ้ป็นแนวทาง 
ครูผูส้อนจึงควรเตรียมส่ือ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้หอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดดี้ และมีจาํนวนท่ีเพยีงพอกบั
นกัเรียน โดยทาํความเขา้ใจในแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งละเอียดและชดัเจน เตรียมเอกสารนกัเรียนโดยทุก
กิจกรรมจะมีใบกิจกรรม พร้อมใหค้รูผูส้อนถ่ายสาํเนาเพือ่แจกใหน้กัเรียนทุกคน 
 การเตรียมเคร่ืองมือทีเ่กีย่วข้องกบัการวดัและประเมินผล 
 ครูผูส้อนตอ้งตระหนกัวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลเป็นกระบวนการ
เดียวกนั จาํเป็นตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อใหก้ารวดัและประเมินผลไดส้ะทอ้นความสามารถ   ท่ี
แทจ้ริงของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง ผลการประเมินควรไดม้าจากแหล่งขอ้มูลและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การ
สงัเกต การประเมินผลงานของนกัเรียน บนัทึกการเรียนรู้ของนกัเรียน เป็นตน้ 
 ดงันั้นผูส้อนควรเตรียมศึกษาวิธีการวดัและประเมินผลดงักล่าว เพื่อการเกบ็ขอ้มูลอยา่ง
ตรงไปตรงมา และนาํไปสู่การแปลผลและลงขอ้สรุปท่ีสมเหตุสมผล 
 ส่วนการประเมินความรู้ในเน้ือหานั้น ครูผูส้อนสามารถใชแ้บบวดัท่ีไดอ้อกแบบไวไ้ด ้
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บทบาทครูผู้สอน 
  

 ครูผูส้อนมีบทบาทในฐานะผูเ้อ้ืออาํนวยความสะดวก รับผดิชอบนาํนกัเรียนไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการควบคู่การเรียนรู้ท่ีสมดุล ดาํเนินการดงัน้ี 
 

การใช้กลวธีิสอน 
- ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใหใ้ชว้ิธีผสมผสานการใหค้วามรู้กบัการปฏิบติัจริง 

โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้ การคิด และกระบวนการกลุ่ม 
- เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนความรู้หรือประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั การระดมสมอง

และอภิปรายกลุ่ม กบัการรู้จกัส่ือสารร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม
ยอ่ยๆ 

- ขณะท่ีครูใชเ้อกสารประกอบการเรียนรู้น้ีควรสงัเกตความสนใจและความถนดัของนกัเรียน วา่
มีความสนใจหรือความถนดัในเร่ืองใดเป็นพิเศษ เพื่อจะไดพ้ิจารณาจดักิจกรรมได ้จากแหล่งทรัพยากรท่ีมี
อยา่งเพียงพอท่ีจะใหเ้ลือกใชต้ามความสนใจ 

- ใชลี้ลาการสอนท่ีสนุกไม่น่าเบ่ือ และตอบสนองความสนในใจใคร่รู้ของนกัเรียน การนาํเสนอ
เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ยดัเยยีด หรือกดดนัใหน้กัเรียนเกิดความลา้หรือเครียด 

- ใชค้าํถามช่วยกระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีกาํลงัเรียนรู้ 
- รับฟังความคิดเห็นของนกัเรียน และใหค้วามสาํคญัต่อการแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน 
- อธิบายการทาํกิจกรรมใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งชดัเจน ดว้ยภาษาท่ีจูงใจ นุ่มนวล ใหก้าํลงัใจและ

เป็นไปในเชิงสร้างสรรค ์
- กาํกบัการทาํกิจกรรมของนกัเรียนใหถู้กตอ้ง อาํนวยความสะดวกเพ่ือใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้

จากการทาํกิจกรรมได ้
- ช่วยผูเ้รียนสรุปประเดน็สาระท่ีเรียนรู้เม่ือนกัเรียนทาํกิจกรรมส้ินสุดลง 

การจัดบรรยากาศการเรียน 
- ส่งเสริมและสร้างโอกาสใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดหรือนาํเสนอความคิด ลดการ

ถ่ายทอดความรู้จากครูผูส้อนใหน้อ้ยลง 
- ส่งเสริมใหน้กัเรียนสร้างสรรคผ์ลงานหรือช้ินงาน และใหคุ้ณค่าต่อผลงานของนกัเรียนอยา่ง

อิสระ 
- สร้างบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจ โดยเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม

อยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน 
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การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียน 
- สงัเกตและประเมินนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนมีพฒันาการในภาพรวม

มากกวา่จะพิจารณาจากผลการทดสอบทางวิชาการและเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนประเมินตนเอง ทั้งยอมรับการ
ประเมินจากเพื่อนและครูผูส้อน เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนของตน 
การเสริมแรงและการตอบสนองของครูผู้สอนต่อนักเรียน 
 - ครูควรมีการใหร้างวลัหรือชมเชยเม่ือผูเ้รียนตอบคาํถามหรือร่วมตอบขอ้ซกัถามหรือเม่ือทาํ
กิจกรรมไดถู้กตอ้ง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และเป็นกาํลงัใจใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยเฉพาะนกัเรียนในวยัน้ีจะ
รู้สึกภูมิใจมากท่ีไดรั้บคาํชมเชย และการยอมรับจากครูและเพื่อน 
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บทบาทนักเรียน 
 

 บทบาทนกัเรียนในฐานะผูแ้สวงหาความรู้ และพฒันาตนเองนั้น ครูผูส้อนควรช้ีแนะใหน้กัเรียน
เขา้ใจบทบาทของตน โดยเฉพาะการฝึกฝนใหน้กัเรียนดาํเนินการในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ศึกษาดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น การอ่านหนงัสือ แหล่งความรู้ในชุมชน และ
อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

2. ศึกษา คน้ควา้ ทาํรายงาน ทาํกิจกรรมต่างๆ เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
 
 เน้ือหาสาระของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ อยูใ่นสาระท่ี 
7: ดาราศาสตร์และอวกาศ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงัน้ี 
 

 มาตรฐาน ว 7.1: เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายใน
ระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การส่ือสารส่ิง
ท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 ตัวช้ีวดัที ่

1. สร้างแบบจาํลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึนขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา และนาํความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ 

 มาตรฐาน ว 7.2: เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการสาํรวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 ตัวช้ีวดัที ่

1. สืบคน้ อภิปรายความกา้วหนา้และประโยชน์ของเทคโนโลยอีวกาศ 
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ผงัมโนทศัน์ของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โลก ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์

เทคโนโลยอีวกาศ ฤดูกาล 

นํ้าข้ึน – นํ้าลง 

ลกัษณะ 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศ 

การเกิด 

การเคล่ือนท่ี 

ผลกระทบของนํ้าข้ึน นํ้าลง 

นํ้าเกิดและนํ้าตาย 

การเดินทางสู่อวกาศ 

ฤดูในประเทศไทย 

การเกิด 

ปฏิทินดวงจนัทร์ 

การเกิด 

ขา้งข้ึน – ขา้งแรม จนัทรุปราคา – สุริยปุราคา 

การเกิด 

สุริยปุราคาในประเทศไทย 

การพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ 
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ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 

1. สงัเกตและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึน – ขา้งแรม นํ้าข้ึน-นํ้าลง สุริยปุราคา จนัทรุปราคาได ้

2. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศท่ีทาํใหม้นุษยเ์รียนรู้เก่ียวกบัวตัถุบน
ทอ้งฟ้าได ้

3. สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายเก่ียวกบัเทคโนยอีวกาศท่ีมนุษยใ์ชป้ระโยชนใ์นดา้นต่างๆ ได ้
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แผนการจดัการเรียนรู้ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่1 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์         ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
เร่ือง โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทติย์        เวลา  2 ช่ัวโมง 
************************************************************************************* 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1: เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุริยะ

และผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

ตัวช้ีวดัที ่
 ม.3/1 สืบคน้และอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งดวงอาทิตย ์โลก ดวงจนัทร์ และดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ 
และผลท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิตบนโลก 
 

แนวความคดิหลกั 
 โลก ดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ เป็นดวงดาวท่ีอยูใ่นระบบสุริยะ ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กนัและทาํให้
เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ข้ึนในโลก 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายลกัษณะของโลก ดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ได ้
2. อธิบายความสมัพนัธ์ในโลก ดวงจนัทร์ และดวงอาทิตยไ์ด ้

 

สาระการเรียนรู้ 
โลกมีสณัฐานกลม โดยโป่งออกท่ีเสน้ศูนยสู์ตรและแบนท่ีขั้วโลก หมุนรอบตวัเองรอบละ 1 

วนัและโคจรรอบดวงอาทิตยร์อบละ 1 ปี วนัและปี ทิศทางท่ีโลกหมุน คือ จากทิศตะวนัตกไปทางทิศ
ตะวนัออก 

ดวงจนัทร์เป็นบริวารของโลก เป็นวตัถุทึบแสงท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1/4 ของโลก อยู่
ห่างโลกประมาณ 30 เท่าของเสน้ผา่นศูนยก์ลางของโลกเท่านั้น ดวงจนัทร์เคล่ือนรอบโลกจากตะวนัตกไป
ตะวนัออก โดยเคล่ือนไปทางเดียวกนักบัการหมุนรอบตวัของโลก ดวงจนัทร์เคล่ือนรอบโลก 1 รอบในเวลา 
27.3 วนั 
 ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวท่ีสร้างพลงังานต่าง ๆ ข้ึนมาเอง จึงเรียกวา่ดาวฤกษ ์ ดวงอาทิตยมี์การ
หมุนรอบตวัเองเป็นรอบ ๆ เช่นเดียวกบัท่ี โลกหมุนรอบตวัเองวนัละรอบ  
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองท่ี 1 โลก ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย,์ 

แบบจาํลองระบบสุริยะ 
2. ส่ือประกอบการทาํกจิกรรมการทดลอง ไดแ้ก่ - 
3. แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ – 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูนาํแบบจาํลองระบบสุริยะ มาใหน้กัเรียนดู แลว้ครูถามนกัเรียนวา่ ในระบบสุริยะ

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
2. ครูอธิบายใหน้กัเรียนทราบวา่ นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เร่ือง ดวงดาวท่ีอยูใ่นระบบสุริยะ  3 

ดวง  ไดแ้ก่ โลก  ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ 
ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา  
1. นกัเรียนศึกษาความรู้เร่ือง ลกัษณะของโลก  ดวงอาทิตย ์ และดวงจนัทร์ จากเอกสาร

ประกอบการเรียน เร่ืองท่ี 1 โลก ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ครูตั้งประเดน็คาํถามใหน้กัเรียนตอบ เพือ่ประเมินความรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ เช่น 
    - ดวงอาทิตยมี์อิทธิพลต่อส่ิงมีชีวิตอยา่งไร 
    - โลก เป็นดาวเคราะห์ท่ีมีลกัษณะอยา่งไร 
    โดยครูคอยกระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคาํถาม เพื่อตรวจสอบความรู้ความ
เขา้ใจของนกัเรียน 
ขั้นที ่4 ขยายความรู้  
1.  ครูอธิบายเพิ่มเติมใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ โลก ดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ มีความสมัพนัธ์กนัและ

เป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ ในโลกของเรา เช่น การเกิดกลางวนั-
กลางคืน  การเกิดขา้งข้ึน-ขา้งแรม  การเกิดฤดูกาล การเกิดนํ้าข้ึน-นํ้าลง 

2. นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 1 ทบทวนความรู้เร่ืองโลก ดวงจนัทร์ และดวงอาทิตย ์ 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
1. นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 2 ความสมัพนัธ์ของดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ และร่วมกนัเฉลย 
2. ครูใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง โลก ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์
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การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี/ พฤตกิรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
อธิบายลกัษณะของโลก ดวงอาทิตย ์
และดวงจนัทร์ 

ตรวจผลงานจาก
กิจกรรมท่ี 1 และ
ทดสอบหลงัเรียน เร่ือง 
โลก ดวงจนัทร์ ดวง
อาทิตย ์ 

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 1 และแบบทดสอบ
หลงัเรียน เร่ือง โลก 
ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์

ร้อยละ 80 

อธิบายความสมัพนัธ์ในโลก ดวงจนัทร์ 
และดวงอาทิตย ์

ตรวจผลงานจาก
กิจกรรมท่ี 2 

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 2 

ร้อยละ 80 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้   
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ............. 
 2.  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ……………………………... 
 3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ............................................. 
 4. การปรับปรุงและพฒันา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... .............................................. 

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… 
                            (........................................................) 
                                      ครูผูส้อน 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
       ลงช่ือ..................................................   
                                        ( ..............................................)  
                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน................................. 
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1.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างโลก ดวงจนัทร์ และดวงอาทติย์ 
ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวฤกษอ์ยูใ่นระบบสุริยจกัรวาล โดยดวงอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลาง

ของระบบสุริยะ และมีดาวเคราะห์ต่างๆ ดาวเคราะห์นอ้ย อุกกาบาต ฝุ่ นละออง และดวงหางเป็น
บริวาร ดวงจนัทร์และโลกของเราก็เป็นบริวารของดวงอาทิตยด์ว้ย 

 

 
 

ภาพประกอบ 1.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทติย์ 

ท่ีมา: http://scienceblogs.com/startswithabang/2009/05/how_massive_is_the_milky_way.php 
 
 

 

โลก ดวงจนัทร์ ดวงอาทติย์ 

...เพือ่นๆ รู้หรือไม่ว่าโลกทีเ่ราอาศัยอยู่มี
ความสัมพนัธ์กบัดวงจนัทร์ และ       
ดวงอาทติย์อย่างไรบ้าง.... 

ดวงจนัทร์โลก 

ดวงอาทิตย์
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1.2  โลก 
1.2.1 ลกัษณะของโลก 

โลกมีสณัฐานกลม โดยโป่งออกท่ีเส้นศูนยสู์ตรและแบนท่ีขั้วโลกมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง
เฉล่ีย 12,766 กิโลเมตร โลกไม่อยูน่ิ่งแต่มีการเคล่ือนท่ีใน 2 ลกัษณะท่ีสาํคญัคือ หมุนรอบตวัเอง
รอบละ 1 วนัและโคจรรอบดวงอาทิตยร์อบละ 1 ปี วนัและปี จึงเกิดจากการเคล่ือนท่ีของโลก 
 

 
 

ภาพประกอบ 1.2 โลก 

ท่ีมา: http://dekzaza4.blogspot.com/ 
 

1.2.2 การเคลือ่นทีข่องโลก 
โลกหมุนรอบแกนสมมุติท่ีผา่นขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต ้แกนสมมุติน้ีจะช้ีไปยงัจุด

ค่อนขา้งจะคงท่ีบนฟ้า โดยในปัจจุบนัแกนท่ีผา่นขั้วโลกเหนือช้ีไปยงัจุดซ่ึงดาวเหนืออยูใ่กล ้ๆ
ทิศทางท่ีโลกหมุน คือ จากทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก กล่าวคือหมุนจากทางประเทศพม่ามา
ทางประเทศไทย การหมุนรอบตวัเองของโลก จึงทาํใหเ้กิด “ทศิ” 

เรามาเร่ิมรู้จกัโลกของ
เรากนัก่อนเลย 
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   โลกหมุนจากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก เพราะฉะนั้นทิศจึงไปกบัโลก
ตลอดเวลา การหมุนรอบตวัเองของโลกนอกจากจะทาํใหเ้กิดทิศแลว้ ยงัทาํใหเ้กิดการข้ึน-ตก
ของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ ตลอดทั้งดวงดาวทั้งหลายบนฟ้าดว้ย 

ขณะท่ีโลกหมุนรอบตวัเอง โลกกเ็คล่ือนหรือโคจรรอบดวงอาทิตยไ์ปดว้ย      
การเคล่ือนรอบดวงอาทิตย ์1 รอบใชเ้วลา 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตยด์ว้ยความเร็วท่ีสูงกวา่
จรวด ซ่ึงส่งดาวเทียมออกไปนอกโลก ดงันั้นจึงอาจจะเปรียบเทียบไดว้า่โลกเป็นยานอวกาศ    
ลาํใหญ่ท่ีโคจรอยูใ่นอวกาศรอบดวงอาทิตย ์

เม่ือโลกโคจรรอบดวงอาทิตยจ์ะเกิด "ระนาบทางโคจรของโลก” ซ่ึงหมายถึงพ้ืน
ราบท่ีมีดวงอาทิตยแ์ละโลกอยูบ่นพ้ืนราบเดียวกนั พ้ืนราบอาจแผอ่อกไปไกลถึงฟ้า เส้นโคง้ซ่ึง
เกิดจากระนาบทางโคจรของโลกไปตดัทอ้งฟ้าเรียกวา่ สุริยวถิ ีหรือ เส้นอคิลปิตกิ 
                แกนท่ีโลกหมุนรอบซ่ึงผา่นขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใตไ้ม่ตั้งฉากกบัระนาบทางโคจร 
แต่เอียงจากแนวตั้งฉากเป็นมุมประมาณ 23.5 องศา การเอียงของแกนโลกเช่นน้ีจะทาํใหข้ั้วโลก
เหนือหนัเขา้หาดวงอาทิตยใ์นเดือนมิถุนายน และหนัออกจากดวงอาทิตยใ์นเดือนธนัวาคม 

 
 

ภาพประกอบ 1.3 วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 

ท่ีมา: http://61.19.46.190/school/main1/science/season.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

......กรู้็จกัโลกกนัไปแล้วนะครับ 
ต่อไปจะเรียนรู้อะไรอกี.... ไปดูกนั 
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1.3 ดวงจนัทร์ 
1.3.1 ลกัษณะของดวงจนัทร์ 

ดวงจนัทร์เป็นบริวารของโลก เป็นวตัถุทึบแสงท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1/4 
ของโลก อยูห่่างโลกประมาณ 30 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของโลกเท่านั้น ดวงจนัทร์จึงเป็น
วตัถุธรรมชาติท่ีอยูใ่กลโ้ลกท่ีสุด 

 
 

ภาพประกอบ 1.4 ดวงจันทร์ 

ท่ีมา: http://elearning.stkc.go.th/lms/html/earth_science/LOcanada9/903/moon2_th.htm 
 

เรามองเห็นดวงจนัทร์ไดเ้พราะพ้ืนผิวดวงจนัทร์สะทอ้นแสงอาทิตยม์าเขา้ตาเรา แต่
ส่วนสวา่งของดวงจนัทร์ท่ีหนัมาทางโลกไม่เท่ากนัทุกวนั ทั้งน้ีเพราะดวงจนัทร์เคล่ือนรอบโลก
รอบละประมาณ 1 เดือน ดงันั้นขนาดปรากฏของดวงจนัทร์บนฟ้าจึงเปล่ียนแปลง เช่นเห็นเป็น
เส้ียวเลก็ ๆ วนัต่อมาเห็นโตข้ึนและหลายวนัต่อมาเป็นจนัทร์เพญ็ ช่วงน้ีเราเรียกวา่ ดวงจนัทร์
ข้างขึน้ ซ่ึงหมายความวา่ดวงจนัทร์สวา่งข้ึน ภายหลงัขา้งข้ึนจะเป็นขา้งแรม ขนาดปรากฏของ
ดวงจนัทร์สวา่งลดลงจากรูปวงกลมเป็นรูปคร่ึงวงกลมและเป็นเส้ียวเลก็ ๆ จนมองไม่เห็นเรียกวา่ 
วนัเดอืนดบั เราเรียกปรากฏการณ์ การเกิดขา้งข้ึนขา้งแรมวา่เป็น ดถิขีองดวงจนัทร์ 
 

1.3.2 การเคลือ่นทีข่องดวงจนัทร์ 
ดวงจนัทร์เคล่ือนรอบโลกจากตะวนัตกไปตะวนัออก โดยเคล่ือนไปทางเดียวกนักบั

การหมุนรอบตวัของโลก ดวงจนัทร์เคล่ือนรอบโลก 1 รอบในเวลา 27.3 วนั 
นัน่คือในเวลา 27.3 วนั ดวงจนัทร์เคล่ือนรอบโลกไดเ้ป็นมุม 360 องศา นัน่คือใน

เวลา 1 วนั ดวงจนัทร์เคล่ือนรอบโลกไดเ้ป็นมุม 360/27.3 หรือประมาณ 13 องศา 
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ดงันั้นเม่ือดูจากโลกจะเห็นดวงจนัทร์อยูท่างทิศตะวนัออกของจุดเดิมวนัละประมาณ 
13 องศา ซ่ึงเทียบเท่ากบัเวลาท่ีโลกหมุนประมาณ 52 นาที ดงันั้น ดวงจนัทร์จะข้ึนชา้วนัละ
ประมาณ 52 นาที 

 

                  
 

1.4 ดวงอาทติย์ 
1.4.1 ลกัษณะของดวงอาทติย์ 

ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวท่ีสร้างพลงังานต่าง ๆ ข้ึนมาเอง จึงเรียกวา่ดาวฤกษ ์ดวงอาทิตย์
เป็นดาวฤกษข์นาดเลก็ท่ีมีอุณหภูมิพ้ืนผวิสูง 6000 เคลวนิ (หน่วยวดัอุณหภูมิ) จึงจดัวา่เป็นดาว
ฤกษสี์เหลือง เพราะมีอุณหภูมิสูงและเป็นดาวฤกษห์ลกั อายปุระมาณ 5 พนัลา้นปี ดวงอาทิตยมี์
เส้นผา่นศูนยก์ลางยาวกวา่โลกประมาณ 109 เท่า ดวงอาทิตยมี์เน้ือสารมากและมีแรงโนม้ถ่วงสูง 
จึงสามารถดึงส่ิงต่าง ๆ ใหเ้คล่ือนไปรอบ ๆ ได ้เราเรียกส่ิงเหล่าน้ีวา่ บริวารของดวงอาทติย์ ดวง
อาทิตยแ์ละบริวารรวมกนัเรียกวา่ ระบบสุริยะ บริวารของดวงอาทิตยท่ี์สาํคญั คือดาวเคราะห์ 9 
ดวง ดวงจนัทร์ บริวารดาวเคราะห์รวมกนักวา่ 60 ดวง ดาวเคราะห์นอ้ยหลายหม่ืนดวงและดาวหาง
จาํนวนมาก ระบบสุริยะจึงเป็นระบบเลก็ ๆ ท่ีอยูท่่ามกลางดาวฤกษด์วงอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูห่่างไกล
ออกไปมาก ดงันั้นดวงอาทิตยแ์ละบริวารดวงอาทิตยจึ์งเป็นพวกท่ีอยูใ่กลโ้ลกมาก ในขณะท่ีดาว
อ่ืน ๆ อยูไ่กลโลกมาก 

 
 

ภาพประกอบ 1.5 ดวงอาทิตย์ 

ท่ีมา: http://202.143.132.2/el14/sc/sc40_025/1sun.htm 

.....แล้วการเรียนรู้สมาชิกดาวดวงทีส่อง
ของเรากจ็บไปแล้วนะค่ะ ต่อไปคอื... 
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บริวารทั้งหลายของดวงอาทิตยต่์างไดรั้บพลงังานจากดวงอาทิตยด์ว้ยปริมาณต่าง ๆ 
กนั ดวงท่ีอยูใ่กลไ้ดรั้บพลงังานมากกวา่พวกท่ีอยูไ่กล โลกอยูใ่นตาํแหน่งท่ีไดรั้บพลงังาน
พอเหมาะจึงทาํใหอุ้ณหภูมิเฉล่ียบนโลกไม่หนาวและไม่ร้อนเกินไป สภาพแวดลอ้มของโลกจึง
เอ้ืออาํนวยต่อการมีชีวติเป็นอยา่งยิง่ 

ดวงอาทิตย ์ดาวกฤษสี์เหลืองขนาดเลก็จึงเป็นผูใ้หชี้วติแก่โลก ดงันั้นหากจะคน้หา
โลกอ่ืนนอกระบบสุริยะจึงควรคน้หาระบบท่ีมีดาวกฤษสี์เหลืองแบบเดียวกบัดวงอาทิตย ์
 

1.4.2 การเคลือ่นของดวงอาทติย์ 
ดวงอาทิตยมี์การหมุนรอบตวัเองเป็นรอบ ๆ เช่นเดียวกบัท่ี โลกหมุนรอบตวัเองวนั

ละรอบ เม่ือเราตามสงัเกตการเคล่ือนท่ีของกลุ่มจุด หรือจุดบนดวงอาทิตยไ์ปเร่ือย ๆ เป็นเวลา
หลายวนั กจ็ะไดพ้บวา่ ดวงอาทิตยห์มุนรอบตวัเองครบรอบในเวลาประมาณหน่ึงเดือน การ
หมุนรอบตวัเองน้ีมีทิศทางตามการหมุน รอบตวัเองของดาวเคราะห์ต่าง ๆ และตามทิศทางซ่ึง
ดาวเคราะห์ต่าง ๆ นั้นโคจรไปรอบดวงอาทิตย ์ส่ิงท่ีน่าสนใจกคื็อ พ้ืน ผวิดวงอาทิตยท่ี์ละติจูด
ต่าง ๆ หมุนครบรอบในเวลาไม่เท่ากนั แถบศูนยสู์ตร หมุนดว้ยความเร็วสูงกวา่แถบละติจูด
สูงข้ึนไป ดงั จะเห็นไดจ้ากตารางรายการคาบ หรือเวลาท่ีใชห้มุนครบรอบของดวงอาทิตย ์
 

 

 

                                                      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      หลงัจากเราเรียนรู้เกีย่วกบัโลก ดวงจนัทร์ ดวง
อาทติย์แล้ว เรามาทบทวนความรู้โดยทาํ              
กจิกรรมที ่1 ทวนความรู้เร่ืองโลก ดวงจนัทร์      
และดวงอาทติย์ และทาํกจิกรรมที ่2 ความสัมพนัธ์
ของดวงอาทติย์ โลก และดวงจนัทร์กนันะค่ะ 
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กจิกรรมที ่1 
ทวนความรู้เร่ืองโลก ดวงจนัทร์ และดวงอาทติย์ 

  

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนอธิบายลกัษณะและการเคล่ือนท่ีของโลก ดวงจนัทร์ และดวงอาทิตยใ์หถู้กตอ้ง 
 

โลกมีสณัฐานกลม โดยโป่งออกท่ีเส้นศูนยสู์ตรและแบนท่ี
ขั้วโลก ทิศทางท่ีโลกหมุน คือ จากทิศตะวนัตกไปทางทิศ
ตะวนัออก การหมุนรอบตวัเองของโลกจึงทาํใหเ้กิด ทิศ 
 

 

           

ดวงจนัทร์เป็นบริวารของโลก เป็นวตัถุทึบแสงท่ีมีเส้นผา่น
ศูนยก์ลางประมาณ 1/4 ของโลก ดวงจนัทร์เคล่ือนรอบโลก
จากตะวนัตกไปตะวนัออก โดยเคล่ือนไปทางเดียวกนักบั
การหมุนรอบตวัของโลก ดวงจนัทร์เคล่ือนรอบโลก 1 รอบ
ใชเ้วลา 27.3 วนั 

   

 

ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวท่ีสร้างพลงังานต่าง ๆ ข้ึนมาเอง จึง
เรียกวา่ดาวฤกษ ์ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวฤกษข์นาดเลก็ท่ีมี
อุณหภูมิพ้ืนผวิสูง 6000 เคลวนิ (หน่วยวดัอุณหภูมิ) จึงจดัวา่
เป็นดาวฤกษสี์เหลือง ดวงอาทิตยมี์การหมุนรอบตวัเองเป็น
รอบๆ เช่นเดียวกบัท่ีโลกหมุนรอบตวัเองวนัละรอบ การ
หมุนรอบตวัเองน้ีมีทิศทางตามการหมุนรอบตวัเองของดาว
เคราะห์ต่างๆ 

 

1. 

2. 

3. 
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กจิกรรมที ่2 
ความสัมพนัธ์ของดวงอาทติย์ โลก และดวงจนัทร์ 

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนวาดรูปแสดงความสัมพนัธ์ของดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์ พร้อมทั้งขียน
อธิบายความสมัพนัธ์ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวฤกษอ์ยูใ่นระบบสุริยจกัรวาล โดยดวงอาทิตยเ์ป็น
ศูนยก์ลางของระบบสุริยะ และมีดาวเคราะห์ต่างๆ ดาวเคราะห์นอ้ย อุกกาบาต ฝุ่ น
ละออง และดวงหางเป็นบริวาร ดวงจนัทร์และโลกของเราก็เป็นบริวารของดวง
อาทิตยด์ว้ย โดยดวงจนัทร์นั้นเป็นบริวารของโลกดว้ยและใชเ้วลาในการเคล่ือนท่ี
รอบโลก 27.3 วนั ส่วนโลกซ่ึงเป็นบริวารของดวงอาทิตยน์ั้นใชเ้วลาเคล่ือนท่ีรอบ
ดวงอาทิตย ์365 วนั โดยการเคล่ือนของดวงจนัทร์ โลก และดวงอาทิตยน์ั้นทาํให้
เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ มากมาย 
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   แผนการจดัการเรียนรู้ที ่2 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์         ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
เร่ือง ฤดูกาล  1  (ปรากฏการณ์แสงตรงแสงเฉียง)       เวลา  2 ช่ัวโมง 
************************************************************************************* 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1: เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุริยะ

และผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 

ตัวช้ีวดัที ่
 ป.6/1  สร้างแบบจาํลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึนขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 

แนวความคดิหลกั 
 การท่ีโลกกลมและโคจรรอบดวงอาทิตยใ์นลกัษณะท่ีแกนเอียง 23.5 องศากบัแนวตั้งฉากของ
ระนาบทางโคจร ทาํใหเ้กิดฤดูกาลต่างๆ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายปรากฏการณ์การเกิดแสงตรงแสงเฉียงได ้
2. ทดลอง รายงาน และสรุปผลเก่ียวกบัการเกิดปรากฏการณ์แสงตรงแสงเฉียงได ้
3. บอกผลจากการเกิดแสงตรงแสงเฉียงได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
 บริเวณบนพ้ืนโลกท่ีรับแสงตั้งฉากจาดวงอาทิตยจ์ะไดรั้บแสงตรง และบริเวณพ้ืนท่ีรับแสงไม่
ตั้งฉากกบัแสงจากดวงอาทิตยจ์ะไดรั้บแสงเฉียง บริเวณท่ีรับแสงตรงกบัแสงเฉียงจะมีการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ฤดูกาลต่างๆ ตามมา 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองท่ี 2 ฤดูกาล, ภาพการหมุนของโลก ดวง

จนัทร์ โดยมีดวงอาทิตยเ์ป็นแกนกลาง   
2. ส่ือประกอบการทาํกจิกรรมการทดลอง ไดแ้ก่ กระดาษโปสเตอร์สีดาํ, เทอร์มอมิเตอร์, ลูกโลกจาํลอง, 

โคมไฟ, เทปใส 
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3. แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ – 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 

1. ครูใหน้กัเรียนดูภาพการหมุนของโลก ดวงจนัทร์ โดยมีดวงอาทิตยเ์ป็นแกนกลาง  แลว้
ตั้งคาํถามกบันกัเรียน เช่น 

- โลกหมุนตวัเอง หมุนรอบดวงอาทิตยท์าํใหเ้กิดอะไร 
- เม่ือโลกไดรั้บแสงไม่เท่ากนัจะทาํใหเ้กิดอะไร 
หลงัจากนั้น ครูตั้งคาํถามวา่ ในแต่ละฤดูกาล โลกไดรั้บแสงเท่ากนัหรือไม่ อยา่งไร ให้

นกัเรียนหาคาํตอบโดยทาํกิจกรรม 
ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา 

1. นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 1 ร้อนและสวา่งเท่ากนัหรือไม่   
2. นกัเรียนนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง มาอธิบายและอภิปรายกนัทั้งกลุ่มพร้อมทั้ง

บนัทึกผลลงในเอกสาร 
3. ครูตั้งประเดน็ปัญหาอีกวา่ “ประเทศไทยเรามีก่ีฤดู” และ “เหตุใดจึงมีฤดูอยา่งนั้น” 
4. นกัเรียนแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และจากการติดตามส่ือเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ใหน้กัเรียนส่งตวัแทนเสนอผลการอภิปรายของกลุ่มหนา้ชั้นเรียน เพื่อเป็นขอ้มูลใน

การสรุปต่อไป 
2. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายความหมายของบริเวณท่ีไดรั้บแสงตรงและแสงเอียง 

เปรียบเทียบอุณภูมิท่ีไดรั้บระหวา่งแสงตรงและแสงเอียง จนสรุปไดว้า่บริเวณท่ีแสงตกกระทบเป็นเสน้ตรง 
จะมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนสูงกวา่บริเวณท่ีไดรั้บเป็นแสงเฉียง เน่ืองจากบริเวณท่ีแสงตกตรงพลงังานแสงท่ีตก
กระทบต่อหน่ึงหน่วยพื้นท่ีจะมากกวา่บริเวณท่ีแสงตกเฉียง 

ขั้นที ่4 ขยายความรู้ 
1. ครูถามนาํนกัเรียนวา่ “ทาํไมบริเวณโลกของเราอากาศร้อน หนาวไม่เหมือนกนั” 
2. นกัเรียนคน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากหอ้งสมุด และร่วมกนัอภิปรายในกลุ่ม 
3. ครูถามนาํนกัเรียนอีกวา่ “ประเทศไทยเราอยูใ่นเขตภูมิอากาศอยา่งไร” 

ขั้นที ่5 ประเมิน  
1. ใหน้กัเรียนนาํผลงานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัหนา้ชั้นเรียน 
2. ครูใหน้กัเรียนร่วมกนัคิดและอภิปรายวา่ “เราจะนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้

ไหม อยา่งไร” 
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3. ครูฝึกใหน้กัเรียนถามตอบ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เก่ียวกบัเร่ือง ปรากฏการณ์แสง
ตรงแสงเฉียง 

 
การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี/ พฤตกิรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
อธิบายปรากฏการณ์การเกิดแสงตรง
แสงเฉียงได ้

การตอบคาํถาม การ
อภิปราย และการ
แสดงความคิดเห็น 

แบบสงัเกตพฤติกรรม
การตอบคาํถาม แบบ
สงัเกตพฤติกรรมการ
อภิปราย และแบบ
สงัเกตพฤติกรรมการ
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 70 

ทดลอง รายงาน และสรุปผลเก่ียวกบั
การเกิดปรากฏการณ์แสงตรงแสงเฉียง
ได ้

ตรวจผลงานจาก
กิจกรรมท่ี 1  

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 1  

ร้อยละ 80 

บอกผลจากการเกิดแสงตรงแสงเฉียง
ได ้

การตอบคาํถาม การ
อภิปราย  และการ
แสดงความคิดเห็น 

แบบสงัเกตพฤติกรรม
การตอบคาํถาม แบบ
สงัเกตพฤติกรรมการ
อภิปราย และแบบ
สงัเกตพฤติกรรมการ
แสดงความคิดเห็น 

ร้อยละ 70 

ทกัษะการทาํงานกลุ่ม การสงัเกต แบบประเมินพฤติกรรม
การทาํงานกลุ่ม 

ร้อยละ 70 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้   
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ............. 
 2.  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
 3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
  
 4. การปรับปรุงและพฒันา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… 
                            (........................................................) 
                                      ครูผูส้อน 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... ....................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... .................................................... 
 
 
       ลงช่ือ..................................................   
                                        ( ..............................................)  
                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน................................. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่3 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์         ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
เร่ือง ฤดูกาล 2 (การเกดิฤดูกาล)         เวลา 2 ช่ัวโมง 
************************************************************************************* 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1: เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุริยะ

และผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 

ตัวช้ีวดัที ่
 ป.6/1  สร้างแบบจาํลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึนขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 

แนวความคดิหลกั 
 การท่ีโลกกลมและโคจรรอบดวงอาทิตยใ์นลกัษณะท่ีแกนเอียง 23.5 องศากบัแนวตั้งฉากของ
ระนาบทางโคจร ทาํใหเ้กิดฤดูกาลต่างๆ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายการเกิดฤดูกาลต่างๆ ได ้
2. ทดลอง รายงาน และสรุปผลเก่ียวกบัการเกิดฤดูลกาลต่างๆ ได ้
3. บอกผลจากการเกิดฤดูกาลต่างๆ ได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
 ฤดูกาลเกิดจากการท่ีโลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์ขณะเดียวกนักห็มุนรอบตวัเองไปดว้ย ทาํให้
โลกไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั บริเวณบนพ้ืนโลกท่ีรับแสงตั้งฉากจาดวงอาทิตยจ์ะไดรั้บแสงตรง 
และบริเวณพ้ืนท่ีรับแสงไม่ตั้งฉากกบัแสงจากดวงอาทิตยจ์ะไดรั้บแสงเฉียง บริเวณท่ีรับแสงตรงกบัแสงเฉียง
จะมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ฤดูกาลต่างๆ ตามมา 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองท่ี 2 ฤดูกาล, ภาพฤดูกาลต่างๆ  
2. ส่ือประกอบการทาํกจิกรรมการทดลอง ไดแ้ก่ ลูกโลกจาํลอง, ไฟฉาย 
3. แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ – 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  

1. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัแสงตรงแสงเฉียงท่ีเรียนในชัว่โมงท่ีผา่นมา 
2. ครูใหน้กัเรียนดูภาพฤดูกาลต่างๆ แลว้ตั้งคาํถามกบันกัเรียน เช่น 

- ภาพแต่ละภาพแสดงถึงฤดูกาลอะไร 
- ในแต่ละฤดู อากาศเป็นอยา่งไร 
- เส้ือผา้ท่ีใชใ้นฤดูต่างๆ เหมือนกนัหรือไม่ อยา่งไร 
หลงัจากนั้น ครูตั้งคาํถามวา่ ทาํไมจึงเกิดฤดูต่างๆ ใหน้กัเรียนหาคาํตอบโดยทาํกิจกรรม 

ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา  
1. นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 2 ฤดูกาลผนัผา่น เพื่ออธิบายสาเหตุและบอกลกัษณะการเกิด

ฤดูกาลต่างๆ 
2. นกัเรียนนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง มาอธิบายและร่วมอภิปรายกนัทั้งกลุ่มพร้อมทั้ง

บนัทึกผลลงในเอกสาร 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  

1. ใหน้กัเรียนส่งตวัแทนเสนอผลการอภิปรายของกลุ่มหนา้ชั้นเรียน เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การสรุปต่อไป 

2. นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปวา่ “บริเวณพื้นโลกท่ีรับแสงจากดวง
อาทิตยต่์างกนัจะมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิแตกต่างกนั และฤดูกาลต่างกนั” 

ขั้นที ่4 ขยายความรู้  
1. ครูตั้งประเดน็ปัญหาวา่ “ ประเทศไทยเรามีก่ีฤดู ” และ “ เหตุใดจึงมีฤดูอยา่งนั้น ” 
2. นกัเรียนแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และจากการติดตามส่ือเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป      

“ ประเทศไทยอยูใ่กลเ้สน้ศูนยสู์ตร มีอากาศร้อน จึงมี 3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ” 
3. ครูถามนาํนกัเรียนอีกวา่ “นกัเรียนชอบฤดูใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด” โดยใหท้าํ

กิจกรรมท่ี 3 ฤดูกาลท่ีฉนัรัก 
4. ใหน้กัเรียนนาํผลงานมากแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัหนา้ชั้นเรียน 

ขั้นที ่5 ประเมิน  
1. นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 4 ทบทวนความรู้ฤดูกาล เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทั้งหมดท่ี

ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัฤดูกาล 
2. ใหน้กัเรียนแลกกนัตรวจคาํตอบกบัเพื่อน 
3. นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ืองฤดูกาล 
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การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี/ พฤตกิรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
อธิบายการเกิดฤดูกาลต่างๆ ตรวจผลงานจาก

กิจกรรมท่ี 4 และ
ทดสอบหลงัเรียนเร่ือง 
ฤดูกาล 

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 4 และแบบทดสอบ
หลงัเรียนเร่ือง ฤดูกาล 

ร้อยละ 80 

ทดลอง รายงาน และสรุปผลเก่ียวกบั
การเกิดฤดูลกาลต่างๆ 

ตรวจผลงานจาก
กิจกรรมท่ี 2 

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 2 

ร้อยละ 80 

บอกผลจากการเกิดฤดูกาลต่างๆ ตรวจผลงานจาก
กิจกรรมท่ี 3 

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 3 

ร้อยละ 80 

ทกัษะการทาํงานกลุ่ม การสงัเกต แบบประเมินพฤติกรรม
การทาํงานกลุ่ม 

ร้อยละ 70 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้   
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ............. 
 2.  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ............................................  
 3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..............................................
  
 4. การปรับปรุงและพฒันา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ............................................. 

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… 
                            (........................................................) 
                                      ครูผูส้อน 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... ....................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... .................................................... 
 
 
       ลงช่ือ..................................................   
                                        ( ..............................................)  
                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน................................. 
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....จากรูปเพือ่นๆ เห็นความแตกต่าง
อย่างไรบ้างค่ะ…. 

....เห็นว่าสภาพอากาศ     
ไม่เหมือนกนัครับ…. 

....การเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตทิี่
เกดิขึน้นี ้เพือ่นๆ คดิว่าน่าจะเกดิจาก
อะไรค่ะ…. 

ฤดูกาล 
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2.1 แสงอาทติย์ตกกระทบโลกอย่างไร 

จากการเรียนรู้ในเร่ืองโลก ดวงจนัทร์ และดวงอาทิตย ์ เพ่ือนๆ คงทราบแลว้วา่ โลกหมุน
รอบตวัเอง ขณะเดียวกนัก็โคจรไปรอบดวงอาทิตย ์ซ่ึงขณะท่ีโลกหมุนรอบตวัเองและโคจรรอบ
ดวงอาทิตยน้ี์ แกนของโลกจะเอียงเป็นมุมคงท่ีตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....จากปรากฎการณ์ดงักล่าว 
เพือ่นๆทราบหรือไม่ว่า ทาํให้
เกดิผลอย่างไร เราลองมาทาํ
กจิกรรมที ่1 ร้อนและสว่างเท่ากนั
หรือไม่…. 
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กจิกรรมที ่1 
ร้อนและสว่างเท่ากนัหรือไม่ 

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัความร้อนและความสวา่งท่ีโลกไดรั้บจากดวงอาทิตย ์
เพ่ืออธิบายไดว้า่ บริเวณต่างๆ บนโลกไดรั้บแสงและความร้อนไม่เท่ากนั 

อุปกรณ์ 
1. กระดาษโปสเตอร์สีดาํ 
2. เทอร์โมมิเตอร์ 
3. ลูกโลกจาํลอง 
4. โคมไฟ 
5. เทปใส 

วธีิการทดลอง 
1. ใชก้ระดาษโปสเตอร์ดาํขนาด 5 เซนติเมตร x 10 

เซนติเมตร พบัคร่ึงสอดกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์
ลงไปแลว้เยบ็ดว้ยท่ีเยบ็กระดาษใหแ้น่น ทาํซํ้ า
จนไดเ้ทอร์มอมิเตอร์ท่ีหุม้ดว้ยกระดาษดาํ
เหมือนๆ กนั 3 อนั 

 
 
 

2. วางลูกโลกใหข้ั้วเหนือและขั้วใตห่้างจากโคมไฟ
เท่ากนั นาํเทอร์มอมิเตอร์ท่ีหุม้ดว้ยกระดาษดาํ 
ติดบนลูกโลกดว้ยเทปใสท่ีบริเวณศูนยสู์ตรและ
เหนือเส้นศูนยสู์ตรเรียงลาํดบัข้ึนไปอีก 2 
ตาํแหน่ง สงัเกตและบนัทึกอุณหภูมิและความ
สวา่งของแสงบนกระดาษ เม่ือเวลาผา่นไป 10 
นาที 
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บันทกึผลการทดลอง 
 

การทดลอง ความสว่างของแสงบนกระดาษ อุณหภูมิทีว่ดัได้  
(องศาเซลเซียส) 

แผน่ท่ี 1 บริเวณเส้นศูนยสู์ตร ไดรั้บแสงตรง  แสงสวา่งมาก 40 
แผน่ท่ี 2 บริเวณเหนือเส้นศูนย์
สูตรตาํแหน่งท่ี 1 

ไดรั้บแสงเฉียง  โดยไดรั้บแสงเป็น
บางส่วน 

30 

แผน่ท่ี 3 บริเวณเหนือเส้นศูนย์
สูตรตาํแหน่งท่ี 2 

ไม่ไดรั้บแสงสวา่งเลย 
 

18 

 

สรุปผลการทดลอง 
บริเวณเส้นศูนยสู์ตรจะไดรั้บแสงสวา่งมาก  จึงทาํใหอุ้ณหภูมิสูง (อากาศจะค่อนขา้ง

ร้อน) ส่วนบริเวณเหนือเส้นศูนยสู์ตรเลก็นอ้ย จะไดรั้บแสงสวา่งในปริมาณท่ีนอ้ยลง ทาํให้
อุณหภูมิไม่สูงมาก (อากาศจะค่อนขา้งเยน็สบาย) ส่วนบริเวณใกลข้ั้วโลก จะไดรั้บแสงสวา่ง
ค่อนขา้งนอ้ย ทาํใหอุ้ณหภูมิตํ่า (อากาศจะหนาว)  
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คาํถามท้ายกจิกรรมการทดลอง 
1. เทอร์มอมิเตอร์อนัไหนอุณหูมิเพ่ิมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

………เทอร์มอมิเตอร์อนัท่ี 1 เพราะไดรั้บแสงตรง…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. เทอร์มอมิเตอร์ท่ีติดบริเวณใดเปรียบเสมือนบริเวณของโลกท่ีไดรั้บแสงตรงและแสง
เฉียงจากดวงอาทิตย ์

……บริเวณท่ีไดรั้บแสงตรง คือ เทอร์มอมิเตอร์ตาํแหน่งท่ี 1………………………………… 
……บริเวณท่ีไดรั้บแสงเฉียง คือ เทอร์มอมิเตอร์ตาํแหน่งท่ี 2 และ 3………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. บริเวณของโลกท่ีไดรั้บแสงตรง และแสงเฉียงคือบริเวณใดของโลก และบอกไดไ้หมวา่
บริเวณดงักล่าวไดรั้บพลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยแ์ตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 

……บริเวณท่ีไดรั้บแสงตรง คือ ประเทศไทย   ทวปีเอเชีย…….......................................…… 
……บริเวณท่ีไดรั้บแสงเฉียง คือ ทวีปแอฟริกา…….........................………………………… 
……ทั้งสองบริเวณไดรั้บพลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยเ์ท่ากนั แต่ไดรั้บความเขม้ของแสง
ไม่เท่ากนั บริเวณท่ีไดรั้บแสงตรงจะไดรั้บความเขม้แสงมากกวา่บริเวณท่ีไดรั้บแสงเฉียง……… 

4. บริเวณใดสวา่งกวา่  เพราะเหตุใด 
……ประเทศไทย  ทวปีเอเชีย  เพราะไดรั้บแสงตรง…………………………........… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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จากการทดลองทาํใหเ้ราสรุปไดว้า่บริเวณต่างๆ ของโลกไดรั้บแสงอาทิตยใ์นปริมาณ
แตกต่างกนัทาํใหอุ้ณหภูมิในตาํแหน่งต่างๆ นั้นแตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบ
บนพ้ืนผวิโลกนั้นแสดงไดด้งัรูป 

 

 
ภาพประกอบ 2.1 แสงอาทิตย์สู่พืน้โลก 

ท่ีมา: http://www.maceducation.com/e-knowledge/2362204100/16.htm 
 

จากรูปจะเห็นวา่ แสงอาทิตยต์กสู่พ้ืนโลกบริเวณศูนยสู์ตรเป็นแนวตรงมากท่ีสุด ถดั
ออกไปทางขั้วโลก แสงอาทิตยจ์ะกระทบพ้ืนโลกเป็นมุมเฉียง ทาํใหพ้ลงังานจากดวงอาทิตยส่์อง
สาดกระจายพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง จึงเป็นสาเหตุใหบ้ริเวณขั้วโลกหนาวกวา่บริเวณใกลเ้สน้ศูนยสู์ตร 

 

2.2  ฤดูกาลเกดิขึน้ได้อย่างไร 
 

 
 
 
 
 

 

......การทีบ่ริเวณต่างๆ บนโลกได้รับพลงังาน
จากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากนัจงึทาํให้เกดิฤดูต่างๆ
ขึน้ เพือ่นๆลองมาทดลองกนัดูซิว่าฤดูกาล
ต่างๆ จะเกดิขึน้ได้อย่างไร โดยทาํกจิกรรมที ่2 
ฤดูกาลผนัผ่าน……. 
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กจิกรรมที ่2 
ฤดูกาลผนัผ่าน 

 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัการเกิดฤดูกาลต่างๆ เพ่ืออธิบายสาเหตุและบอกลกัษณะ
การเกิดฤดูกาลต่างๆ ได ้

อุปกรณ์ 
1. ลูกโลกจาํลอง     2. ไฟฉาย 

วธีิการทดลอง 
1. ปิดหอ้งใหมื้ด แลว้เปิดไฟฉายตั้งไวก้ลางหอ้ง 
2. ใหน้กัเรียนวางลูกโลกในตาํแหน่งต่างๆ และส่องไฟฉาย

ไปยงัลูกโลก 
3. สงัเกตส่วนต่างๆ ของโลกท่ีไดรั้บแสงในตาํแหน่งท่ี 1-4 

แลว้บนัทึกผล 
 

บันทกึผลการทดลอง 
 

บริเวณแสงบนลูกโลกทีสั่งเกตเห็น 

ตาํแหน่งที ่ ซีกโลกเหนือ เส้นศูนย์สูตร ซีกโลกใต้ 
1 ไดรั้บแสงตรง แสงสวา่งมาก        

(ฤดูร้อน) 
ไดรั้บแสงตรง แสงสวา่งมาก ไม่ไดรั้บแสงสวา่ง (ฤดูหนาว) 

2 ไดรั้บแสงสวา่งนอ้ย (ฤดูใบไมร่้วง) ไดรั้บแสงตรง แสงสวา่งมาก ไดรั้บแสงสวา่งบา้งเลก็นอ้ย                
(ฤดูใบไมผ้ลิ) 

3 ไม่ไดรั้บแสงสวา่ง (ฤดูหนาว) ไดรั้บแสงตรง แสงสวา่งมาก ไดรั้บแสงสวา่งมาก เป็นแสงตรง        
(ฤดูร้อน) 

4 ไดรั้บแสงเฉียง แสงสวา่งมากข้ึน   
(ฤดูใบไมผ้ลิ) 

ไดรั้บแสงตรง แสงสวา่งมาก ไดรั้บแสงสวา่งนอ้ยลง (ฤดูใบไมร่้วง) 

 

สรุปผลการทดลอง 
การท่ีโลกไดรั้บแสงสวา่งและความร้อนจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั  ขณะท่ีโคจรรอบดวงอาทิตยท์าํใหบ้ริเวณ
ดงักล่าวไดรั้บพลงังานความร้อนแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดฤดูกาล 
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คาํถามท้ายกจิกรรมการทดลอง 
1. จากการทดลอง ตาํแหน่งใดท่ีทาํใหป้ระเทศไทยไดรั้บแสงมากท่ีสุด หรือทาํใหเ้กิดฤดูร้อน 

………ตาํแหน่งท่ี 1 ………………………….......................………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. เม่ือโลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์ทาํใหเ้กิดฤดูกาลต่างๆ ไดอ้ยา่งไร 
……ฤดูกาลต่างๆ เกิดจากการท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตยน์ั้น โลกจะหมุนรอบตวัเองโดยหมุน
ทวนเขม็นาฬิกา แกนของโลกเอียงทาํมุมคงท่ีตลอดเวลา การโคจรรอบดวงอาทิตยข์องโลกใน
ลกัษณะดงักล่าว ทาํใหบ้ริเวณต่างๆ ของโลกไดรั้บแสงสวา่งและความร้อนไม่เท่ากนั จึงทาํให้
ฤดูกาลต่างๆ สลบักนัไปในเวลา 1 ปี เม่ือโลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์1 รอบ………….......…… 

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

 

 

 

 

 

  

 

จากการทดลอง เป็นการจาํลองการเกิดฤดูกาล (season) ฤดูกาลต่างๆ เกิดจากการท่ีโลก
โคจรรอบดวงอาทิตยน์ั้น โลกจะหมุนรอบตวัเองโดยหมุนทวนเขม็นาฬิกา แกนของโลกเอียงทาํ
มุมคงท่ีตลอดเวลา การโคจรรอบดวงอาทิตยข์องโลกในลกัษณะดงักล่าว ทาํใหบ้ริเวณต่างๆ ของ
โลกไดรั้บแสงสวา่งและความร้อนไม่เท่ากนั จึงทาํใหฤ้ดูกาลต่างๆ สลบักนัไปในเวลา 1 ปี เม่ือ
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์1 รอบ 
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ภาพประกอบ 2.2 การเกดิฤดูกาลต่างๆ 

 ท่ีมา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/North_season.jpg 
 

 จากภาพ สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
    ตาํแหน่งที ่1 ในราวเดือนมิถุนายน โลกทางซีกเหนือจะหนัไปทางดวงอาทิตย ์ทาํใหไ้ดรั้บ     
ความร้อนมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ บริเวณซีกโลกเหนือจึงเป็นฤดูร้อน (summer) ส่วนบริเวณซีกโลกใต้
เป็นฤดูหนาว (winter) 
 

   ตาํแหน่งที ่2  ในราวเดือนกนัยายน โลกหนัขา้งเอาบริเวณเส้นศูนยสู์ตรเขา้หาดวงอาทิตย ์        
ซีกโลกเหนือจึงไดรั้บความร้อนนอ้ยกวา่ในเดือนมิถุนายน บริเวณซีกโลกเหนือจึงเป็น ฤดูใบไม้ร่วง 
(fall) ส่วนบริเวณซีกโลกใตเ้ป็นฤดูใบไม้ผล ิ(spring) 
 

   ตาํแหน่งที ่3 ในราวเดือนธนัวาคม โลกทางซีกเหนือจะหนัออกจากดวงอาทิตย ์ทาํให้
ไดรั้บความร้อนนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ บริเวณซีกโลกเหนือ จึงเป็นฤดูหนาว (winter)  ส่วนบริเวณซีก
โลกใตเ้ป็นฤดูร้อน (summer) 
 

   ตาํแหน่งที ่4  ในราวเดือนมีนาคม โลกหนัขา้งบริเวณเส้นศูนยสู์ตรเขา้หาดวงอาทิตยอี์ก
คร้ัง บริเวณซีกโลกเหนือจะไดรั้บแสงมากข้ึน จะอบอุ่นข้ึน จึงเปล่ียนเป็นฤดูใบไมผ้ลิ(spring) 
 ส่วนบริเวณ  ซีกโลกใตเ้ป็นฤดูใบไมร่้วง (fall) 

ตาํแหน่งท่ี 1 
ตาํแหน่งท่ี 4 

ตาํแหน่งท่ี 3 

ตาํแหน่งท่ี 2 
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2.3 ฤดูกาลในประเทศไทย 

 สาํหรับในประเทศไทยของเราตั้งอยูเ่หนือเส้นศูนยสู์ตรเลก็นอ้ย ซ่ึงเป็นเขตร้อนและ
ไดรั้บพลงังานความร้อนจากดวงอาทิตยสู์งตลอดปีจึงไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ชนิด คือ  

1. ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ 
พดัระหวา่งกลางเดือนพฤษภาคมถึง

กลางเดือนตุลาคม ลมน้ีเกิดบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ในซีกโลกใตพ้ดัผา่นศูนยสู์ตรข้ึนมา จึงนาํความช้ืน 
จากมหาสมุทรอินเดียเขา้สู่ประเทศไทย ทางทิศ
ตะวนัตก 

2. ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 
พดัต่อจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตต้ั้งแต่

กลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ลมน้ี
เกิดจากแถบประเทศมองโกเลีย และจีนในซีกโลกเหนือจึงนาํความหนาวเยน็และแหง้แลง้ เขา้สู่
ประเทศไทยทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงทาํใหป้ระเทศไทยมีฤดูกาลไม่เหมือนกบัประเทศต่างๆ ทางซีก
โลกเหนือและซีกโลกใต ้ดงันั้นบริเวณประเทศไทยจะมีฤดูกาลแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน          
ฤดูหนาว และฤดูร้อน ดงัน้ี 
 ฤดูฝน อยูใ่นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว อยูใ่นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ์ 
 ฤดูร้อน อยูใ่นช่วงกลางเดือนกมุภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 ส่วนในภาคใตข้องประเทศไทยจะมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูร้อน 
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.....หลงัจากเรียนรู้ฤดูกาลต่างๆ ทั้งหมดแล้ว 
เราลองมาทาํกจิกรรมอืน่ๆ เพือ่ทวบทวน
ความรู้กนัเถอะ โดยการทาํกจิกรรมที ่3 
ฤดูกาลทีฉั่นรักและ กจิกรรมที ่4 ทบทวน
ความรู้ฤดูกาลกนันะค่ะ… 
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กจิกรรมที ่3 
ฤดูกาลทีฉั่นรัก 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนสืบคน้และบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัฤดูกาลท่ีชอบ และวาดภาพหรือติด
ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฤดูกาลท่ีฉนัชอบ คือ..................ฤดูฝน............................................................... 
เพราะ......สภาพอากาศเยน็สบาย  ไม่ร้อนจดั และไม่หนาวจดั............................................. 
……………………………………………………………………………………………. 
ช่วงเวลาของฤดูกาลน้ี คือ…กลางเดือนพฤษภาคม จนถึง กลางเดือนตุลาคม…………… 
ลกัษณะสภาพอากาศและสภาพส่ิงแวดลอ้ม.....................สภาพอากาศเยน็สบาย เม่ือพืช
ไดรั้บนํ้าฝนกเ็ร่ิมเจริญเติบโตมองดูเขียวชอุ่ม สตัวบ์างชนิดจะขยายพนัธ์ุ เช่น กบ อ่ึงอ่าง
............................................................................................................................................. 
การแต่งกายและการดาํรงชีวติของผูค้น................สวมเส้ือผา้ตามปกติหรือเส้ือผา้ท่ี
ค่อนขา้งหนา เพ่ือเพ่ิมความอบอุ่นใหร่้างกาย และพกร่มหรือเส้ือกนัฝน............................. 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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กจิกรรมที ่4 
ทบทวนความรู้ฤดูกาล 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนตอบคาํถามดา้นล่าง เพ่ือทบทวนความรู้เก่ียวกบัฤดูกาล 
1. ฤดูกาล เกิดจากอะไร 

………เกิดจากท่ีโลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์และหมุนรอบตวัเองแบบทวนเขม็นาฬิกา แกนโลก
เอียงทาํมุมคงท่ีตลอดเวลา การโคจรรอบดวงอาทิตยข์องโลกในลกัษณะดงักล่าว ทาํใหบ้ริเวณ
ต่างๆ ของโลกไดรั้บแสงสวา่งและความร้อนไม่เท่ากนั จึงทาํใหเ้กิดฤดูกาลต่างๆ สลบักนัไปใน 
1 ปี เม่ือโคจรรอบดวงอาทิตย ์1 รอบ………………………………………………………… 
………………………………………………......................................................................… 

2. เพราะเหตุใดโลกของเราจึงมีฤดูกาลท่ีแตกต่างกนัไป 
………เพราะบริเวณต่างๆ ของโลกไดรั้บแสงสวา่งและความร้อนจากดวงอาทิตยไ์ม่
เท่ากนั……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. ในโลกของเรามีฤดูอะไรบา้ง จงอธิบาย 
………ฤดูใบไมผ้ลิ  ซ่ึงเกิดข้ึนในราวเดือนกนัยายน  (ซีกโลกใต)้………………............……… 
………ฤดูใบไมร่้วง  ซ่ึงเกิดข้ึนในราวเดือนกนัยายน  (ซีกโลกเหนือ)………………………… 
………ฤดูหนาว  ซ่ึงเกิดข้ึนในราวเดือนธนัวาคม  (ซีกโลกเหนือ)…………………………….... 
………ฤดูร้อน  ซ่ึงเกิดข้ึนในราวเดือนธนัวาคม  (ซีกโลกใต)้…………………........…………… 
……………………………………………………...............................................................…… 
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4. ในช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ์ทุกปี ประเทศไทยเราจะอยูใ่นช่วงฤดูใด 
เพราะเหตุใด 

………ฤดูหนาว เพราะไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพดัมาจากแถบ
ประเทศมองโกเลีย และจีนในซีกโลกเหนือจึงนาํความหนาวเยน็และความแหง้แลง้ เขา้สู่
ประเทศไทยทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ …………………………….......…………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5. ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมทุกปี ประเทศไทยเราจะอยูใ่นช่วงฤดูใด 
เพราะเหตุใด 

………ฤดูฝน เพราะ ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงพดัมาจากมหาสมุทร
อินเดียในซีกโลกใตพ้ดัผา่นเส้นศูนยสู์ตรข้ึนมา จึงนาํความช้ืนจากมหาสมุทรอินเดีย เขา้สู่
ประเทศไทยทางทิศตะวนัตก…………………………………………………….............…… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
6. ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมทุกปี ประเทศไทยเราจะอยูใ่นช่วงฤดูใด 

เพราะเหตุใด 
………ฤดูร้อน เพราะ ประเทศไทยตั้งอยูใ่กลเ้ส้นศูนยสู์ตร ซ่ึงเป็นเขตร้อนและไดรั้บพลงังาน
ความร้อนจากดวงอาทิตยสู์งตลอดปี………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

7. ภาคใตมี้ฝนตกเกือบทั้งปี เพราะเหตุใด 
………เพราะไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม 3 ทิศทาง ไดแ้ก่ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ ลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้จึงทาํใหมี้ฝนตกชุกและกระจาย
สมํ่าเสมอเกือบตลอดทั้งปี……………………………………………………………...........… 
………………………………………………………………………………………………… 
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8. เหตุใดขั้วโลกเหนือจึงหนาวมาก 
………เน่ืองจากแสงอาทิตยจ์ะตกกระทบพ้ืนโลกบริเวณขั้วโลกเป็นมุมเอียง ทาํใหพ้ลงังานจาก
ดวงอาทิตยส่์องสาดกระจายพ้ืนท่ีเป็นบริเวณกวา้ง จึงเป็นสาเหตุใหบ้ริเวณขั้วโลกหนาว……… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....จบอกีหน่ึงเร่ืองแล้ว     
อย่าลมืไปทบทวนกนับ้าง   
นะครับ……. 
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สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  2549.  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้

พ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6.  
กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 

เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล และคณะ.  ม.ป.ป.  หนงัสือแม่บทมาตรฐาน วทิยาศาสตร์ ป.6. พิมพค์ร้ังท่ี 
2.  กรุงเทพฯ: บริษทัอกัษรเจริญทศัน์ อจท. จาํกดั. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่4 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์         ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
เร่ือง ข้างขึน้ – ข้างแรม 1 (การเกดิข้างขึน้ – ข้างแรม)    เวลา 2 ช่ัวโมง 
************************************************************************************* 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน 7.1: เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุริยะและ

ผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 

ตัวช้ีวดัที ่
 ป.6/1  สร้างแบบจาํลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึนขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 

แนวความคดิหลกั 
 การท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลก ซ่ึงเปล่ียนตาํแหน่งไปทุกวนั ทาํใหส้ะทอ้นแสงจากดวงอาทิตยไ์ด้
ต่างกนัจึงเกิดขา้งข้ึน – ขา้งแรม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายการมองเห็นดวงจนัทร์เป็นรูปต่างๆ ได ้
2. อธิบายการเกิดขา้งข้ึน – ขา้งแรมได ้
3. ทดลอง รายงาน และสรุปผลเก่ียวกบัการเกิดขา้งข้ึน – ขา้งแรมได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
ขา้งข้ึน – ขา้งแรมเกิดข้ึนเน่ืองจากดวงจนัทร์โคจรรอบโลก ขณะท่ีเปล่ียนตาํแหน่ง จึงสะทอ้น

แสงจากดวงอาทิตยไ์ดแ้ตกต่างกนั ช่วงเวลาท่ีมองเห็นดวงจนัทร์ค่อยๆ สวา่งข้ึน จนสวา่งเตม็ดวาง เรียกวา่ 
ขา้งข้ึน จากนั้นค่อยๆ มืดลงทีละนอ้ยจนมืดทั้งดวงเรียกเวลาน้ีวา่ขา้งแรม การท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลกไป
อยูใ่นตาํแหน่งต่างๆ ทาํใหเ้กิดขา้งข้ึน – ขา้งแรม 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองท่ี 3 ขา้งข้ึน – ขา้งแรม 
2. ส่ือประกอบการทาํกจิกรรมการทดลอง ไดแ้ก่ ดินนํ้ามนัสีนํ้ าเงินและสีเหลือง, ไมเ้สียบลูกช้ิน, ไฟฉาย 
3. แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดโรงเรียน หอ้งวิทยาศาสตร์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  

1. ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนวาดภาพดวงจนัทร์ท่ีเคยเห็นหนา้ชั้นเรียน แลว้ร่วมกนัอภิปราย
วา่ภาพดวงจนัทร์เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร แลว้ร่วมกนัอภิปรายวา่ดวงจนัทร์บางคืนกส็วา่งเตม็ดวง 
บางคืนกมี็ลกัษณะเป็นเส้ียว ครูตั้งคาํถามวา่ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น 

ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา  
1. นกัเรียนร่วมกนัวางแผนเพ่ือแสวงหาความรู้และคาํตอบจากแหล่งเรียนรู้ เช่น 

หอ้งสมุด หอ้งวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ 
2. เพื่อใหไ้ดค้าํตอบ จากประเดน็ดงักล่าว ครูชกัชวนนกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 1          

ขา้งข้ึน - ขา้งแรมเกิดไดอ้ยา่งไร บนัทึกผล และร่วมกนัอภิปรายภายในกลุ่ม 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  

1. จากการทดลอง การเรียนรู้ สงัเกต และสอบถามจากผูเ้รียนรู้ ใหน้กัเรียนคดัเลือก
กนัเองเพ่ือมาอธิบายเพิ่มเติม และหาขอ้สรุปร่วมกนั 

2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปไดว้า่ การท่ีเรามองเห็นดวงจนัทร์ในลกัษณะต่างๆ เพราะ
ตาํแหน่งท่ีดวงจนัทร์ไดรั้บแสงสวา่งจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั ซ่ึงทาํใหเ้กิดเป็นขา้งข้ึน – ขา้งแรม 

ขั้นที ่4 ขยายความรู้  
1. ครูถามนกัเรียนวา่ “ทาํไมดวงจนัทร์จึงไม่สวา่งเหมือนดวงอาทิตย”์  และให ้                              

นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นกบัคาํถามดงักล่าว 
2. ครูถามนาํอีกวา่ “ ถา้โลกไม่มีดวงจนัทร์และดวงอาทิตยจ์ะเป็นอยา่งไร ” เพื่อให้

นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายภายในกลุ่มของตนเอง 
ขั้นที ่5 ประเมิน  

1. นกัเรียนนาํเสนอผลการอภิปรายของกลุ่มหนา้ชั้นเรียน 
2. จากนั้นนกัเรียนฝึกถามตอบซ่ึงกนัและกนั 
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การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี/ พฤตกิรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
อธิบายการมองเห็นดวงจนัทร์เป็นรูป
ต่างๆ 

ตรวจผลงานจาก
กิจกรรมท่ี 1 

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 1 

ร้อยละ 80 

อธิบายการเกิดขา้งข้ึน – ขา้งแรม ตรวจผลงานจาก
กิจกรรมท่ี 1  

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 1 

ร้อยละ 80 

ทดลอง รายงาน และสรุปผลเก่ียวกบั
การเกิดขา้งข้ึน – ขา้งแรม 

ตรวจผลงานจาก
กิจกรรมท่ี 1 

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 1 

ร้อยละ 80 

ทกัษะการทาํงานกลุ่ม การสงัเกต แบบประเมินพฤติกรรม
การทาํงานกลุ่ม 

ร้อยละ 70 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้   
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ............. 
 2.  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  
 3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 4.  การปรับปรุงและพฒันา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

                                                                                      ลงช่ือ……………………………………… 
                            (........................................................) 
                                      ครูผูส้อน 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
           ลงช่ือ..................................................    
                                       ( ..............................................)  
                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน................................. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่5 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์         ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
เร่ือง ข้างขึน้ – ข้างแรม 2 (ปฏิทนิดวงจันทร์)     เวลา 2 ช่ัวโมง 
************************************************************************************* 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน 7.1: เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุริยะและ

ผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การส่ือสารส่ิง
ท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 

ตัวช้ีวดัที ่
 ป.6/1  สร้างแบบจาํลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึนขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 

แนวความคดิหลกั 
 การท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลก ซ่ึงเปล่ียนตาํแหน่งไปทุกวนั ทาํใหส้ะทอ้นแสงจากดวงอาทิตยไ์ด้
ต่างกนัจึงเกิดขา้งข้ึน – ขา้งแรม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายการเกิดขา้งข้ึน – ขา้งแรมได ้
2. อธิบายการคิดปฏิทินดวงจนัทร์ได ้
3. สงัเกตดวงจนัทร์ 1 เดือน เพือ่ทาํปฏิทินทางจนัทรคติได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
ปฏิทินดวงจนัทร์ หมายถึง การนาํหลกัการหมุนและใหแ้สงสวา่งดวงจนัทร์ มาเป็นเกณฑใ์นการ

กาํหนดวนั เช่น วนัโกน วนัพระ วนัเพญ็  วนัเดือนดบั วนัเดือนเตม็ดวง เป็นตน้ ซ่ึงคนไทยโบราณไดย้ดึเอา
ขา้งข้ึนและขา้งแรมในการกาํหนดวนั และนาํมาใชจ้นปัจจุบนั 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองท่ี 3 ขา้งข้ึน – ขา้งแรม, ปฏิทิน 
2. ส่ือประกอบการทาํกจิกรรมการทดลอง ไดแ้ก่ สี, กระดาษวาดเขียน, ดินสอ 
3. แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดโรงเรียน หอ้งวิทยาศาสตร์ 
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กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  

1. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัการเกิดขา้งข้ึน – ขา้งแรม ท่ีเรียนไปในชัว่โมงท่ีผา่นมา 
2. ครูนาํปฏิทินใหน้กัเรียนดู แลว้ถามนกัเรียนวา่ 

- นกัเรียนเคยดูปฏิทินไหม 
- ปฏิทินท่ีนกัเรียนเคยเห็นน้ีมีขา้งข้ึน – ขา้งแรมบอกหรือไม่ 
- ปฏิทินท่ีเคยเห็น มีวนัโกน วนัพระหรือไม่ 
- นกัเรียนคิดวา่จะทาํปฏิทินเองไดห้รือไม่ 

3. ใหต้วัแทนนกัเรียนออกมาเล่าถึงลกัษณะปฏิทินตามท่ีเคยเห็น หรือเคยใช ้
4. ครูตั้งประเดน็ปัญหา เพื่อนาํสู่การคน้พบวา่ “ ดวงจนัทร์นอกจากจะสวยงามและใหแ้สง

สวา่งในเวลากลางคืนแลว้ ยงัมีประโยชน์อ่ืนหรือไม่ ” 
ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา  

1. เพื่อใหไ้ดค้าํตอบ จากประเดน็ดงักล่าว ครูชกัชวนนกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 2 ดวงจนัทร์บน
ฟากฟ้ายามคํ่าคืน 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนักาํหนดเวลาท่ีจะสงัเกตลกัษณะของดวงจนัทร์ หลงัจากการ
สงัเกตและบนัทึกผลในใบบนัทึกกิจกรรมท่ี 2 ดวงจนัทร์บนฟากฟ้ายามคํ่าคืน แลว้ใหน้กัเรียนมานาํเสนออีก
คร้ังเม่ือส้ินสุดการสงัเกต  

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. จากการทดลอง การเรียนรู้ สงัเกต และสอบถามจากผูเ้รียนรู้ ใหน้กัเรียนคดัเลือกกนัเอง

เพื่อมาอธิบายเพิ่มเติม และหาขอ้สรุปร่วมกนั 
2. นกัเรียนร่วมกนัสรุปไดว้า่ การทาํปฏิทินดวงจนัทร์ เป็นการกาํหนดวนัตามการหมุนมา

ปรากฏใหช้าวโลกเห็นของดวงจนัทร์ 
ขั้นที ่4 ขยายความรู้  

1. จากนั้นครูถามนกัเรียนวา่ “ นกัเรียนเคยสงัเกตหรือไม่วา่ลกัษณะดวงจนัทร์ในวนัสาํคญั
ต่างๆ เป็นอยา่งไร ” 

2. นกัเรียนหาคาํตอบดงักล่าวจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ แลว้ทาํกิจกรรมท่ี 3 วนัสาํคญักบั
รูปลกัษณ์ของดวงจนัทร์ 

ขั้นที ่5 ประเมิน  
1. นกัเรียนนาํเสนอผลงานจากกิจกรรมท่ี 3 หนา้ชั้นเรียน 
2. จากนั้นนกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 4 ปริศนาดวงจนัทร์ เพื่อทบทวนความรู้ท่ีเรียนทั้งหมดอีก

คร้ัง โดยใหน้กัเรียนแข่งขนักนัวา่ผูใ้ดทาํเสร็จก่อนและถูกตอ้งครบถว้น จะเป็นผูช้นะและมีรางวลัให ้
3. นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง ขา้งข้ึน – ขา้งแรม 
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การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี/ พฤตกิรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
อธิบายการเกิดขา้งข้ึน – ขา้งแรม ตรวจผลงานจาก

กิจกรรมท่ี  3 และ 4 
และทดสอบหลงัเรียน
เร่ือง ขา้งข้ึน – ขา้งแรม 

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี  3 และ 4  และ
แบบทดสอบหลงัเรียน
เร่ือง ขา้งข้ึน – ขา้งแรม 

ร้อยละ 80 

อธิบายการคิดปฏิทินดวงจนัทร์ได ้
 

การตอบคาํถาม แบบสงัเกตพฤติกรรม
การตอบคาํถาม 

ร้อยละ 70 

สงัเกตดวงจนัทร์ 1 เดือน เพือ่ทาํปฏิทิน
ทางจนัทรคติ 

ตรวจผลงานจาก
กิจกรรมท่ี 2 

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 2 

ร้อยละ 80 

ทกัษะการทาํงานกลุ่ม การสงัเกต แบบประเมินพฤติกรรม
การทาํงานกลุ่ม 

ร้อยละ 70 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้   
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ............. 
 2.  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 4.  การปรับปรุงและพฒันา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

                                                                                   ลงช่ือ…………………………………… 
                             (........................................................) 
                                      ครูผูส้อน 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
 
..................………………………………………………………………………................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..................………………………………………………………………………................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..................………………………………………………………………………................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงช่ือ..................................................   
                                           ( ..............................................)  
                ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสลุด 
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3.1 ข้อมูลทัว่ไปของดวงจนัทร์ 
ดวงจนัทร์คือ เพ่ือนบา้นท่ีอยูใ่กลโ้ลกมากท่ีสุด ใกลย้ิง่กวา่ดาวเคราะห์ทุกดวง ระยะทาง

เฉล่ียระหวา่งดวงจนัทร์กบัโลกมีค่าประมาณ 30 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของโลก ระยะทาง
เฉล่ียระหวา่งดวงจนัทร์กบัโลกคือ 384,400 กิโลเมตร หากมีถนนตดัตรงไปยงัดวงจนัทร์ โดยท่ี
นกัเรียนเดินทางดว้ยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง นกัเรียนจะตอ้งใชเ้วลามากกวา่หา้เดือนกวา่
จะถึงดวงจนัทร์ 

ดวงจนัทร์เคล่ือนท่ีไปในอวกาศเช่นเดียวกบัโลก ดวงจนัทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจร
รอบดวงอาทิตย ์ตาํแหน่งสมัพทัธ์ระหวา่งดวงจนัทร์ โลก และดวงอาทิตย ์จึงเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 
 

 
 

ภาพประกอบ 3.1 โลกและดวงจันทร์ 

ท่ีมา: http://www.rmutphysics.com/CHARUD/naturemystery/sci3/solar2/datamoon.htm 
 

...เรากไ็ด้เรียนมาแล้วว่าดวงจนัทร์น้ัน
เคลือ่นทีอ่ย่างไร ถ้าอย่างน้ันมาทบทวน
กนัอกีสักเลก็น้อยก่อนจะเรียนเร่ืองต่อไป

ข้างขึน้ข้างแรม 
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เพ่ือนๆ เคยสงัเกตดวงจนัทร์ในแต่ละคืนหรือไม่วา่เรามองเห็นดวงจนัทร์มีรูปร่าง
เปล่ียนแปลงไปอยา่งไร บางคืนเรามองแห็นดวงจนัทร์เป็นรูปเส้ียว บางคืนเรามองเห็นดวงจนัทร์
เพียงคร่ึงดวง บางคืนมองเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวง หรือในบางคืนมองไม่เห็นดวงจนัทร์เลย 

 

        
 

ภาพประกอบ 3.2 ดวงจันทร์ในลักษณะต่างๆ 

ท่ีมา: http://www.bothong.ac.th/Dara06/ploy/web/Jantaruparaca.html 

....แล้วการเปลีย่นดงักล่าว
เพือ่นๆ คดิว่า น่าจะทาํให้เกดิ
เหตุการณ์อะไรบ้าง….. 

เอ! เรากส็งสัยเหมือนกนั 

....ถ้าอย่างน้ันเราลองมาสังเกตส่ิงทีเ่ห็น
จากการเปลีย่นแปลงของดวงจนัทร์ใน
ทุกๆ คนืก่อนแล้วกนั 
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3.2  การเกดิข้างขึน้ข้างแรม 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรากฏการณ์ข้างต้นนี ้เกดิจากอะไรนะ  
ลองมาศึกษาจากการทาํกจิกรรมที ่1 
ข้างขึน้ข้างแรมเกดิขึน้ได้อย่างไร       
กนัเถอะ…… 
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กจิกรรมที ่1 
ข้างขึน้ข้างแรมเกดิขึน้ได้อย่างไร 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัการเกิดขา้งข้ึนขา้งแรม เพ่ืออธิบายลกัษณะของการเกิด
ขา้งข้ึนขา้งแรมได ้

อุปกรณ์ 
1. ดินนํ้ามนัสีนํ้ าเงินและสีเหลือง 
2. ไมเ้สียบลูกช้ิน 
3. ไฟฉาย  

วธีิการทดลอง 
1. ป้ันดินนํ้ามนัใหเ้ป็นทรงกลมขนาดประมาณเท่าลูกเทนนิส โดยใชซี้กหน่ึงเป็นดิน

นํ้ามนัสีนํ้ าเงินซีกหน่ึงเป็นดินนํ้ามนัสีเหลือง แลว้เสียบดว้ยไมเ้สียบลูกช้ิน ดงัรูป 

 
 

2. ใหเ้พ่ือนยนือยูมุ่มหน่ึงของหอ้งท่ีมืด จากนั้นใหถื้อดา้มกอ้นดินนํ้ามนัไวใ้นระดบั
สายตา แลว้หนัหนา้ไปทางดา้นท่ีเพ่ือนถือไฟฉายอยู ่พร้อมกบัฉายไฟฉายใหต้รงกบั
กอ้นดินนํ้ามนัดา้นท่ีเป็นสีเหลือง ดงัรูป 

 
 

3. ค่อยๆ หมุนดา้มกอ้นดินนํ้ามนัชา้ๆ ในระดบัสายตา สงัเกตขนาดและลกัษณะของพื้นท่ี
สีนํ้ าเงินของกอ้นดินนํ้ามนั บนัทึกผลการทดลอง 
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บันทกึผลการทดลอง (ใหน้กัเรียนวาดภาพแสดงส่วนของสีนํ้ าเงินท่ีนกัเรียนสงัเกตเห็น เม่ือให้
กอ้นดินนํ้ามนัเคล่ือนท่ีไปเร่ือยๆ จนครบรอบ) 
 

ตาํแหน่งที ่1 

 
 

ตาํแหน่งที ่2 
 

ตาํแหน่งที ่3 
 

ตาํแหน่งที ่4 
 

ตาํแหน่งที ่5 
 

ตาํแหน่งที ่6 
 

ตาํแหน่งที ่7 
 

ตาํแหน่งที ่8 
 
 
 
 

 

อภปิรายผลการทดลอง 
1. จากการทดลอง ดินนํ้ามนัและไฟฉายเปรียบไดก้บัอะไร ตามลาํดบั 
……ดินนํ้ามนั เปรียบไดก้บั  ดวงจนัทร์………………………………………………………… 
……ไฟฉาย  เปรียบไดก้บั  ดวงอาทิตย…์……………………………………………………… 
2. ลกัษณะของกอ้นดินนํ้ ามนัท่ีนกัเรียนมองเห็นแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
……แตกต่างกนั เพราะ แต่ละตาํแหน่งของดินนํ้ามนัไดรั้บแสงไม่เท่ากนั……………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
3. นกัเรียนจะมองเห็นส่วนของดินนํ้ามนัท่ีเป็นสีนํ้ าเงินหายไปเม่ือใด 
……เม่ือส่วนของดินนํ้ามนัสีเหลืองอยูต่รงกบักระบอกไฟฉายพอดี 
………………………………………………………………………………………………… 
4. นกัเรียนจะมองเห็นส่วนของดินนํ้ามนัท่ีเป็นสีนํ้ าเงินเตม็ซีกอีกคร้ังหน่ึงเม่ือใด 
……เม่ือส่วนของดินนํ้ามนัสีนํ้ าเงินอยูต่รงกบักระบอกไฟฉายพอดี……………… 
………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการทดลอง 
……เรามองเห็นดวงจนัทร์ไดเ้พราะดวงจนัทร์สะทอ้นแสงดวงอาทิตยม์ายงัโลก แต่การโคจรของ
ดวงจนัทร์รอบโลกนั้น ทาํใหก้ารมองเห็นแสงสะทอ้นจากดวงจนัทร์ในแต่ละเวลาไม่เหมือนกนั 
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 จากการทดลองเป็นการจาํลองการเกิดปรากฏการณ์ขา้งข้ึนขา้งแรม ซ่ึงหมายถึง 
ปรากฏการณ์ท่ีมองเห็นดวงจนัทร์มีส่วนสวา่งเปล่ียนแปลงไปในแต่ละคืน 
 เน่ืองจากดวงจนัทร์เป็นดวงท่ีไม่มีแสงสวา่งในตวัเอง ท่ีเรามองเห็นแสงจากดวงจนัทร์ได ้
เพราะแสงจากดวงอาทิตยส่์องมากระทบดวงจนัทร์แลว้สะทอ้นมาสู่โลกของเรา ดงันั้นเรามองเห็น
ดวงจนัทร์ไดเ้พราะดวงจนัทร์สะทอ้นแสงดวงอาทิตยม์ายงัโลก แต่การโคจรของดวงจนัทร์รอบ
โลกนั้น ทาํใหก้ารมองเห็นแสงสะทอ้นจากดวงจนัทร์ในแต่ละเวลาไม่เหมือนกนั 

 
 

ภาพประกอบ 3.3 ลักษณะของแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมากระทบดวงจันทร์ 

ท่ีมา: http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=199 

 
3.2  

1.1.1 ลกัษณะของโลก 
โลกมีสณัฐานกลม โดยโป่งออกท่ีเส้นศนูย์สตูรและแบนท่ีขัว้โลกมีเส้นผ่านศนูย์กลาง

เฉลี่ย 12,766 กิโลเมตร โลกไมอ่ยูน่ิ่งแตมี่การเคลื่อนท่ีใน 2 ลกัษณะท่ีสําคญัคือ หมนุรอบตวัเอง

รอบละ 1 วนัและโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบละ 1 ปี วนัและปี จงึเกิดจากการเคลื่อนท่ีของโลก 
 

 

 

 

 

น่ารู้...... 
  ดวงจนัทร์โคจรรอบโลกทุกๆ 27 วนั ขณะโคจรรอบโลกจะหนัเพียงซีกหนา้เดียวเขา้สู่
โลก จึงไม่มีใครมองเห็นอีกดา้นหน่ึงของดวงจนัทร์เลยขณะท่ีอยูบ่นโลก 

ปรากฏการณ์ตั้งแต่ท่ีเรามองเห็นดวงจนัทร์มืดสนิท และมองเห็นส่วนสวา่งของดวง
จนัทร์ค่อยๆ เพ่ิมข้ึน เรียกวา่ ข้างขึน้ 

ปรากฏการณ์ตั้งแต่ท่ีเรามองเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวง และมองเห็นส่วนสวา่งของดวงจนัทร์
ค่อยๆ ลดลง เรียกวา่ ข้างแรม 
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ภาพประกอบ 3.4 การเกดิข้างข้ึนข้างแรมในรอบ 1เดอืน 

ท่ีมา: http://www.absorn.ac.th/darasat%20solar%20system/mean4.html 
 

จากแผนภาพ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ตาํแหน่งที ่1 เป็นตาํแหน่งท่ีดวงจนัทร์อยูร่ะหวา่งดวงอาทิตยก์บัโลกจะเป็นวนัแรม   15 

คํ่า จะมองไม่เห็นดวงจนัทร์ เพราะดวงจนัทร์สะทอ้นแสงอาทิตยไ์ปดา้นอ่ืน เรียกวา่ วนัเดอืนดบั 
หรือคนืเดอืนมืด (New Moon) 

ตาํแหน่งที ่2-4 เร่ิมมองเห็นดวงจนัทร์เป็นรูปเส้ียว และหนัดา้นเวา้ไปทางทิศตะวนัออก 
จากนั้นจะค่อยๆ มองเห็นแสงจากดวงจนัทร์เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่เป็นคร่ึงดวง และเพ่ิมเป็น
ค่อนวง เรียกวา่ ข้างขึน้ (Waxing) 

ตาํแหน่งที ่5  เป็นตาํแหน่งท่ีดวงจนัทร์อยูต่รงกบัโลกและดวงอาทิตยจ์ะเป็นวนัข้ึน    15 
คํ่า ซ่ึงจะมองเห็นแสงดวงจนัทร์เตม็ดวง เรียกวา่ วนัเพญ็ หรือ คนืเดอืนหงาย (Full Moon) 

ตาํแหน่งที ่6-8 จะเร่ิมมองเห็นแสงสะทอ้นจากดวงจนัทร์ลดลงจนกระทัง่เห็นดวงจนัทร์
เป็นรูปเส้ียว โดยหนัดา้นเวา้ไปทางทิศตะวนัตก เรียกวา่ ขา้งแรม (Waning) 
 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) 
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น่ารู้...... 
  เดอืนมืด (New Moon) ตรงกบัแรม 15 คํ่า (บางเดือนอาจเป็นแรม 14 คํ่า) เป็นตาํแหน่งท่ี
ดวงจนัทร์อยูร่ะหวา่งโลกกบัดวงอาทิตย ์หรือดวงจนัทร์อยูห่นา้ดวงอาทิตยน์ัน่เอง ในวนัน้ีดวง
จนัทร์จะหนัดา้นมืดเขา้หาโลกดงันั้นเราจะมองไม่เห็นดวงจนัทร์ เราจึงเรียกวา่คืนเดือนมืด หรือ 
จนัทร์ดบั ในความเป็นจริงในวนัเดือนมืดตาํแหน่งของดวงจนัทร์จะอยูก่ลางศีรษะเราพอดีในเวลา
ประมาณเท่ียงวนั แต่เราจะไม่เห็นดวงจนัทร์เน่ืองจากดวงจนัทร์หนัดา้นมืดเขา้หาโลกและแสงจาก
ดวงอาทิตยมี์ความสวา่งมาก 

          
                            คืนเดอืนมดื ดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกบัดวงอาทติย์                             ภาพดวงจันทร์ที่มองเห็น 

วนัเพญ็ (Full Moon) ตรงกบัข้ึน 15 คํ่า เป็นตาํแหน่งท่ีดวงจนัทร์อยูต่รงขา้มกบัดวงอาทิตย ์
โดยแสงจากดวงอาทิตยจ์ะตั้งฉากกบัดวงจนัทร์พอดี ในวนัน้ีดวงจนัทร์จะหนัดา้นสวา่งเขา้หาโลก
ดงันั้นเราจะมองเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวง โดยเห็นดวงจนัทร์ปรากฏท่ีขอบฟ้าตะวนัออกตั้งแต่เวลา
ประมาณ 6 โมงเยน็ และตกท่ีขอบฟ้าตะวนัตกตอน 6 โมงเชา้ของอีกวนัหน่ึง โดยดวงจนัทร์จะอยู่
กลางศีรษะพอดีท่ีเวลาเท่ียงคืน 

           
 
                       คืนวนัเพญ็ ดวงจันทร์อยู่ตรงข้ามกบัดวงอาทติย์                         ภาพดวงจันทร์ทีม่องเห็น 

ดวงอาทิตย ์

ดวงอาทิตย ์

ดวงจนัทร์ 

ดวงจนัทร์ 

โลก 

โลก 
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กจิกรรมที ่2 
ดวงจนัทร์บนฟากฟ้ายามคํา่คนื 

3.3 ปฏิทนิดวงจนัทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เลย..... ถ้าอย่างน้ันกล็องสังเกตดวงจันทร์จริงๆ 
กนัเลย เพือ่วาดดวงจันทร์ลกัษณะต่างๆ ลงใน
กจิกรรมที่ 2    ดวงจันทร์บนฟากฟ้ายามคํา่คนื 

เพือ่นๆ ลองช่วยกนัคดิสิว่าดวง
จนัทร์นอกจากจะสวยงามและให้แสงสว่าง
ยามคํา่คนืแล้วยงัมี ประโยชน์อืน่อกีหรือไม่ 

       เอ! เรากส็งสัยเหมือนกนั แล้ว
ดวงจนัทร์มีประโยชน์อะไรอกีนะ 

......กย็งัใช้ในการกาํหนดปฏิทนิ    
ข้างขืน้ข้างแรม หรือปฏทินิจนัทรคติ
ได้อกีไง 

  ถ้าอย่างน้ันเรามาลองทาํปฏิทนิ
จนัทรคตกินัไหม 
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กจิกรรมที ่2 
ดวงจนัทร์บนฟากฟ้ายามคํา่คนื 

 

 
 
คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการสงัเกตลกัษณะรูปร่างของดวงจนัทร์ 
อุปกรณ์ 

1. สี        2.  กระดาษวาดเขียน    3. ดินสอ 
วธีิการทดลอง 

1. นกัเรียนสงัเกตดวงจนัทร์ทุกคืนติดต่อกนัเป็นเวลา 1 เดือน 
2. วาดภาพรูปร่างของดวงจนัทร์ท่ีนกัเรียนสงัเกตเห็นในแต่ละคืน แลว้ระบายสีรูปร่าง

ของดวงจนัทร์ใหส้วยงาม 
3. นาํเสนอผลการสงัเกตลกัษณะรูปร่าของดวงจนัทร์ใน 1 เดือน หนา้ชั้นเรียนหรือติดบอร์ด 

บันทกึผลการทดลอง 
ภาพดวงจนัทร์ท่ีสงัเกตไดต้ลอดเดือน.......พฤศจิกายน พ.ศ. 2548............. 

 

อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 
วนัท่ี............. 
 
 

วนัท่ี............. 
 

วนัท่ี.....1........ 
 

วนัท่ี......2....... 

 

วนัท่ี.....3........ 
 

วนัท่ี.....4........ 

 

วนัท่ี......5....... 

 
 

วนัท่ี.....6........ 

 

วนัท่ี......7....... 
 

วนัท่ี.....8........ 
 

วนัท่ี.....9........ 
 

วนัท่ี....10........ 

 

วนัท่ี...11......... 

 
 

วนัท่ี.....12....... 
 

วนัท่ี..13.......... 
 

วนัท่ี....14........ 
 

วนัท่ี...15......... 
 

วนัท่ี....16....... 
 

วนัท่ี....17....... 

 

วนัท่ี....18....... 
 

วนัท่ี....19....... 
 

วนัท่ี...20........ 
 

วนัท่ี....21....... 
 

วนัท่ี....22........ 
 
 

วนัท่ี....23........ 
 

วนัท่ี.....24....... 
 

วนัท่ี......25..... 
 
 
 

วนัท่ี....26....... 
 

วนัท่ี...27........ 
 

วนัท่ี....28....... 
 

วนัท่ี....29....... 

 

วนัท่ี....30....... 
 

วนัท่ี............. 
 

วนัท่ี............. 
 

วนัท่ี............. 
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สรุปผลการทดลอง 

……ดวงจนัทร์แต่ละคืนมีรูปร่างลกัษณะแตกต่างกนั โดยพระจนัทร์จะสวา่งข้ึนเร่ือยๆ จนเตม็ดวง 
และค่อยๆ มืดลงจนมืดสนิท ถา้ดวงจนัทร์ค่อยๆ สวา่งจนเตม็ดวง เรียกปรากฏการณ์น้ีวา่ ขา้งข้ึน 
และถา้ดวงจนัทร์ค่อยๆ มืด จนมืดสนิททั้งดวงเรียกปรากฏการณ์น้ีวา่ ขา้งแรม……… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
คาํถามท้ายกจิกรรม 

1. ขา้งข้ึนขา้งแรมเกิดข้ึนอยา่งไร 
………ขา้งข้ึนขา้งแรมเกิดจากการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก ซ่ึงจะกินเวลานานประมาณ 1 
เดือน ในการโคจรรอบโลกของดวงจนัทร์ ทาํใหต้าํแหน่งของดวงจนัทร์เปล่ียนไปเร่ือยๆ ทาํใหเ้รา
มองเห็นรูปร่างของดวงจนัทร์แตกต่างกนั ซ่ึงจะเห็นเป็นรูปพระจนัทร์เส้ียวหรือพระจนัทร์เตม็
ดวง……………………………………………………………………………………… 

2. เรามองเห็นรูปร่างของดวงจนัทร์ในช่วงขา้งข้ึนและขา้งแรมแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
………แตกต่างกนั คือในช่วงขา้งข้ึนดวงจนัทร์จะค่อยๆ สวา่งมากข้ึนจนเตม็ดวง  ส่วนในช่วง
ขา้งแรมดวงจนัทร์จะเร่ิมมืดจนมืดสนิท………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

3. ทาํไมบางคืนเราจึงไม่สามารถมองเห็นดวงจนัทร์ไดเ้ลย 
………เพราะดวงจนัทร์อยูเ่ป็นเส้นตรงระหวา่งโลกกบัดวงอาทิตย ์ทาํใหด้วงจนัทร์ทึบแสง คน
บนโลกจึงมองไม่เห็นดวงจนัทร์………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4. ถา้เราสงัเกตดวงจนัทร์จะเป็นเวลาก่ีวนั เราจึงจะเห็นดวงจนัทร์มีรูปร่างเหมือนกบัวนัแรกท่ี
เราสงัเกตอีกคร้ังหน่ึง 

……………27 -28 วนั………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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  สังเกตดวงจนัทร์กนัไปแล้ว กไ็ด้รู้ลกัษณะของ
ดวงจนัทร์ในแต่ละคนื ทีนี่ล้องมาดูในวนัสําคญั
ต่างๆ ทีเ่ราเห็นในปฏิทนิน้ันน่าจะมีลกัษณะของ
ดวงจนัทร์เป็นอย่างไร  ถ้าอย่างน้ันกล็องไปทาํ
กจิกรรมที ่3วนัสําคญักบัรูปลกัษณ์ของ ดวงจนัทร์
กนัเถอะ แล้วต่อด้วยทาํกจิกรรมที ่4 ปริศนาของ
ดวงจนัทร์ 
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กจิกรรมที ่3 
วนัสําคญักบัรูปลกัษณ์ของดวงจนัทร์ 

 

 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนเติมขอ้ความลงตามวนัสาํคญัต่างๆ ท่ีกาํหนดให ้พร้อมกบัวาดภาพลกัษณะของ
ดวงจนัทร์และระบายสีใหต้รงกบัความเป็นจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัวสิาขบูชา ตรงกบัวนั … ข้ึน  15…คํ่า เดือน.....…6………… 
มีความสาํคญั……เป็นวนัคลา้ยวนัประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพาน 
ขององคส์มัมาสมัพทุธเจา้…………..……………………………… 
………………………………............................................................. 

วนัเข้าพรรษา ตรงกบัวนั …แรม 1……คํ่า เดือน.....…8……… 
มีความสาํคญั…เป็นวนัท่ีพระสงฆเ์ร่ิมอยูจ่าํพรรษาท่ีวดัตลอดเวลา 
 3 เดือน …………………………………………………............ 
…………………………………………………………………… 

วนัสารทไทย ตรงกบัวนั …แรม 15……คํ่า เดือน.....…10………  
มีความสาํคญั…เป็นการทาํบุญเพ่ือส่งเสริมขวญักาํลงัใจแก่เกษตรกร 
ผูป้ลูกพืชพนัธ์ุธญัญาหาร เพ่ือใหพื้ชพนัธ์ุมีความอุดมสมบูรณ์
ยิง่ข้ึนไป…………………………………………………..……… 

วนัอฏัฐมบูีชา ตรงกบัวนั …แรม 8……คํ่า เดือน.....…6………… 
มีความสาํคญั……เป็นวนัคลา้ยวนัถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระของ 
พระพทุธเจา้ หลงัจากพระพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ 7 วนั………… 
…………………………………………………………………… 



79 
 

 

กจิกรรมที ่4 
ปริศนาดวงจนัทร์ 

 

 

 

 
 
คาํช้ีแจง นกัเรียนนาํคาํตอบจากคาํถามดา้นล่างเติมลงในตารางแนวตั้งและแนวนอนใหถู้กตอ้ง 

 

                            

                            

               ว ั น เ พ ็ ญ         

               น             

               ธ             

        ป ฏิ ทิ น จ ั น ท ร ค ติ           

               ร         ทิ    

               ม     ข ้    ศ    

            ว ั น ว ิ ส สา ข บู ช ชา    ต    

     ทิ          ว     ง    ตะ    

     ศ          น     ข้ึ    ว ั    

 ต ั ก บ บา ต ร เ ท โ ว โ ร ห น นะ    ว ั น เ ดื อ น ด ั บ  

     ตะ               ข ้    ต    

     ว ั               ขา    ก    

     น               ง        

     อ               แ        

  ว ั น ล อ ย ก ร ระ ท ง         ร        

     ก               ม        
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แนวนอน 
1. วนัข้ึน 15 คํ่า เรียกอีกอยา่งวา่วนัอะไร 
2. ปฏิทินท่ีนบัตามคติการโคจรของดวงจนัทร์ โดยดูจากปรากฏการณ์ขา้งข้ึนขา้งแรม เรียก

ปฏิทินชนิดน้ีวา่อะไร 
3. วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา โดยเป็นวนัประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพทุธเจา้ 

ตรงกบัวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 คือวนัใด 
4. พิธีกรรมพิธีหน่ึงท่ีทาํกนัในวนัแรม 1 คํ่า เดือน 11คือพิธีกรรมใด 
5. วนัหน่ึงท่ีประชาชนทัว่ไปขอขมาพระแม่คงคา ตรงกบัวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 คือวนัใด 
6. วนัแรม 15 คํ่า เรียกอีกอยา่งวา่วนัอะไร 

 

แนวตั้ง 
1. วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา ซ่ึงภายใน 1 เดือน มี 4 วนั วนัสาํคญัดงักล่าวคือวนัใด 
2. ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการโคจรของดวงจนัทร์รอบโลก ทาํใหต้าํแหน่งของดวงจนัทร์

เปล่ียนไปเร่ือยๆ ซ่ึงเราจะมองเห็นรูปร่างของดวงจนัทร์แตกต่างกนั เรียกปรากฏการณ์น้ีวา่
อะไร 

3. ขา้งข้ึนจะมองเห็นดวงจนัทร์เป็นรูปเส้ียว และหนัดา้นเวา้ไปทางทิศใด 
4. ขา้งแรมจะมองเห็นดวงจนัทร์เป็นรูปเส้ียว และหนัดา้นเวา้ไปทางทิศใด 
 

 

 

 

 
 

 

ทาํกนัได้หรือเปล่า 
เพือ่นๆ …....... 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่6 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์         ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
เร่ือง นํา้ขึน้ – นํา้ลง        เวลา  2 ช่ัวโมง 
************************************************************************************* 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน 7.1: เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุริยะและ
ผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 

ตัวช้ีวดัที ่
 ม.3/1 สืบคน้และอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งดวงอาทิตย ์โลก ดวงจนัทร์ และดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ 
และผลท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวิตบนโลก 
 

แนวความคดิหลกั 
 โลก ดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ มีความสมัพนัธ์กนั ทาํใหเ้กิดนํ้าข้ึน - นํ้าลง  โดยปรากฏการณ์      
นํ้าข้ึน – นํ้าลงน้ีเกิดข้ึนจากแรงดึงดูดของดวงจนัทร์และดวงอาทิตยท่ี์มีต่อโลก 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายการเกิดนํ้าข้ึน – นํ้าลงได ้
2. สาํรวจนํ้าข้ึน – นํ้าลงจากแหล่งต่างๆ ได ้
3. เล่าประสบการณ์เก่ียวกบันํ้าข้ึน – นํ้าลงได ้
4. บอกผลกระทบของปรากฏการณ์นํ้าข้ึน – นํ้าลงต่อส่ิงต่างๆ ได ้

 

สาระการเรียนรู้ 

นํา้ขึน้นํา้ลง เกิดข้ึนเน่ืองจากอิทธิพลดึงดูดระหวา่งโลกกบัดวงจนัทร์และดวงอาทิตย ์(อิทธิพลของ
ดวงอาทิตยมี์นอ้ยกวา่ดวงจนัทร์ประมาณคร่ึงหน่ึง)  นํ้าข้ึนเกิดใน 2 ส่วนของโลกคือ ส่วนท่ีหนัเขา้หาดวง
อาทิตยห์รือดวงจนัทร์ และส่วนท่ีอยูห่่างจากซีกโลกดา้นตรงขา้ม และเกิดนํ้าข้ึนสูงสุด (Spring tide) เม่ือ
โลก ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์อยูใ่นแนวเดียวกนัหรือ ทุกๆ 2 อาทิตย ์คือ ข้ึน 15 คํ่า และ แรม15 คํ่า และระดบั
นํ้าลดลงตํ่าสุด (Neap tide) เม่ือดวงอาทิตย ์โลก ดวงจนัทร์ อยูใ่นแนวตั้งฉากคือ วนัแรมข้ึน 7 คํ่า และ แรม 7 
คํ่า 
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองท่ี 4 นํ้าข้ึน – นํ้าลง, แผนภูมิเพลง          

“ นํ้าข้ึน ” , ภาพนํ้าข้ึน – นํ้าลง 
2. ส่ือประกอบการทาํกจิกรรมการทดลอง ไดแ้ก่ - 
3. แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ,์ วารสาร, ข่าวพยากรณ์อากาศทางวิทย ุโทรทศัน์, อินเทอร์เน็ต, 

กรมอุตุนิยมวทิยา 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูใหน้กัเรียนดูแผนภูมิ “นํ้าข้ึน” อ่านออกเสียงดงัๆ พร้อมกนั ร้องเป็นเพลงตามครู      

1 เท่ียว ร้องกนัเอง 2 เท่ียว พร้อมปรบมือประกอบจงัหวะใหเ้กิดความสนุกก่อนเรียน 
เพลง นํา้ขึน้ 

 จดจาํคาํโบราณวา่  นํ้าข้ึนใหรี้บตกัใส่ตุ่มไว ้
  เพราะเราจะไดใ้ชต้อนนํ้าลง   ยามนํ้าลงจะขุ่นและแหง้ไปจนเราตกัไม่ได ้

       เช่นพวกเรานั้นยงัมีเวลา (ซํ้า)          ตอ้งหมัน่เพียรศึกษาก่อนจะสายเกินไป 
 

2. ใหต้วัแทนนกัเรียนออกมาเล่าถึงนํ้าข้ึนตามท่ีเคยเห็น 
3. ครูนาํภาพนํ้าข้ึน – นํ้าลง มาใหน้กัเรียนดู แลว้ถามนกัเรียนวา่ “ส่ิงน้ีเกิดข้ึนไดมี้สาเหตุ

มาจากอะไร” 
ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา  

1. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาและร่วมกนัอภิปรายการเกิดนํ้าข้ึน – นํ้าลง ในประเดน็
ต่างๆ ต่อไปน้ีจากเอกสารประกอบการเรียน เร่ืองท่ี 4 นํ้าข้ึน – นํ้าลง เพือ่นาํเสนอหนา้ชั้นเรียนต่อไป 

- การเกิดนํ้าข้ึน – นํ้าลง 
- วฏัจกัรนํ้าข้ึน – นํ้าลง 
- นํ้าเกิดและนํ้าตาย 
- ผลกระทบของนํ้าข้ึน – นํ้าลง 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ครูจบัฉลากเลือกวา่นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะไดน้าํเสนอผลการศึกษาตามหวัขอ้ใดท่ี

กาํหนดให ้ 
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการศึกษาอีกคร้ัง 

ขั้นที ่4 ขยายความรู้  
1. ครูถามนกัเรียนวา่ “นกัเรียนทราบขอ้มูลเก่ียวกบันํ้าข้ึน – นํ้าลงจากท่ีไหนบา้ง แลว้เขา

รายงานวา่อยา่งไรบา้ง” 
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2. นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 1 สาํรวจนํ้าข้ึน – นํ้าลง จากนั้นต่อดว้ยกิจกรรมท่ี 2 เล่า
ประสบการณ์นํ้าข้ึนนํ้าลง 

ขั้นที ่5 ประเมิน  
1. ใหน้กัเรียนนาํผลงานจากกิจกรรมท่ี 1 และ 2 มานาํเสนอหนา้ชั้นเรียน  
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปบทเรียนอีกคร้ัง  
3. นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง นํ้าข้ึน – นํ้าลง 

การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี/ พฤตกิรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
อธิบายการเกิดนํ้าข้ึน – นํ้าลง การตอบคาํถามและ

ทดสอบหลงัเรียนเร่ือง 
นํ้าข้ึน – นํ้าลง 

แบบสงัเกตพฤติกรรม
การตอบคาํถาม 

ร้อยละ 70 

สาํรวจนํ้าข้ึน – นํ้าลงจากแหล่งต่างๆ ตรวจผลงานจาก
กิจกรรมท่ี 1 

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 1 

ร้อยละ 80 

เล่าประสบการณ์เก่ียวกบันํ้าข้ึน – นํ้าลง ตรวจผลงานจาก
กิจกรรมท่ี 2 

แบบประเมินกิจกรรม
ท่ี 2 

ร้อยละ 80 

บอกผลกระทบของปรากฏการณ์       
นํ้าข้ึน – นํ้าลงต่อส่ิงต่างๆ 

การตอบคาํถาม แบบสงัเกตพฤติกรรม
การตอบคาํถาม 

ร้อยละ 70 

ทกัษะการทาํงานกลุ่ม การสงัเกต แบบประเมินพฤติกรรม
การทาํงานกลุ่ม 

ร้อยละ 70 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้   
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ............. 
 2.  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  
 3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 4. การปรับปรุงและพฒันา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... …………………………… 

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… 
                            (........................................................) 
                                      ครูผูส้อน 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 
 
       ลงช่ือ..................................................   
                                        ( ..............................................)  
                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน................................. 
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นํา้ขึน้ นํา้ลง 

... เพือ่นๆ  คงเคยไปเที่ยวทะเลกนับ้าง
นะ นอกจากสีฟ้าครามของนํา้ทะเลแล้ว เพือ่นๆ     
ยงัสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์ "นํา้ขึน้และ 
นํา้ลง" ได้อกีด้วย ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วเราจะเห็น
ปรากฏการณ์ดงักล่าวได้ชัดเจนอย่างน้อยหน่ึง
คร้ังต่อวนั… 

......เอ ! แสดงว่ามีมากกว่าหน่ึง
คร้ังต่อวนัหรือค่ะ........... 

.....เพือ่นๆ คงอยากรู้เหตุผลของ 
การเกดินํา้ขึน้นํา้ลงแล้วสิค่ะว่า
เกดิขึน้ได้อย่างไร....... 
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 ภาพประกอบ 4.1 น้ําข้ึน น้ําลงบริเวณชายหาด  

 ท่ีมา: http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/physics1/tides/tides.htm 
 

4.1 นํา้ขึน้ นํา้ลง 
นํ้าข้ึนนํ้าลงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจนัทร์

และดวงอาทิตยท่ี์กระทาํต่อโลกเราครับ แต่ผลท่ีเกิดจากดวงจนัทร์นั้นมากกวา่ดวงอาทิตย ์
ถึงแมว้า่ดวงอาทิตยจ์ะมีมวลมากกวา่ดวงจนัทร์ถึง 27 ลา้นเท่า แต่ดวงอาทิตยอ์ยูห่่างไกลจากโลก
ถึง 93 ลา้นไมล ์(ประมาณ 390 เท่าเม่ือเทียบกบัระยะห่างระหวา่งโลกกบัดวงจนัทร์) ส่วนดวง
จนัทร์ท่ีเป็นบริวารของโลกนั้น อยูห่่างจากโลกเพียง 240,000 ไมล ์ดงันั้นแรงดึงดูดของดวง
จนัทร์จึงมีผลต่อโลกมากกวา่ดวงอาทิตย ์และนํ้าท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตยจ์ะสูงเพียง
ร้อยละ 46 เม่ือเทียบกบัระดบันํ้าท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากแรงดึงดูดของดวงจนัทร์ 
      ในขณะท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบโลกนั้น นํ้าบนพ้ืนโลกซ่ึงเป็นของเหลว จะถูกแรง
ดึงดูดของดวงจนัทร์ทาํใหร้ะดบันํ้าสูงข้ึนทั้งในทิศทางท่ีดวงจนัทร์ปรากฏข้ึนและในซีกโลกฝ่ัง
ตรงขา้มนํ้ ากจ็ะสูงข้ึนดว้ยเพราะแรงดึงดูดของโลกกบัดวงจนัทร์ไปรวมในทิศทางนั้น  ดงัรูป 

   

 ภาพประกอบ 4.2 ผลของแรงดงึดูดจากดวงจันทร์ทําให้เกดิน้ําข้ึนน้ําลงบนโลก 

ทีม่า: http://www.kidsgeo.com/geography-for-kids/ 

ก ข 

ค 

ง 
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จากรูป อธิบายนํ้าข้ึนนํ้ าลงไดด้งัน้ี 
จุด ก ซ่ึงอยูใ่กลด้วงจนัทร์มากท่ีสุด แรงโนม้ถ่วงของดวงจนัทร์ท่ีกระทาํ ณ จุดน้ี 

มีความเขม้มากกวา่แรงโนม้ถ่วงของดวงจนัทร์ท่ีกระทาํต่อโลกทั้งดวง นํ้าในบริเวณใกลจุ้ด ก ถูก
ดวงจนัทร์ดึงมากกวา่โลกทั้งดวงนํ้ าจึงไหลมารวมท่ีจุด ก เกิดเป็นนํ้าข้ึน 

จุด ข ซ่ึงอยูห่่างจากดวงจนัทร์มากท่ีสุด แรงโนม้ถ่วงจากดวงจนัทร์ท่ีกระทาํ ณ 
จุดน้ี มีความเขม้นอ้ยกวา่แรงโนม้ถ่วงของดวงจนัทร์ท่ีกระทาํต่อโลกทั้งดวง โลกทั้งดวงจึงถูกดึง
เขา้หาดวงจนัทร์มากกวา่นํ้ าในบริเวณจุด ข ดงันั้นนํ้ าจึงถูก “ท้ิงร้ังทา้ย” และไหลมารวม ณ จุด ข 
เกิดเป็นนํ้าอีกแห่งหน่ึง 

จุด ค และ จุด ง  นํ้าลงเกิดข้ึนระหวา่งนํ้าข้ึนทั้งสองดา้น 
 

4.2 วฏัจกัรนํา้ขึน้ นํา้ลง 
โลกเม่ือเกิดนํ้าข้ึนคร้ังละ 2 แห่ง กจ็ะเกิดนํ้าลง 2 แห่งดว้ย ขณะท่ีโลกหมุนรอบ

ตวัเอง นํ้าข้ึนจะเกิดบนดา้นท่ีหนัเขา้หาดวงจนัทร์ และดา้นท่ีอยูต่รงขา้มดวงจนัทร์ ทุกตาํแหน่ง
บนโลกจะเคล่ือนผา่นบริเวณท่ีเป็นนํ้าข้ึน 2 แห่ง และบริเวณท่ีเป็นนํ้าลง 2 แห่ง ในวงรอบ 25 
ชัว่โมง ดงันั้นบริเวณต่างๆ ของโลกจึงมีนํ้ าทะเลข้ึนและลงวนัละ 2 คร้ัง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ครบแล้วหรือยงัครับความรู้
เกีย่วกบันํา้ขึน้ นํา้ลง 

     ยงัครับ ยงัมีอกีเรามาศึกษา
หาความรู้กนัต่อเลย... 
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4.3 นํา้เกดิและนํา้ตาย 
นอกจากดวงจนัทร์จะมีอิทธิพลต่อนํ้าข้ึนนํ้าลงแลว้  ดวงอาทิตยก์มี็บทบาทต่อการ

เกิดนํ้าข้ึนนํ้าลงเช่นกนั เพราะดวงอาทิตยก์มี็แรงโนม้ถ่วง แต่เน่ืองจากดวงอาทิตยอ์ยูไ่กลจากโลก
มาก ผลของแรงโนม้ถ่วงของดวงอาทิตยท่ี์มีต่อการเกิดนํ้าข้ึนนํ้ าลงบนโลกจึงมีแค่เพียงคร่ึงหน่ึง
ของผลจากดวงจนัทร์เท่านั้น 

ในวนัเพญ็ (ข้ึน 15 คํ่า) หรือวนัเดือนมืด (แรม 15 คํ่า) ดวงจนัทร์ โลกและดวงอาทิตย์
จะอยูใ่นแนวเส้นตรงเดียวกนั ทาํใหแ้รงโนม้ถ่วงจากดวงจนัทร์และดวงอาทิตยเ์สริมหรือหกัลา้ง
กนัมากท่ีสุด ดงันั้น ในวนัทั้งสองน้ี นํ้าจึงข้ึนสูงท่ีสุดและลดลงตํ่าท่ีสุด เรียกวา่เป็น นํา้เกดิ  
(Spring tide) (คาํวา่ Spring ในช่ือภาษาองักฤษ ไม่ไดห้มายถึงฤดูใบไม่ผลิแต่อยา่งใด แต่มาจาก
ภาษาเยอรมนั Springen หมายถึง สูงข้ึน) นํ้าจะข้ึนสูงสุดและลดลงตํ่าสุดเดือนละสองวนั  

ส่วนในวนัข้ึน 7 (หรือ 8) คํ่า และแรม 7 (หรือ 8) คํ่า ดวงจนัทร์จะทาํมุมตั้งฉากกบั
ดวงอาทิตยเ์ม่ือมองจากโลก ทาํใหแ้รงโนม้ถ่วงจากดวงจนัทร์และดวงอาทิตยห์กัลา้งกนั นํ้าจึง
ข้ึนตํ่าท่ีสุดและลงนอ้ยท่ีสุด หรือมีความแตกต่างของระดบันํ้าท่ีข้ึนและลงนอ้ยท่ีสุด เรียกวา่
เป็น นํา้ตาย (Neap tide) ซ่ึงจะเกิดข้ึนเดือนละสองวนัเช่นกนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 4.3 น้ําเกดิ น้ําตาย 

ทีม่า: http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/278/cosmos/59.html 
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4.4 ผลกระทบของนํา้ขึน้ นํา้ลง 
นํ้าข้ึนนํ้าลงวนัละสองคร้ัง มิไดเ้กิดข้ึนในทุกแห่งของโลก รูปทรงของอ่าว ช่องทาง

นํ้า และพื้นมหาสมุทร ส่งผลต่อการไหลเวยีนของนํ้า ดงันั้นระดบันํ้าและเวลาของการเกิดนํ้าข้ึน  
นํ้าลงในแต่ละแห่งจึงแตกต่างกนัมาก แมว้า่จะเป็นสถานท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนักต็าม เน่ืองจากเวลา 
นํ้าลงอาจมีหินโสโครกโผล่ข้ึนเหนือนํ้า และช่องทางเดินเรืออาจต้ืนเขิน นกัเดินเรือจึงตอ้งคอย
ติดตามเวลาการเกิดนํ้าข้ึนนํ้าลง แมใ้นทุกวนัน้ี นกัเรียนอาจเคยเห็นข่าวในหนงัสือพิมพว์า่    เรือ
เกยต้ืนตอนนํ้าลง ตอ้งรอจนกวา่นํ้ าข้ึน จึงจะลอยตวัออกไปได ้ในบางคร้ังนํ้ าข้ึนนํ้ าลงใน
มหาสมุทรกส่็งผลกระทบต่อแม่นํ้า เห็นไดใ้นบริเวณปากแม่นํ้ า นํ้าทะเลจะไหลเขา้ไปในแม่นํ้า
ในเวลานํ้าข้ึน และนํ้าในแม่นํ้าจะไหลลงสู่มหาสมุทรในเวลานํ้าลง 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   สุดท้ายเรากเ็รียนเนือ้หาเกีย่วกบั
นํา้ขึน้ - นํา้ลงจนจบแล้ว               
..... แต่เรายงัไม่ได้ทาํกจิกรรมเลย 
เดีย๋วกจ็ะลมืทีเ่รียนมาหมด 

   .....จะรอช้าอยู่ทาํไม  เรามาเร่ิมต้น
ด้วยการทาํกจิกรรมที ่1 สํารวจนํา้ขึน้ 
นํา้ลง กนัเลย แล้วต่อด้วยกจิกรรมที ่2 
เล่าประสบการณ์นํา้ขึน้  นํา้ลง 
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กจิกรรมที ่1 
สํารวจนํา้ขึน้ นํา้ลง 

 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเกิดนํ้าข้ึนนํ้าลงจากแหล่งสืบคน้ต่างๆ 
วธีิการสืบค้น 

1. นกัเรียนจดักลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ระดมสมองและวางแผนเพื่อรวบรวมขอ้มูล
ศึกษาความสูงของนํ้าจากแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวารสาร หนงัสือพิมพ ์ข่าวสารทางวทิย ุโทรทศัน์ 
หรือจากอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะข่าวสารการพยากรณ์อากาศ เป็นเวลา 1 เดือน เพ่ือจดบนัทึก
ระดบัความสูงของนํ้าข้ึนสูงสุดในวนัข้ึนและวนัแรม และบนัทึกเวลานํ้าข้ึนสูงสุดโดยทาํเป็น
แผนภูมิเร่ิมตั้งแต่วนัแรม 1 คํ่า ถึงแรม 15 คํ่า และข้ึน 1 คํ่า ถึงข้ึน 15 คํ่า 

2. บนัทึกในรายงานการสืบคน้ขอ้มูล 
3. แต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการสืบคน้ในชั้นเรียนอภิปรายและสรุปผลร่วมกนั 

แหล่งการสืบค้น 
- หนงัสือพิมพ ์
- วารสาร 
- ข่าวพยากรณ์อากาศทางวิทย ุโทรทศน ์
- อินเทอร์เน็ต 
- กรมอุตุนิยมวทิยา 

ผลการสืบค้น 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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กจิกรรมที ่2 
เล่าประสบการณ์นํา้ขึน้นํา้ลง 

 
 
 
 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนเขียนเล่าประสบการณ์ในการไปเท่ียวทะเล นกัเรียนสงัเกตเห็นนํ้าข้ึนและลง
อยา่งไร ในตอนกลางคืนและตอนเชา้ นํ้าทะเลมีระดบันํ้าแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร พร้อมวาด
ภาพประกอบ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่7 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์         ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
เร่ือง จันทรุปราคา – สุริยุปราคา 1 (การเกดิสุริยุปราคา)    เวลา 2 ช่ัวโมง 
************************************************************************************* 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1: เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุริยะ

และผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 

ตัวช้ีวดัที ่
 ป.6/1  สร้างแบบจาํลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึนขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 

แนวความคดิหลกั 
 เม่ือดวงจนัทร์โคจรเขา้มาอยูร่ะหวา่งโลกและดวงอาทิตยใ์นระยะท่ีพอเหมาะจะทาํใหค้นบนโลก
เห็นดวงอาทิตยถู์กบงัทาํใหด้วงอาทิตยมื์ดไปบางส่วน เรียกวา่ เกิดสุริยปุราคา แต่ถา้โลกอยูร่ะหวา่งดวง
อาทิตย ์และดวงจนัทร์ในระยะท่ีพอเหมาะ เม่ือดวงจนัทร์โคจรเขา้มาอยูใ่นบริเวณเงาของโลกจะทาํใหค้นบน
โลกเห็นดวงจนัทร์มืดไปชัว่ขณะหน่ึง เรียกวา่ เกิดจนัทรุปราคา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายการเกิดสุริยปุราคาได ้
2. ทดลอง รายงาน และสรุปผลเก่ียวกบัการเกิดสุริยปุราคาได ้
3. บอกวิธีดูสุริยปุราคาท่ีถูกตอ้งได ้
4. เล่าประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการเกิดสุริยปุราคาในประเทศไทยได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
สุริยปุราคา เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยเม่ือโลกโคจรอยูร่ะหวา่งดวงจนัทร์และดวงอาทิตย์

ในแนวเสน้ตรงเงาของโลกจะทอดไปในอวกาศ เม่ือดวงจนัทร์โคจรอยูร่ะหวา่งโลกและดวงอาทิตยใ์นแนว
เสน้ตรง เงาของดวงจนัทร์จะตกลงบนโลก คนท่ียนือยูบ่นโลกบริเวณเงามืดของดวงจนัทร์จะเห็นดวงอาทิตย์
มืดมิดไปทั้งดวง เรียกวา่ สุริยปุราคาเตม็ดวง แต่หากอยูบ่นโลกบริเวณเงามวัจะเห็นดวงอาทิตยมื์ดเพียง
บางส่วน จึงเกิดสุริยปุราคาบางส่วน บางคร้ังเงามืดของดวงจนัทร์ไม่ตกถึงพื้นโลก เพราะดวงจนัทร์อยูห่่าง
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โลกมากกวา่ปกติ มีเพยีงพื้นท่ีเงามวัส่วนท่ีอยูใ่ตเ้งามืดตกลงบนโลก ทาํใหค้นท่ีบริเวณนั้จะเห็น สุริยปุราคา
วงแหวน 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการเรียนท่ี 5 จนัทรุปราคา – สุริยปุราคา  
2. ส่ือประกอบการทาํกจิกรรมการทดลอง ไดแ้ก่ ไมเ้สียบลูกช้ิน, มะนาว, กระดาษแกว้สีแดง, ไฟฉาย, สม้, 

ดินนํ้ามนั, กระดาษแขง็, ดินสอ 
3. แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด, อินเตอร์เน็ท, หนงัสือวิทยาศาสตร์ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  

1. ครูถามนกัเรียนวา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนทอ้งฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัดวง
จนัทร์ โลก และดวงอาทิตยน์ั้นหมดแลว้หรือยงั 

2. นกัเรียนอ่านนิทานในเอกสารประกอบการเรียนท่ี 5 จนัทรุปราคา – สุริยปุราคา 
3. ครูถามวา่นิทานท่ีอ่านเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร  ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวกเ็ป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาติท่ีเกิดบนทอ้งฟ้าอยา่งหน่ึง 
4. ครูนาํภาพสุริยปุราคามาใหน้กัเรียนดูแลว้ถามนกัเรียนวา่ “ลกัษณะท่ีนกัเรียนเห็นใน

ภาพนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร” 
ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา  

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมท่ี 1 การเกิดสุริยปุราคา ตามดว้ยกิจกรรมท่ี 2 ดวงจนัทร์
บงัดวงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งไร และกิจกรรมท่ี 3 การเกิดสุริยปุราคา ณ ตาํแหน่งต่างๆ บนโลก และร่วมกนั
อภิปรายภายผลการศึกษาในกลุ่มเก่ียวกบัการทดลองในกิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่ม 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ครูจบัฉลากเลือกวา่นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะไดน้าํเสนอผลการศึกษากิจกรรมใดหนา้ชั้น

เรียน เพื่อเป็นขอ้มูลในการสรุปต่อไป 
2. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเพ่ือสรุปเก่ียวกบัการเกิดสุริยปุราคา  

ขั้นที ่4 ขยายความรู้  
1. ครูถามนาํนกัเรียนอีกวา่ “นกัเรียนคิดวา่ในประเทศไทยเรามีสุริยปุราเกิดข้ึนมากนอ้ย

เพียงใด”  
2. นกัเรียนคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการเกิดสุริยปุราคาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
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ขั้นที ่5 ประเมิน 
1. ตวัแทนนกัเรียนออกมานาํเสนอขอ้มูลท่ีไดท้าํการศึกษาคน้ควา้หนา้ชั้นเรียน 
2. จากนั้นครูสรุปขอ้มูลท่ีนกัเรียนไดศึ้กษามา  พร้อมทั้งใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดูการเกิด

สุริยปุราคา 
3. นกัเรียนฝึกถามตอบซ่ึงกนัและกนั 

 

การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี/ พฤตกิรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
อธิบายการเกิดสุริยปุราคา ตรวจผลงานจากกิจกรรม

ท่ี 1,2 และ 3 และการ
ตอบคาํถาม 

แบบประเมินกิจกรรมท่ี 1, 
2  และ 3 และแบบสงัเกต
การตอบคาํถาม 

ร้อยละ 80 

ทดลอง รายงาน และสรุปผลเก่ียวกบั
การเกิดสุริยปุราคา 

ตรวจผลงานจากกิจกรรม
ท่ี 1, 2 และ 3  

แบบประเมินกิจกรรมท่ี 1, 
2  และ 3 

ร้อยละ 80 

บอกวิธีดูสุริยปุราคาท่ีถูกตอ้ง การตอบคาํถาม แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ตอบคาํถาม 

ร้อยละ 70 

เล่าประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการเกิด
สุริยปุราคาในประเทศไทย 

การตอบคาํถาม แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ตอบคาํถาม 

ร้อยละ 70 

ทกัษะการทาํงานกลุ่ม การสงัเกต แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่ม 

ร้อยละ 70 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้   
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ............. 
 2.  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 4. การปรับปรุงและพฒันา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… 
                            (........................................................) 
                                      ครูผูส้อน 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 

ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 
 
 
       ลงช่ือ..................................................   
                                        ( ..............................................)  
                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน................................. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่8 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์         ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
เร่ือง จันทรุปราคา – สุริยุปราคา 2 (การเกดิจันทรุปราคา)    เวลา  2 ช่ัวโมง 
************************************************************************************* 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1: เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซีและเอกภพการปฏิสมัพนัธ์ภายในระบบสุริยะ

และผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ การ
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 

ตัวช้ีวดัที ่
 ป.6/1  สร้างแบบจาํลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึนขา้งแรม สุริยปุราคา จนัทรุปราคา และนาํ
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 

แนวความคดิหลกั 
 เม่ือดวงจนัทร์โคจรเขา้มาอยูร่ะหวา่งโลกและดวงอาทิตยใ์นระยะท่ีพอเหมาะจะทาํใหค้นบนโลก
เห็นดวงอาทิตยถู์กบงัทาํใหด้วงอาทิตยมื์ดไปบางส่วน เรียกวา่ เกิดสุริยปุราคา แต่ถา้โลกอยูร่ะหวา่งดวง
อาทิตย ์และดวงจนัทร์ในระยะท่ีพอเหมาะ เม่ือดวงจนัทร์โคจรเขา้มาอยูใ่นบริเวณเงาของโลกจะทาํใหค้นบน
โลกเห็นดวงจนัทร์มืดไปชัว่ขณะหน่ึง เรียกวา่ เกิดจนัทรุปราคา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายการเกิดจนัทรุปราคาได ้
2. ทดลอง รายงาน และสรุปผลเก่ียวกบัการเกิดจนัทรุปราคาได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
จนัทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยเม่ือโลกโคจรยอยูร่ะหวา่งดวงจนัทร์และดวง

อาทิตยใ์นแนวเสน้ตรงเงาของโลกจะทอดไปในอวกาศ เม่ือดวงจนัทร์โคจรเขา้ไปในเงาของโลกดวงจนัทร์
ค่อยๆ มืด เรียกวา่ จนัทรุปราคาบางส่วน จากนั้นดวงจนัทร์เขา้ไปในเงามืดของโลกจนหมดจึงเห็นดวงจนัทร์
มืดทั้งดวงเรียกวา่ จนัทรุปราคาเตม็ดวง 
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการเรียนท่ี 5 จนัทรุปราคา – สุริยปุราคา  
2. ส่ือประกอบการทาํกจิกรรมการทดลอง ไดแ้ก่ ไมเ้สียบลูกช้ิน, มะนาว, ไฟฉาย, สม้, ดินนํ้ามนั 
3. แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด, อินเตอร์เน็ท, หนงัสือวิทยาศาสตร์ 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 

1. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัการเกิดสุริยปุราคาท่ีเรียนในชัว่โมงท่ีผา่นมา 
2. ครูถามนกัเรียนวา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนทอ้งฟ้าท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัดวง

จนัทร์ โลก และดวงอาทิตยน์ั้นหมดแลว้หรือยงั 
3. ครูนาํภาพจนัทรุปราคาใหน้กัเรียนดูแลว้ถามนกัเรียนวา่ “ลกัษณะท่ีนกัเรียนเห็นใน

ภาพนั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร” 
ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมท่ี 4 จาํลองการเกิดจนัทรุปราคา และร่วมกนัอภิปรายผล
การศึกษาภายในกลุ่ม  

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ครูจบัฉลากเลือกวา่นกัเรียนกลุ่มใดจะไดน้าํเสนอผลการศึกษาหนา้ชั้นเรียน เพื่อเป็น

ขอ้มูลในการสรุปต่อไป 
2. นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายเพ่ือสรุปเก่ียวกบัการเกิดจนัทรุปราคา 

ขั้นที ่4 ขยายความรู้ 
1. ครูถามนาํนกัเรียนอีกวา่ “นกัเรียนคิดวา่ในประเทศไทยเรามีจนัทรุปราคาเกิดข้ึนมาก

นอ้ยเพยีงใด”  
2. นกัเรียนคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการเกิดจนัทรุปราคาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
3. ตวัแทนนกัเรียนออกมานาํเสนอขอ้มูลท่ีไดท้าํการศึกษาคน้ควา้หนา้ชั้นเรียน 
4. จากนั้นครูสรุปขอ้มูลท่ีนกัเรียนไดศึ้กษามา   

ขั้นที ่5 ประเมิน  
1. นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 5 ทบทวนความรู้อุปราคา เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ทั้งหมดท่ี

ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการเกิดอุปราคา 
2. จากนั้นนกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ืองจนัทรุปราคา – สุริยปุราคา 
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การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี/ พฤตกิรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
อธิบายการเกิดจนัทรุปราคา  ตรวจผลงานจากกิจกรรม

ท่ี 5 และทดสอบหลงั
เรียนเร่ือง จนัทรุปราคา – 
สุริยปุราคา 

แบบประเมินกิจกรรมท่ี 5 
และแบบทดสอบหลงั
เรียนเร่ือง จนัทรุปราคา – 
สุริยปุราคา 

ร้อยละ 80 

ทดลอง รายงาน และสรุปผลเก่ียวกบั
การเกิดจนัทรุปราคา 

ตรวจผลงานจากกิจกรรม
ท่ี 4 

แบบประเมินกิจกรรมท่ี 4 ร้อยละ 80 

ทกัษะการทาํงานกลุ่ม การสงัเกต แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่ม 

ร้อยละ 70 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้   
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ............. 
 2.  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 4. การปรับปรุงและพฒันา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… 
                            (........................................................) 
                                      ครูผูส้อน 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 
 
 
       ลงช่ือ..................................................   
                                        ( ..............................................)  
                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน................................. 
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จันทรุปราคา-สุริยุปราคา 

...นักเรียน วนันีค้รูมีนิทานเร่ืองหน่ึงมา
ให้นักเรียนอ่านค่ะ  ช่ือเร่ือง กบกนิเดอืน 
ลองอ่านกนัดูนะค่ะ.... 

กบกนิเดอืน 
 

 ในสมยัก่อนพระเจา้เหา มีครอบครัวๆหน่ึง ไดต้ั้งบา้นเรือนอยูน่อกเมือง 
ครอบครัวน้ีมีอยูด่ว้ยกนั ๔ คน คือ พอ่ แม่ ลูกสาวสองคน ในสมยันั้นถา้ครอบครัวไหนมีลูก
สาวกจ็ะไดรั้บการอบรมเร่ืองภายในบา้นเก่ียวกบัการเป็นแม่บา้นท่ีดีเช่น การจดัการบา้นการ
เรือน ความประพฤติ กิริยามารยาท ตลอดจนการทาํอาหาร และในครอบครัวน้ีกไ็ดอ้บรมใน
เร่ืองต่างๆ ตามธรรมเนียมประเพณีของชาวลา้นนา ต่อมาไม่นานทั้งสองคนกส็ามารถท่ีจะ
ทาํไดอ้ยา่งชาํนาญ 
 วนัหน่ึง พอ่แม่บอกใหลู้กสาวทั้งสองคนไปทาํอาหารเพื่อจะไดท้ดสอบดูฝีมือ ทั้ง
สองคนกเ็ขา้ไปในครัวแลว้ช่วยกนัทาํอาหารจนเสร็จ และทั้งสองคนกท็ดลองชิมดูรสอาหาร
ท่ีไดท้าํมาแต่ดว้ยรสอาหารท่ีไม่ถูกปากซ่ึงกนัและกนั ทั้งสองจึงโตเ้ถียงกนัจนอดกลั้นไม่
ไหว พ่ีสาวจึงเอาป้าก (ทพัพี) ฟาดหนา้นอ้งสาว ส่วนนอ้งสาวกเ็อาสาก (ไมตี้พริก) ฟาดหนา้
พ่ีสาวของตวัเอง ต่อสู้กนัจนตายคาท่ี  
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เม่ือทั้งสองตายไปแลว้ ยมบาลไดน้าํเอาวญิญาณของทั้งสองไปพิพากษาและตดัสิน
วา่ “ทั้งสองน้ีไดท้าํการอนัน่าบดัสีมาก สมควรจะไดต้กนรกทั้ง 7 ชั้น” เม่ือตกนรกไปแลว้ก็
ใหค้นพ่ีไปเกิดเป็นเดือน/ตะวนั ส่วนคนนอ้งไปเกิดเป็นกบเม่ือทั้งสองไปเกิดแลว้ กย็งั
อาฆาตกนัอยูอี่ก เม่ือใดท่ีไดมี้โอกาสพบกนัเขา้อีก ความอาฆาตแคน้ก็เกิดข้ึน คนนอ้งจึงได้
อา้ปากคาบเดือน/ตะวนัคนพ่ี ไวใ้นปาก ฝ่ายชาวบา้นชาวเมืองเม่ือเห็นเหตุการณ์น้ีเม่ือใด ก็
เกิดความสงสารเดือน/ตะวนั กจ็ะช่วยกนั ตีเกราะ เคาะไม ้ไล่ใหก้บตกใจจะไดป้ล่อยเดือน/
ตะวนัออกมา ดงัเช่นทุกวนัน้ี 

 

 
ท่ีมา: http://www.oknation.net/blog/jitrapon/2009/07/22/entry-1 

 

...อ่านจบกนัแล้วหรือยงัค่ะนักเรียน  ถ้า
จบแล้ว เร่ืองทีอ่่านเป็นเร่ืองเกีย่วข้องกบั
อะไรค่ะ.... 

เอ!  ผมว่าน่าจะเกีย่วกบัดวงอาทติย์
และดวงจนัทร์นะครับ    
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     จริงๆ แล้วนิทานทีนั่กเรียนอ่านน้ันเป็น 
เร่ืองเล่าของการเกดิสุริยุปราคา และ
จนัทรุปราคาค่ะ  แล้วนักเรียนเคยเห็นการเกดิ
สุริยุปราคา และจนัทรุปราคาหรือไม่ ถ้าเคย 
เคยเห็นเมื่อไรค่ะ 

ไม่เคยเห็นครับ แต่พ่อกบัแม่ของผม
เคยเห็นและเล่าให้ผมฟังครับ 

      ถ้าอย่างน้ันวนันีเ้ราลองมาศึกษาเร่ืองของ
สุริยุปราคา และจนัทรุปราคากนันะค่ะ 
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                        การเกดิสุริยุปราคา                                การเกดิจันทรุปราคา 

ภาพประกอบ 5.1 การเกดิอปุราคา 

ท่ีมา: http://gotoknow.org/blog/childendream/240761?page=1 และ 
http://www.amulet.in.th/forums/view_topic.php?t=762 

  

จากภาพทั้งสองภาพ เป็นปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ อุปราคา ซ่ึงหมายถึง ปรากฏการณ์ท่ี
ดวงดาวโคจรเขา้ไปในเงาของดาวดวงอ่ืน ทาํใหถู้กบงัมืดชัว่คราว อุปราคาท่ีเรามองเห็นไดมี้    2 
แบบ ไดแ้ก่ 

 
 

 
 
 
 

5.1 สุริยุปราคา 
สุริยปุราคา เป็นปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ ท่ีดวงจนัทร์ โลก และดวงอาทิตย ์โคจรมา

อยูใ่นแนวเส้นตรง ทาํใหด้วงจนัทร์บงัดวงอาทิตย ์และเงาของดวงจนัทร์จึงตกมาบน บริเวณ 
ต่างๆ บนโลก 
   สุริยปุราคาหรือเรียกอีกอยา่งวา่ สุริยะคราส หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีดวง
จนัทร์หมุนรอบโลก แลว้โคจรมาบงัดวงอาทิตย ์จึงทาํใหโ้ลกไม่ไดรั้บแสงสวา่งจากดวงอาทิตย ์
ช่วงขณะหน่ึง โดยเงาของดวงจนัทร์จึงตกมาบนโลก ทาํใหบ้ริเวณพ้ืนผวิโลกท่ีอยูใ่ตเ้งามืดของ
ดวงจนัทร์ เห็นดวงอาทิตยมื์ดมิด เราเรียกวา่ “สุริยปุราคาเตม็ดวง” และบริเวณพ้ืนโลกท่ีอยูใ่ตเ้งา

สุริยปุราคา หรือ      
สุริยคราส 

จนัทรุปราคา หรือ 
จนัทรคราส 
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มวัของดวงจนัทร์กจ็ะเห็นดวงอาทิตยมื์ดเป็นดวงกลมโดยมีขอบสวา่งลอ้มรอบคลา้ยวงแหวน 
เราเรียกวา่ “วงแหวนสุริยปุาคา” ส่วนบางบริเวณกเ็ห็นดวงอาทิตยมื์ดบางส่วนและสวา่งบางส่วน  
เราเรียกวา่ “สุริยปุราคาบางส่วน”  
     สุริยปุราคาจะเกิดข้ึนไม่บ่อยนกั เพราะส่วนใหญ่ดวงจนัทร์มกัจะโคจรในระดบัท่ีสูงหรือ
ตํ่ากวา่แนวระดบัเดียวกนั ( แนวเส้นตรงเดียวกนั ) กบัโลกและดวงอาทิตย ์ดงันั้นสุริยปุราคาจะ
เกิดข้ึนไดเ้ม่ือดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นแนวเส้นตรงระหวา่งโลกกบัดวงอาทิตย ์( ตรงกบัแรม 14 
– 15 คํ่า ) 
    ผลกระทบ การเกิดสุริยปุราคามีผลกระทบก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ เน่ืองจากการท่ีดวงอาทิตยค่์อยๆ ลดแสงลงเน่ืองจากดวงจนัทร์บงัแสงดวงอาทิตย ์
ทาํใหส้ตัวต่์างๆพากนักลบัรังเพราะนึกวา่ถึงเวลากลางคืนเห็นไดช้ดักคื็อ นกชนิดต่างๆ จะบิน
กลบัรัง ส่วนคนกพ็ากนัต่ืนเตน้และเตรียมการเฝ้าดูในปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีาํ
ใหม้นุษยมี์โอกาสเห็น และไดศึ้กษาการเกิดสุริยปุราคา และเกิดบริเวณใดของโลก 
 

     

 
 

ภาพประกอบ 5.2 การเกดิสุริยปราคา 

 ทีม่า:    http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phichit/apichat_p/sec03p01.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรากรู้็เกีย่วกบัเนือ้หาของการเกดิสุริยุปราคาไป
บ้างแล้ว  ตอนนีเ้ราลองมาศึกษาจากการทาํ
กจิกรรมด้วยตวัของเราเองดกีว่า โดยทาํ
กจิกรรมที ่1      การเกดิสุริยุปราคา 
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กจิกรรมที ่1 
การเกดิสุริยปราคา 

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัการเกิดสุริยปุราคา เพ่ือศึกษาการเกิดสุริยปุราคาและเงา
ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะต่างๆ 

อุปกรณ์ 
1. ไมเ้สียบลูกช้ิน 
2. มะนาว ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2 เซนติเมตร 
3. กระดาษแกว้สีแดง 
4. ไฟฉาย 

วธีิการทดลอง 
1. นาํไมเ้สียบลูกช้ินเสียบกบัผลมะนาว ดงัรูปท่ี 1  
2. ใชก้ระดาษแกว้สีแดงปิดกระบอกไฟฉาย ดงัรูปท่ี 2 
3. นาํผลมะนาวท่ีเสียบกบัไมเ้สียบลูกช้ินมาเปรียบเทียบกบัขนาดของปากกระบอก  ไฟ

ฉาย บนัทึกผล 
4. เปิดไฟฉายวางไวบ้นโต๊ะทดลอง ปิดตาขา้งเดียวแลว้มองเปรียบเทียบขนาดของผล

มะนาวกบัปากกระบอกไฟฉาย ทาํใหมี้ขนาดใกลเ้คียงกนั โดยการเล่ือนผลมะนาวเขา้หาตวัเอง 
5. ค่อยๆ เล่ือนผลมะนาวมายงักระบอกไฟฉายคร่ึงหน่ึง สงัเกตและบนัทึกผลการ

ทดลอง 
6. ค่อยๆ เล่ือนผลมะนาวมาบงักระบอกไฟฉายใหมิ้ด สงัเกตและบนัทึกผลการทดลอง 
7. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

 
 

1 

2 

3 
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บันทกึผลการทดลอง 
 

การทดลอง ผลการสังเกต/ รูปร่างของส่วนสว่างที่
สังเกตเห็น 

เม่ือเปรียบเทียบขนาดของผลมะนาวกบัปาก
กระบอกของไฟฉาย 
 

ขนาดของกระบอกไฟฉายจะมีขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลางใหญ่กวา่ลูกมะนาว 

เม่ือค่อยๆ เล่ือนผลมะนาวไปบงัปากกระบอก
ไฟฉายคร่ึงหน่ึง 
 

เห็นแสงจากกระบอกไฟฉายบา้งบางส่วน 

เม่ือค่อยๆ เล่ือนผลมะนาวไปบงัปากกระบอก
ไฟฉายใหมิ้ด 
 

ไม่เห็นแสงจากกระบอกไฟฉาย 

 

อภปิรายผลการทดลอง 
1. ผลมะนาวและไฟฉายเปรียบไดก้บัอะไร ตามลาํดบั 

………ผลมะนาว แทน ดวงจนัทร์…………………………………………………… 
………ไฟฉาย แทน ดวงอาทิตย…์…………………………………………………... 

2. เม่ือค่อยๆ เล่ือนผลมะนาวไปบงักระบอกไฟฉายคร่ึงหน่ึงกบับงัจนมิด รูปร่างของส่วน
สวา่งท่ีสังเกตเห็นแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
………แตกต่างกนั เพราะเม่ือเล่ือนผลมะนาวไปบงักระบอกไฟฉายคร่ึงหน่ึงจะทาํใหเ้รา
เห็นแสงบางส่วน แต่เม่ือเล่ือนไปบงักระบอกไฟฉายจนมิดจะทาํใหเ้ราไม่สามารถเห็น
แสงสวา่งไดเ้ลย……………………………………………………………….............… 

สรุปผลการทดลอง 
…………เม่ือเราเล่ือนผลมะนาวไปปิดกระบอกไฟฉาย จะทาํใหม้องเห็นส่วนสวา่งของระบอก
ไฟฉาย เปรียบไดก้บัการท่ีดวงจนัทร์ไปบงัแสงอาทิตย ์ทาํใหเ้รามองเห็นส่วนสวา่งของดวง
อาทิตยถ์ูกบงัในลกัษณะต่างๆ……………………………………………....................………… 
………………………………......................................................................................………… 
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    จากการทดลอง ถา้เราเป็นคนสงัเกตบนโลก ผลมะนาวและไฟฉายแทนดวงจนัทร์และ
ดวงอาทิตย ์ตามลาํดบั เม่ือเราเล่ือนผลมะนาวไปปิดกระบอกไฟฉาย จะทาํใหม้องเห็นส่วนสวา่ง
ของระบอกไฟฉาย เปรียบไดก้บัการท่ีดวงจนัทร์ไปบงัแสงอาทิตย ์ทาํใหเ้รามองเห็นส่วนสวา่ง
ของดวงอาทิตยถ์ูกบงัในลกัษณะต่างๆ  

 
 

ภาพประกอบ 5.3 การเกดิเงามืดเงามัว 

ทีม่า: http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/jantip_k/sec04p02.htm 
 

สุริยุปราคา 3 ชนิด 
           สุริยุปราคาเตม็ดวง (Total Solar Eclipse) เกิดข้ึนเม่ือผูส้งัเกตการณ์อยูใ่นตาํแหน่งเงา
มืดบนพ้ืนผวิโลก (A) ดวงจนัทร์จะบงัดวงอาทิตยจ์นหมดส้ิน 
           สุริยุปราคาบางส่วน (Partial Solar Eclipse) เกิดข้ึนเม่ือผูส้งัเกตการณ์อยูใ่นตาํแหน่ง
ของเงามวั (B) จึงมองเห็นดวงอาทิตยเ์ป็นสวา่งเป็นเส้ียว 
           สุริยุปราคาวงแหวน (Annular Solar Eclipse) เน่ืองจากวงโคจรของดวงจนัทร์เป็นรูป
วงรี บางคร้ังดวงจนัทร์อยูห่่างจากโลกมากเสียจนเงามืดของดวงจนัทร์จะทอดยาวไม่ถึงผวิ
โลก (C) ดวงจนัทร์จะมีขนาดปรากฏเลก็กวา่ดวงอาทิตย ์ทาํใหผู้ส้งัเกตการณ์มองเห็นดวงอาทิตย์
ปรากฏเป็นรูปวงแหวน 

  

 

 

 

 

 

 อย่ารอช้า....มาทาํกจิกรรมที ่2             
ดวงจนัทร์บังดวงอาทติย์อย่างไร กนัค่ะ 
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กจิกรรมที ่2 
ดวงจนัทร์บังดวงอาทติย์ได้อย่างไร 

 

 

   

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัการบดบงัของดวงอาทิตยด์ว้ยดวงจนัทร์ เพ่ือศึกษาวา่
ดวงจนัทร์สามารถบงัดวงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งไร 

อุปกรณ์ 
1. ส้ม 
2. มะนาว 
3. ไมเ้สียบลูกช้ิน 
4. ดินนํ้ามนั 

วธีิการทดลอง 
1. ใชไ้มเ้สียบลกูช้ินเสียบกบัผลส้มและผลมะนาว แลว้ป้ันดินนํ้ามนัทาํเป็นฐานให้

สามารถตั้งได ้ดงัรูป 

 
2. ตั้งไมเ้สียบส้มและมะนาวใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั และห่างจากระดบัสายตาประมาณ 

1 เมตรแลว้ปิดตาขา้งหน่ึง สงัเกตขนาดของผลส้มและผลมะนาวเปรียบเทียบกนั 
3. ค่อยๆ เล่ือนไมเ้สียบมะนาวเขา้หาตวัเอง จนกระทัง่ขนาดของผลมะนาวมีขนาด

ใกลเ้คียงกบัขนาดของผลส้ม แลว้เล่ือนผลมะนาวใหต้รงกบัผลส้ม สงัเกตผลการทดลอง 
4. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

 

1 เมตร 
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บันทกึผลการทดลอง 
………เม่ือวางผลส้มและผลมะนาวใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนัห่างจากระดบัสายตาประมาณ 1 
เมตร พบวา่ผลส้มมีขนาดใหญ่กวา่ผลมะนาว  แต่เม่ือค่อยๆ เล่ือนผลมะนาวเขา้หาตนเอง
จนกระทัง่ขนาดของผลมะนาวมีขนาดเท่ากบัผลส้มและเล่ือนใหต้รงกบัผลส้ม  พบวา่ผลมะนาว
สามารถบงัผลส้มไดมิ้ด………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
อภปิรายผลการทดลอง 

1. เม่ือวางผลมะนาวและผลส้มอยูห่่างจากสายตาเท่ากนั ขนาดของผลมะนาวและผลส้มเป็น
อยา่งไร 
………ขนาดของผลส้มใหญ่กวา่ผลมะนาว…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

2. ขณะท่ีเล่ือนผลมะนาวเขา้ใกลต้วัเรา ขนาดท่ีเห็นเป็นอยา่งไร 
………ผลมะนาวมีขนาดใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………..................................... 

3. ผลมะนาวทาํใหมี้ขนาดเท่ากบัผลส้มไดอ้ยา่งไร 
………ผลมะนาวตอ้งอยูใ่กลต้วัผูส้งัเกต  และอยูห่่างจากส่ิงท่ีใชเ้ปรียบเทียบ………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4. ผลมะนาวสามารถบงัผลส้มไดห้รือไม่ อยา่งไร 
………ผลมะนาวสามรถบงัผลส้มได ้โดยตอ้งเล่ือนผลมะนาวใหเ้ขา้ใกลต้วัผูส้งัเกต………… 
………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการทดลอง 
………วตัถุท่ีมีขนาดเลก็สามารถบงัวตัถุท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ไดถ้า้วตัถุท่ีมีขนาดเลก็อยูใ่กลผู้ ้
สงัเกต……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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จากการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่วตัถุท่ีมีขนาดเลก็สามารถบงัวตัถุท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ได ้ถา้
วตัถุท่ีมีขนาดเลก็อยูใ่กลผู้ส้งัเกต เช่นเดียวกบัการท่ีดวงจนัทร์สามารถบงัดวงอาทิตยไ์ดห้มดทั้ง
ดวงในขณะเกิดสุริยปุราคา ทั้งน้ีเพราะดวงจนัทร์อยูใ่กลต้ามเรามากกวา่ดวงอาทิตย ์

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถ้าอย่างน้ันกต้็องลองมาทาํกจิกรรมต่อไป
สิ น่ันกค็อืกจิกรรมที ่3 สุริยุปราคา ณ 
ตาํแหน่งต่างๆ 

แล้วถ้าเราอยู่บนโลกทีต่าํแหน่งต่างๆ กนั
จะเห็นสุริยุปราคาเป็นอย่างไรนะ  
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กจิกรรมที ่3 
การเกดิสุริยุปราคา ณ ตาํแหน่งต่งๆ บนโลก 

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัการเกิดสุริยปุราคา ณ ตาํแหน่งต่างๆ เพ่ือศึกษาการ
มองเห็นรูปร่างของดวงอาทิตยเ์ม่ือถูกดวงจนัทร์บงั 

อุปกรณ์ 

1. ผลมะนาว 

2. ไมเ้สียบลูกช้ิน 

3. ดินนํ้ามนั 

4. กระดาษแขง็ 

5. ดินสอ 

6. ไฟฉาย 

วธีิการทดลอง 
1. นาํไมเ้สียบลูกช้ินเสียบผลมะนาว แลว้ใชดิ้นนํ้ามนัยดึเป็นฐาน ดงัรูป 

2. จดัผลมะนาวใหอ้ยูร่ะยะท่ีบงัแสงจากไฟฉายไดห้มด นาํกระดาษมาทาํเป็นฉากรับ
เงาของผลมะนาว     

 
 

3. ใชดิ้นสอวาดเงาของผลมะนาวท่ีปรากฎบนฉาก แลว้เจาะรู 3 ตาํแหน่ง ดงัน้ี ตาํแหน่ง
ตรงกลางของเงา ขอบดา้นบนของเงา และขอบดา้นขา้งของเงา เพ่ือใหม้องเห็น 

4. ใหน้กัเรียนยนือยูท่างดา้นหลงัของฉากกระดาษแขง็ แลว้มองผา่นรู้ทั้ง 3 ตาํแหน่ง 
สงัเกตแสงจากไฟฉากในแต่ละตาํแหน่ง บนัทึกผลการสงัเกต 
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5. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 

บันทกึผลการทดลอง 
 

ตาํแหน่งทีม่อง ภาพทีม่องเห็น 

ตรงกลางของเงา 
 
มองเห็นผลมะนาวทั้งลูก แต่ไม่สามารถมองเห็นแสงจากไฟฉาย 
 

ขอบดา้นบนของเงา 
 
มองเห็นบางส่วนของผลมะนาว (ดา้นบน) 
 

ขอบดา้นขา้งของเงา 
 
มองเห็นบางส่วนของผลมะนาว (ดา้นขา้ง) 
 

 

อภปิรายผลการทดลอง 
1. เม่ือมองผา่นรูในตาํแหน่งตรงกลางของเงา นกัเรียนมองเห็นแสงไฟจากไฟฉาย

หรือไม่ อยา่งไร 
…………ไม่สามารถมองเห็นแสงจากไฟฉายได…้…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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2. เม่ือมองผา่นรูในตาํแหน่งดา้นบนของเงา นกัเรียนรมองเห็นแสงไฟจากไฟฉาย
หรือไม่ อยา่งไร 
…………มองเห็นแสงไฟฉายบางส่วน……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

3. เม่ือมองผา่นรูในตาํแหน่งดา้นขา้งของเงา นกัเรียนรมองเห็นแสงไฟจากไฟฉาย
หรือไม่ อยา่งไร 
…………มองเห็นแสงไฟฉายบางส่วน………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4. ตาํแหน่งของรูทั้ง 3 ตาํแหน่ง เปรียบไดก้บัอะไร 
…………เปรียบไดก้บัตาํแหน่งของมนุษยท่ี์อาศยัอยูบ่นโลก………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

5. เหตุใดเม่ือยนือยูท่ี่ส่วนต่างๆ บนโลก จะมองเห็นรูปร่างของดวงอาทิตยท่ี์ถูกดวง
จนัทร์บงัแตกต่างกนั 
…………เพราะคนท่ีอยูบ่ริเวณเงาของดวงจนัทร์ตกบนโลกเท่านั้นจึงจะมองเห็นดวงอาทิตยถ์ูก
บงัทั้งดวง  ถา้อยูน่อกเงาจะมองเห็นดวงอาทิตยถ์ูกบงัไดบ้างส่วน……………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการทดลอง 
…………เม่ือเรามองไฟจากไฟฉายท่ีตาํแหน่งต่างกนั จะเห็นแสงไฟฉายท่ีแตกต่างกนั เปรียบได้
กบัเม่ือเกิดสุริยปุราคาข้ึน…………………………………………………………..................… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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เม่ือเรามองไฟจากไฟฉายท่ีตาํแหน่งต่างกนั จะเห็นแสงไฟฉายท่ีแตกต่างกนั เปรียบได้
กบัเกิดสุริยปุราคาข้ึน คนบนโลกจะไม่สามารถมองเห็นสุริยปุราคาไดเ้หมือนกนัหมด คนท่ีอยูบ่
ริเวรเงาของดวงจนัทร์ตกบนโลกเท่านั้นจึงจะมองเห็นสุริยปุราคาไดเ้ตม็ดวง ถา้อยูน่อกเงาจะ
มองเห็นสุริยปุราคาไดบ้างส่วน 

 

5.2 การดูสุริยุปราคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   วธีิการดูสุริยุปราคาทีด่ทีี่สุด นอกจากตอ้งใชอุ้ปกรณ์แลว้ ขณะดูใหน้บัหน่ึงถึงหา้ แลว้
หยดุ มองสีเขียวหรือบรรยากาศทัว่ไป เพ่ือใหส้ายตาไดพ้กั แลว้ค่อยดูใหม่ กน็บัหน่ึงถึงหา้อีก
เช่นกนั 
     อุปกรณ์ทีจ่ะใช้ดูน้ัน นกัวชิาการจากทอ้งฟ้าจาํลองบอกวา่ถา้ทุนนอ้ยกใ็ชว้ธีิการแบบคน
โบราณ กคื็อ เอากระจกใสมารมควนัเทียนใหมื้ดสนิท วธีิตรวจสอบกค็อื เอากระจกทีร่มควนั
เทยีนมาส่องดูหน้าคน หากยงัมองทะลุกต้็องรมควนัเทยีนอกีท ีให้แน่ใจว่ามองหน้าใครไม่เห็น
แล้ว จงึจะเอาไปส่องดูดวงอาทติย์ได้แต่กมี็ขอ้ควรระวงักคื็อ ตอ้งไม่ใหเ้กิดร้ิวรอยขีดข่วนหรือ
รอยน้ิวมือบนบริเวณท่ีรมควนั เพราะจะทาํใหแ้สงเลด็ลอดเขา้มาทาํอนัตรายต่อดวงตาได ้ตอ้งพึง
ระวงัหากนาํไปใชก้บัเดก็ ๆ  

คุณครูครับ ขณะเกดิสุริยุปราคา เรา
สามารถมองดูดวงอาทติย์ด้วยตาเปล่าได้
หรือไม่ครับ...... 

ไม่ได้ค่ะ  เพราะจะทาํให้ตาของเรา
บอดได้...... 
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    ใช้ฟิล์มถ่ายรูปขาวดาํ วธีิการดั้งเดิมกคื็อ ดึงฟิลม์ออกจากกลกัใหโ้ดนแสงสวา่งแลว้นาํมา

ติดบนกระดาษแผน่ใหญ่ท่ีเจาะรูไวแ้ลว้ ใหก้ระดาษช่วยบงัแสง แต่ในยคุการถ่ายรูปดิจิทลั ฟิลม์
ขาวดาํกลายเป็นของหายากไปแลว้ 
     ฟิล์มเอกซเรย์ทีผ่่านการใช้งานมาแล้ว เป็นอนัตรายมากหากใชท้ั้งแผน่ เพราะแสงเลด็
ลอดผา่นจุดท่ีมีภาพถ่าย ต้องใช้บริเวณขอบสีดาํ ตดัออกมาเฉพาะส่วนน้ัน หากนํามาส่องหน้าคน
แล้วยงัมองเห็นกนัอยู่กต็ดัมาซ้อนกนัหลาย ๆ  แผ่น จนกวา่จะมองไม่เห็นใคร จึงจะใชม้องดวง
อาทิตยไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั 
     ใช้แผ่นไมลาร์  ซ่ึงเคลือบโลหะพิเศษมาปิดหนา้กลอ้ง แต่กอ็าจจะทาํใหแ้สงโคโรน่าของ
อาทิตยไ์ม่สวย หา้มนาํกลอ้งดูดาวมาใชส่้องดูดวงอาทิตย ์เพราะเลนส์กลอ้งดูดาวเป็นจุดรวมแสง 
ทาํใหต้าบอดได ้ตอ้งใชแ้ผน่ไมลาร์ปิดเลนส์ก่อน แต่ขณะใชก้ต็อ้ง ระมดัระวงัไม่ใหแ้ผน่ไมลาร์
เล่ือนหลุด 
     กล้องรูเขม็กเ็ป็นอีกวธีิ เพยีงแค่เจาะรูกระดาษแล้วดูผ่านฉากจะช่วยถนอมสายตาได้ หรือ
ใช้วธีิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ หากในช่วงเกดิสุริยุปราคา เราจะเห็นแสงลอดใบไม้เว้าแหว่งตามแสงดวง
อาทติย์ เวลาถ่ายรูปจะเกิดความสวยงามแบบแปลก ๆ ท่ีธรรมชาติสร้างสรรคใ์ห ้
     อุปกรณ์ทีห้่ามนํามาใช้เดด็ขาดกคื็อ แวน่กนัแดด ไม่วา่จะใชเ้ลนส์สีเขม้แค่ไหน กเ็ป็น
อนัตรายต่อดวงตา หากนาํมาใชม้องดวงอาทิตย ์
     หมายเหตุ แต่ไม่วา่จะใชอุ้ปกรณ์แบบไหน กต็อ้งไม่ลืมกฎท่ีวา่ ลดแสงจา้ อยา่ดูนาน ทุก
คร้ังท่ีดูสุริยปุราคา ใหน้บัหน่ึงถึงหา้แลว้หยดุพกัสายตา แลว้ค่อยมาดูใหม่ใชว้ธีิการเดิม 

 

 
 

ภาพประกอบ 5.4 การดูสุริยปุราคา 

ทีม่า: http://www.chiangmainews.co.th/images/img/10676-2.jpg 
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5.3 สุริยุปราคาในประวตัศิาตร์ไทย 
ในประเทศไทย การเกิดสุริยปุราคามีข้ึนไม่บ่อยนกัแต่เช่ือกนัวา่มีสุริยปุราคาท่ีเกิดข้ึนและ

เห็นไดใ้นประเทศไทยหลายคร้ังดว้ยกนัเท่าท่ีมีการบนัทึกไวพ้ออา้งอิงได ้คือ 
สมัยสุโขทยั 
พบหลกัฐานการศึกษาเก่ียวกบัโลกและทอ้งฟ้าของไทยจากหนงัสือไตรภูมิพระร่วง ซ่ึง

หนงัสือเล่มน้ีสนันิษฐานวา่ผูแ้ต่งคือพระยาลิไทย (พ.ศ.1860-1890) โดยอธิบายถึงปรากฏการณ์บน
ทอ้งฟ้า การโคจรของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ทั้งในรอบวนั รอบเดือนและรอบปี นบัเป็นจุดเร่ิมตน้
งานดาราศาสตร์ไทย 

สมัยอยุธยา 
สุริยปุราคาท่ีเกิดในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 2 คร้ังดว้ยกนั สมเดจ็พระนารายณ์

มหาราช ทรงกลอ้งโทรทรรศน์ทอดพระเนตรสุริยปุราคาร่วมกบัคณะบาทหลวงเยซูอิต ชาว
ฝร่ังเศสท่ีเขา้มาเผยแผศ่าสนาคริสตแ์ละไดน้าํความรู้ทางดา้นดาราศาสตร์สมยัใหม่เขา้มาเผยแพร่
และดาํรงตาํแหน่งท่ีปรึกษาในสมยันั้น และขา้ราชบริพารฝ่ายไทย คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 
พ.ศ.2228 ซ่ึงเป็นสุริยปุราคาเตม็ดวงโดยเสดจ็ทอดพระเนตรท่ีเมืองละโว ้ผา่นกล่องโทรทรรศน์ 
ณ พระท่ีนัง่เยน็ พระท่ีนัง่ตาํหนกักลางทะเลชุบศร เมืองละโว ้และคร้ังท่ีสองเม่ือวนัท่ี 30 
เมษายน พ.ศ.2231 ซ่ึงเป็นสุริยปุราคาบางส่วน สนันิษฐานวา่ทรงเสดจ็ทอดพระเนตร ณ พระ
ตาํหนกัเยน็ ทะเลชุบศรทั้ง 2 คร้ัง โดยทอดพระเนตรภาพดวงอาทิตยบ์นฉากท่ีรับภาพจากกลอ้ง
โทรทรรศน์ท่ีบาทหลวงตั้งถวายใหท้อดพระเนตร จากการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสร้าง
ข้ึน โดย ดร.ขาว เหมือนวงศ ์ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตรื มหาวทิยาลยัขอนแก่น พบวา่มี
สุริยปุราคาเตม็ดวงเกิดข้ึนในรัชสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ฯ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2231 ซ่ึง
ตรงกบัคาํบรรยายภาพเขียนของชาวฝร่ังเศสโดยมิไดน้ดัหมาย นบัเป็นคร้ังแรกท่ีมีการศึกษาดา้น
ดาราศาสตร์ดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

 

 
 

ภาพประกอบ 5.5 ภาพวาดสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ทรงทอดพระเนตรการเกดิสุริยปุราคา 
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สมัยรัตนโกสินทร์ 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงสนพระทยัในดา้นดาราศาสตร์มาตั้งแต่สมยัท่ี

ยงัไม่ครองราชย ์ทรงศึกษาทั้งดาราศาสตร์ไทยโบราณและดาราศาสตร์ตะวนัตกสมยัใหม่อยา่ง
ชาํนิชาํนาญ จะเห็นไดจ้ากทรงพระราชนิพนธ์ถึงดาวหาง 3 ดวง ดวงหน่ึงปรากฎในแผน่ดิน
สมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้นภาลยั อีก 2 ดวงปรากฏในรัชสมยัของพระองคเ์อง ทรงคาํนวณ
พยากรณ์การเกิดสุริยปุราคาวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 เร่ิมเวลา 10.36-10.46 น.ใชเ้วลาทั้งหมด
ประมาณ 6 นาที โดยแนวคราสผา่นท่ีตาํบลหวา้กอ อาํเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทรง
ออกประกาศล่วงหนา้ใหป้ระชาชนไทยไดท้ราบล่วงหนา้ถึง 2 ปี ขณะท่ีประเทศแถบตะวนัตกยงั
ไม่ไดอ้อกขอ้มูลนั้น เม่ือเสร็จทอดพระเนตร พบวา่ทรงคาํนวณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ ทาํให้
พระองคท์รงไดรั้บการยอมรับจากนานอารยประเทศ และทรงไดรั้บยกยอ่งวา่ทรงเป็น “พระบิดา
แห่งดาราศาสตร์ไทย” และในวนัน้ีคือวนัท่ี 18 สิงหาคม กไ็ดรั้บการกาํหนดใหเ้ป็น “วนั
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ” ของทุกปี การเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวงในคร้ังน้ี จึงนบัวา่มีความสาํคญัใน
ประวติัศาสตร์ไทยเหตุการณ์หน่ึงทีเดียว 

การเกิดสุริยปุราคาเตม็ดวงท่ีเกิดข้ึนคร้ังต่อมาคือในสมยั พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน ปีพ.ศ.2418 กินเวลามืดนาน 4 นที 42 วนิาที เห็นไดช้ดัท่ีแหลมเจา้
ลาย จงัหวดัเพชรบุรี 

ในสมยัรัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือวนัท่ี 9 พฤษ๓คม พ.ศ.2472 
เป็นสุริยปุราคาเตม็ดวง กินเวลามืดนาน 6 นาที เห็นไดช้ดัท่ีอาํเภอโพธ์ิ จงัปัตตานี และในสมยั
รัชกาลปัจจุบนั พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ไดเ้กิดสุริยปุราคาเตม็ดวง 2 คร้ัง
ดว้ยกนั คือ เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2498 มืดเตม็ดวงนาน 10.20 นาที แนวคราสเตม็ดวงกวา้ง
ประมาณ 250 กิโลเมตร จึงมองเห็นไดใ้นอาณาบริเวณกวา้ง ในพ้ืนท่ีจงัหวดักาญจนบุรี บริเวณ
ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพฯ ดว้ย บริเวณอีสานตอนล่าง ภาคตะวนัออกตอนบน ผา่น
บริเวณจงัหวดัอุบลราชธานีก่อนเขา้ประเทศลาว และคร้ังท่ี 2 ซ่ึงกินเวลาห่างกนั 40 ปี คือ เม่ือ
วนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2538 เกิดสุริยปุราคาเตม็ดวงซ่ึงเห็นไดช้ดัในหลายจงัหวดัของประเทศไทย
นาน 2 นาที โดยจงัหวดัท่ีเห็นไดช้ดัเจนและมากอาํเภอท่ีสุด คือ จงัหวดันครสวรรค ์คร้ังต่อไปท่ี
ประเทศจะมีโอกาสไดเ้ห็นสุริยปุราคาเตม็ดวงไดอี้ก คือวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2613 หรืออีก 75 ปี
ขา้งหนา้ โดยเงามืดจะเคล่ือนผา่นจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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ภาพประกอบ 5.6 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ขณะเสดจ็ทอดพระเนตรการเกดิสุริยปุราคาเต็มดวง 

 

5.4 จนัทรุปราคา 
   จนัทรุปาคา เป็นปรากฏการณ์ ท่ีโลกบงัแสงดวงอาทิตยไ์ม่ใหไ้ปกระทบท่ีดวงจนัทร์ ใน
บริเวณดวงอาทิตยใ์นวนัเพญ็ ( ข้ึน 15 คํ่า) โดยโลกอยูร่ะหวา่งดวงอาทิตยก์บัดวงจนัทร์ ทาํใหเ้งา
ของโลกไปบงัดวงจนัทร์  

การเกิดจนัทรุปราคา หรือเรียกอีกอยา่งวา่ จนัทคราส คือ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคืนวนั
เพญ็ ( ข้ึน 15 คํ่า) เม่ือดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นระนาบเส้นตรงเดียวกบัโลกและดวงอาทิตยท์าํให้
เงาของโลกบงัดวงจนัทร์คนบนซีกโลกซ่ึงควรจะเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวงในคืนวนัเพญ็จึงมองเห็น
ดวงจนัทร์ในลกัษณะต่างๆ เช่น “ จนัทรุปราคาเตม็ดวง” เกิดข้ึนเม่ือดวงจนัทร์เคล่ือนเขา้ไปใน
เงามืดของโลก จึงทาํคนบนซีกโลกท่ีควรเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวง กลบัเห็นดวงจนัทร์ซ่ึงเป็นสี
เหลืองนวลค่อยๆ มืดลง กินเวลาประมาณ 1.5 ชัว่โมง จากนั้นจึงจะเห็นดวงจนัทร์ เป็นสีแดง
เหมือนสีอิฐเตม็ดวง เพราะไดรั้บแสงสีแดงซ่ึงเป็นคล่ืนท่ียาวท่ีสุดและบรรยากาศโลกหกัเหไป
กระทบกบัดวงจนัทร์ ส่วน “ จนัทรุปราคาบางส่วน” เกิดข้ึนเม่ือดวงจนัทร์เคล่ือนท่ีเขา้ไปในเงา
มือของโลกเพียงบางส่วน จึงทาํใหเ้ห็นดวงจนัทร์เพญ็บางส่วนมืดลงและบางส่วนมีสีอิฐ
ขณะเดียวกนัอาจเห็นเงาของโลกเป็นขอบโคง้อยูบ่นดวงจนัทร์ซ่ึงเป็นขอ้พิสูจน์วา่โลกกลม 

 
ภาพประกอบ 5.7 การเกดิจันทรุปราคา 

ทีม่า: http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phichit/apichat_p/sec04p01.html 
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จนัทรุปราคา 3 ชนิด 
   -  จนัทรุปราคาเตม็ดวง (Total Eclipse)    เกิดข้ึนเม่ือดวงจนัทร์ทั้งดวงเขา้ไปอยูใ่นเงามืด
ของโลก 
   -  จนัทรุปราคาบางส่วน (Partial Eclipse)   เกิดข้ึนเม่ือบางส่วนของดวงจนัทร์เฉ่ียวผา่นเงา
มวั 
   -  จนัทรุปราคาเงามัว (Penumbra Eclipse)   เกิดข้ึนเม่ือดวงจนัทร์โคจรผา่นเขา้ไปในเงามวั
ของโลก โดยมิไดเ้ฉ่ียวกายเขา้ไปในเงามืดแมแ้ต่นอ้ย ดวงจนัทร์จึงยงัคงมองเห็นเตม็ดวงอยู ่แต่
ความสวา่งลดนอ้ยลง สีออกส้มแดง จนัทรุปราคาชนิดน้ีหาโอกาสดูไดย้าก เพราะโดยทัว่ไปดวง
จนัทร์มกัจะผา่นเขา้ไปในเงามืดดว้ย 

 
ภาพประกอบ 5.8 ลักษณะ การเกดิจันทรุปราคาชนิดต่างๆ 

ท่ีมา http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/jantip_k/sec04p03.htm 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรารู้เนือ้หาเกีย่วกบัการเกดิจนัทรุปราคาไป
หมดแล้ว ทนีีล้องมาจาํลองการเกดิ
จนัทรุปราคากนัเถอะครับ โดยทาํกจิกรรมที ่4 
จาํลองการเกดิจนัทรุปราคา 
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กจิกรรมที ่4 
จาํลองการเกดิจนัทรุปราคา 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัการจาํลองการเกิดจนัทรุปราคา 
อุปกรณ์ 

1. ส้ม 
2. มะนาว 
3. ไมเ้สียบลูกช้ิน 
4. ไฟฉาย 
5. ดินนํ้ามนั 

วธีิการทดลอง 
1. นาํไมเ้สียบลูกช้ินเสียบผลส้มและมะนาว แลว้ใชดิ้นนํ้ามนัทาํเป็นฐานสาํหรับตั้งไม้

เสียบผลส้มและมะนาว ดงัรูป 
2. ปิดหอ้งใหมื้ด เปิดไฟฉายส่งไปท่ีผลส้มใหห่้างจากปากกระบอกไฟฉายประมาณ 30 

เซนติเมตร ดงัรูป 

 
3. วางไมเ้สียบมะนาวในตาํแหน่งต่างๆ ดงัรูป สงัเกตแสงสวา่งท่ีปรากฏบนผลมะนาว 

บนัทึกผลการสงัเกตแสงสวา่งบนผลมะนาวในตาํแหน่งต่างๆ 
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4. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
บันทกึผลการทดลอง 
 

ตาํแหน่งการวางผลมะนาว วาดรูปทีสั่งเกตเห็น ลกัษณะของรูปร่างทีม่องเห็น 
ดา้นหลงั  

 
 

เงาของผลส้มตกกระทบท่ีผล
มะนาวทั้งหมด ทาํใหผ้ลส้มท่ี
มีส่วนท่ีสวา่งเลย 

ดา้นหลงัทางซา้ย  
 
 

เงาของผลส้มตกกระทบท่ีผล
มะนาวบางส่วนทาํใหผ้ล
มะนาวมีส่วนท่ีสวา่งบางส่วน 

ดา้นหลงัทางขวา  
 
 

เงาของผลส้มตกกระทบท่ีผล
มะนาวบางส่วนทาํใหผ้ล
มะนาวมีส่วนท่ีสวา่งบางส่วน 

ดา้นหลงัและเพ่ิมความสูงของ
ลูกมะนาว 

 
 
 

เงาของผลส้มตกกระทบท่ีผล
มะนาวดา้นล่างผลมะนาว
ดา้นบนจึงมีส่วนท่ีสวา่งอยู ่

 

อภปิรายผลการทดลอง 
1. จากการทดลอง ไฟฉาย มะนาว และส้มเปรียบไดก้บัอะไร ตามลาํดบั 

………ไฟฉาย  แทน ดวงอาทิตย ์    ผลมะนาว  แทน  ดวงจนัทร์   และ  ผลส้ม  แทน 
โลก………………………………………………………………………………………… 

2. ตาํแหน่งใดท่ีทาํใหม้องเห็นผลมะนาวมีส่วนสวา่งมากท่ีสุด 
………ตาํแหน่งดา้นหลงัท่ีเพ่ิมความสูงของผลมะนาว………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

3. ตาํแหน่งใดท่ีทาํใหม้องเห็นผลมะนาวมีส่วนสวา่งบางส่วน 
………ตาํแหน่งดา้นซา้ย ดา้นขวา และดา้นหลงัท่ีเพ่ิมความสูงของผลมะนาว………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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4. ตาํแหน่งใดท่ีทาํใหม้องเห็นผลมะนาวไม่มีส่วนสวา่งเลย 
………ดา้นหลงั……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

5. เพราะเหตุใดจึงมองไม่เห็นส่วนสวา่งของผลมะนาว 
………เพราะเงาของผลส้มตกกระทบท่ีผลมะนาวทั้งหมด……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
6. จากการทดลอง ตาํแหน่งใดท่ีจาํลองการเกิดจนัทรุปราคาแบบเตม็ดวง 

………ตาํแหน่งดา้นหลงั…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการทดลอง 
………เม่ือฉายไฟและวางผลมะนาวท่ีตาํแหน่งต่างๆ จะมองเห็นส่วนสวา่งของผลมะนาว
แตกต่างกนัออกไป การมองเห็นส่วนสวา่งบนผลมะนาวเพียงบางส่วน เรียกวา่ “จนัทรุปราคา
แบบบางส่วน” การมองไม่เห็นส่วนสวา่งบนผลมะนาวเลยซ่ึงเกิดจากเงาโลกบงัอยู ่เรียกวา่ 
“จนัทรุปราคาแบบเตม็ดวง”………………………………………………………..........…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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จากการทดลอง ผลมะนาวเปรียบไดก้บัดวงจนัทร์ ผลส้มเปรียบไดก้บัโลก และไฟฉาย
เปรียบไดก้บัดวงอาทิตย ์เม่ือฉายไฟและวางผลมะนาวท่ีตาํแหน่งต่างๆ จะมองเห็นส่วนสวา่ง
ของผลมะนาวแตกต่างกนัออกไป การมองเห็นส่วนสวา่งบนผลมะนาวเพียงบางส่วน เรียกวา่ 
“จนัทรุปราคาแบบบางส่วน” การมองไม่เห็นส่วนสวา่งบนผลมะนาวเลยซ่ึงเกิดจากเงาโลกบงัอยู ่
เรียกวา่ “จนัทรุปราคาแบบเตม็ดวง” 

ผลกระทบ การเกิดจนัทรุปราคาไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติเพราะเป็นช่วงกลางคืน แต่คนสมยัก่อนมีความเช่ือเช่นเดียวกบัการเกิด
สุริยปุราคา โดยเช่ือวา่ “ราหูอมจนัทร์” ซ่ึงจะนาํความหายนะ และภยัพิบติัมาสู่โลก คนจีนและ
คนไทยจึงแกเ้คลด็คลา้ยกนัเช่น ใชว้ธิส่งเสียงขบัไล่ คนจีนจุดประทดั ตีกะทะ ส่วนคนไทยกเ็ล่น
กนักตี็กะลา เอาไมต้าํนํ้ าพริกไปตีตน้ไม ้เอาผา้ถุงไปผกูเพ่ือลา้งความโชคร้ายและใหร้าหูเลิกอม
จนัทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....เพือ่นๆเรียนเกีย่วกบัรู้เร่ืองอปุราคาจบ

แล้ว  ตอนน้ีถงึเวลาที่จะต้องมาทบทวน

กนัแล้ว ลองมาทํากจิกรรมที่ 5	เร่ือง 

ทบทวนความรู้ อปุราคา….	



134 
 

 

กจิกรรมที ่5 
ทวนความรู้ อุปราคา 

 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง นกัเรียนตอบคาํถามดา้นล่างน้ี เพ่ือทบควนความรู้เก่ียวกบัสุริยปุราคา และจนัทรุปราคา 
 

ตอนที ่1 อ่านขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ตอบคาํถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สุริยปุราคาเตม็ดวงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีมหศัจรรยม์าก เกิดข้ึนไดย้ากและมีความ
งดงามจนนกัดาราศาสตร์ต่างเดินทางขา้มทวปีเพ่ือมาชมและศึกษา ลกัษณะของการเกิด
สุริยปุราคาจะเหมือนกบัดวงจนัทร์ไดเ้ขา้ “คาบ” ดวงอาทิตยไ์ว ้คราสจะค่อยๆ จบั (บงั) ดวง
อาทิตยที์ละนอ้ยอยา่งแทบจะไม่รู้สึกวา่เป็นเวลากวา่ชัว่โมง จนกระทัง่ทอ้งฟ้าเร่ิมสลวัลงอยา่ง
เห็นไดช้ดั เราจึงรู้สึกวา่คราสเร่ิมจบัดวงอาทิตยแ์ลว้ 
 นกและสตัวอ่ื์นๆ จะถูกลงดว้ยแสงยามสนธยา กจ็ะเร่ิมเขา้นอนเหมือนรัตติกาลไดคื้บ
คลานเขา้มาแลว้ ในท่ีสุดเม่ือดวงอาทิตยถ์ูกดวงจนัทร์บงัจนเป็นตะวนัเส้ียงช้ินเลก็ๆ ใน 2-3 วนิาที
สุดทา้ยก่อนจะบงัจนมืดสนิท จะเห็นสายสร้อยลูกปัดเส้นงามลอ้มรอบดวงจนัทร์เป็นสาย อนัเป็น
จุดแสงท่ีลอดยอดเขาบนขอบดวงจนัทร์ออกมาปรากฏการณ์น้ีเรียกวา่ ลูกปัดของเบลีย ์(Baily’s 
Beads) ซ่ึงตั้งช่ือตามนกัดาราศาสตร์ชาวองักฤษ ฟราซิส เบลีย ์(Francis Baily) ซ่ึงไดอ้ธิบาย
ปรากฏการณ์น้ีเม่ือปี พ.ศ. 2379 บ่อยคร้ังท่ีลูกปัดเมด็หน่ึงจะส่องประกายสุกใสยิง่กวา่เมด็อ่ืนๆ 
โดดเด่นจนดูเป็นเหมือนเพชรเมด็ใหญ่บนตวัแหวนเรือนงาม เรียกวา่ ปรากฏการณ์แหวนเพชร 
(Diamond Ring Effect) จากนั้นดวงจนัทร์กจ็ะบงัดวงอาทิตยจ์นมืดสนิททั้งดวง จะไดเ้ห็น
ดวงดาว (ดวงกฤษแ์ละดาวเคราะห์) ในทอ้งฟ้าท่ีมืดมิดนั้นได ้
 สุริยปราคาเตม็ดวงจะทาํใหเ้รามองเห็นคอโรนา ( Corona) หรือแสงรัศมีของดวงอาทิตย์
ปรากฏกระจายอยูร่อบๆ ดวงอาทิตยง์ดงามมาก เปลวสุริยะสีชมพ ู(Prominence) เป็นพวยก๊าซ
เลก็ๆ พุง่ออกจากขอบดวงอาทิตยเ์ป็นเส้นงดงาม การบงัดวงอาทิตยห์มดดวงจะใชเ้วลาตั้งแต่ 2-3 
วนิาทีไปจนถึง 7 นาที 30 นาที จากนั้นประกายแหวนเพชรและลูกปัดของเบลียจ์ะปรากฏอีกคร้ัง
หน่ึง แสดงถึงวา่ สุริยปุราคาจะส้ินสุดลงแลว้ดวงจนัทร์จะเคล่ือนคลอ้ยพน้ออกไปจากดวงอาทิตย ์
เหมือนกบัม่านท่ีถูกรูดกลบัไปอยา่งชา้ๆ 
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1. ขอ้ความน้ีมีใจความสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองใด 
……………ลกัษณะการเกิดสุริยปุราคา……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

2. ปรากฏการณ์ใดบา้งท่ีนกัวทิยาศาสตร์ใหค้วามสนใจศึกษาขณะท่ีเกิดสุริยปุราคา   
เตม็ดวง 
……………พฤติกรรมของพืชและสตัว ์คอโรนา ปรากฏการณ์แหวนเพชร  ปรากฏการณ์ลูกปัด
ของเบลีย…์………………………………………………………………………………......… 
………………………………………………………………………………………………… 

3. ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของสตัวอ์ยา่งไร 
……………สตัวบ์างชนิด เช่น นก คา้งคาว จะนึกวา่เป็นเวลาคํ่า นกกเ็ร่ิมบินกลบัรัง ส่วน
คา้งคาวเร่ิมออกหากิน………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4. ปรากฎการณ์ แหวนเพชร และลกูปัดเบลียคื์ออะไร 
……………ปรากฏการณ์แหวนเพชร คือ การท่ีดวงอาทิตยถ์ูกดวงจนัทร์บงัเห็นเป็นลกัษณะ
เพชรท่ีติดตวัแหวน………………………………………………………………................… 
……………ลูกปัดของเบลีย ์คือ การท่ีดวงอาทิตยถ์ูกดวงจนัทร์บงัเห็นเป็นลกัษณะคลา้ย
สายสร้อยลูกปัด…………………………………………………………………......………… 
………………………………………………………………………………………………… 

5. ถา้นกัเรียนตอ้งการไปชมปรากฏการณ์น้ีจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใด 
……………กลอ้งโทรทรรศน์ กลอ้งรูเขม็  แผน่กรองแสงท่ีไดม้าตรฐาน……………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่2 วาดภาพการเกิดสุริยปุราคา และการเกิดจนัทรุปราคา พร้อมกบัอธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์ทั้งสองประเภทน้ีเปรียบเทียบกนั 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

……ปรากฏการณ์สุริยปราคา เกิดจาก ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลกโคจรมาอยูใ่นแนว

เดียวกนั แสงจากดวงอาทิตยส่์องกระทบดวงจนัทร์ทาํใหเ้กิดเงาของดวงจนัทร์ทอดมาบงัโลก ทาํ
ใหค้นบนโลกบริเวณพ้ืนท่ีของเงา มองเห็นดวงอาทิตยมื์ดทั้งดวงหรือบางส่วน………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………ปรากฏการณ์จนัทรุปราคา เกิดจาก ดวงอาทิตย ์โลก และดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นแนว

เดียวกนั ทาํใหเ้งาของโลกทอดไปบงัดวงจนัทร์ ทาํใหค้นท่ีอยูบ่นโลกดา้นเดียวกบัดวงจนัทร์ 
มองเห็นดวงจนัทร์มืดไปชัว่ขณะ………………………………………………………........…… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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บรรณานุกรม 
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วทิยาศาสตร์ ชั้น ป.6.  กรุงเทพฯ: บริษทั สาํนกัพิมพแ์มค็ จาํกดั. 
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2.  กรุงเทพฯ: บริษทัอกัษรเจริญทศัน์ อจท. จาํกดั. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่9 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์         ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
เร่ือง เทคโนโลยอีวกาศ 1 (กล้องโทรทรรศน์)     เวลา 2 ช่ัวโมง 
************************************************************************************* 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.2: เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการสาํรวจอวกาศและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ตัวช้ีวดัที ่
 ป.6/1 สืบคน้ อภิปรายความกา้วหนา้และประโยชน์ของเทคโนโลยอีวกาศ 
 

แนวความคดิหลกั 
 การศึกษาอวกาศ ตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วยในการหาขอ้มูล เช่น กลอ้งโทรทรรศน์ ยานอวกาศ ดาวเทียม 
สถานีอวกาศ คอมพิวเตอร์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
1. อภิปรายและระบุถึงเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วยในการหาขอ้มูลทางอวกาศได ้
2. บอกความหมาย หนา้ท่ีของกลอ้งโทรทรรศน์ได ้
3. ทดลองและสรุปเก่ียวกบัการทาํงานของกลอ้งโทรทรรศน์ชนิดหกัเหแสงอยา่งง่ายได ้
4. บอกประโยชน์ของกลอ้งโทรทรรศน์ได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
การศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งโลก ดวงจนัทร์และดวงอาทิตย ์

เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัของการศึกษาทางดาราศาสตร์ มนุษยน์อกจากจะสนใจเร่ืองราวท่ีใกลต้วัแลว้ ยงัมี
ความสนใจส่ิงต่างๆ ท่ีไกลออกไปในอวกาศอีกดว้ย ดงันั้นเทคโนโลยอีวกาศ จึงเป็นการศึกษาความกา้วหนา้
ทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

กลอ้งโทรทรรศน์ เป็นเคร่ืองมือในการดูทางไกล โดยเฉพาะใชดู้ดวงดาวบนทอ้งฟ้าได ้ซ่ึงคนท่ี
ประดิษฐก์ลอ้งโทรทรรศน์เป็นคนแรกคือ กาลิเลโอ นกัดาราศาสตร์ชาวอิตาลี สามารถใชจ้นถึงปัจจุบนั 
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองท่ี 6 เทคโนโลยอีวกาศ, ภาพเก่ียวกบั

อวกาศ 
2. ส่ือประกอบการทาํกจิกรรมการทดลอง ไดแ้ก่ กระดาษขาว, แวน่ขยายขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5 

เซนติเมตร, แวน่ขยายขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร, แจกนัดอกไม ้
3. แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ หนงัสือวทิยาศาสตร์, หนงัสือพิมพ,์ หอ้งสมุด, อินเตอร์เน็ท 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูใหน้กัเรียนดูภาพเก่ียวกบัอวกาศ และตั้งคาํถามกระตุน้นกัเรียนวา่ 

- เราศึกษาดวงดาวในทอ้งฟ้า หรือวตัถุต่างๆ บนทอ้งฟ้าไดอ้ยา่งไร 
ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา  
1. ครูใหน้กัเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ืองท่ี 6 เทคโนโลยอีวกาศเก่ียวกบักลอ้ง

โทรทรรศน์ จากนั้นใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มลองทาํกิจกรรมท่ี 1 กลอ้งโทรทรรศน์ชนิดหกัเหแสง
อยา่งง่าย เพื่อศึกษาการทาํงานของกลอ้งโทรทรรรศน์ 

ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตวัแทนนกัเรียนนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกนาํเสนอผลการศึกษาหนา้ชั้นเรียน  
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีวา่ วตัถุบนทอ้งฟ้าอยูไ่กลจากโลกมาก เรา

ไม่สามารถมองเห็นได ้จึงสร้างกลอ้งโทรทรรศน์ช่วยในการสงัเกต เพื่อใหเ้ห็นดวงดาวและวตัถุบนทอ้งฟ้า
ต่างๆ ไดม้ากข้ึน 

ขั้นที ่4 ขยายความรู้  
1. ครูใหค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบับุคคลท่ีประดิษฐก์ลอ้งโทรทรรศน์ และนกัดาราศาสตร์ของ

ประเทศไทยและของโลก 
2. ครูตั้งคาํถามกบันกัเรียนวา่ “นกัเรียนคิดวา่กลอ้งโทรทรรศน์มีประโยชน์อะไรบา้ง” ใหน้กัเรียน

ลองศึกษาคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ขั้นที ่5 ประเมิน 
1. ตวัแทนนกัเรียนออกมานาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
2. นกัเรียนฝึกถามตอบซ่ึงกนัและกนั 
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การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี/ พฤตกิรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
อภิปรายและระบุถึงเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วย
ในการหาขอ้มูลทางอวกาศได ้

การตอบคาํถาม แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ตอบคาํถาม 

ร้อยละ 70 

บอกความหมาย หนา้ท่ีของกลอ้ง
โทรทรรศน์ได ้

การตอบคาํถาม แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ตอบคาํถาม 

ร้อยละ 70 

ทดลองและสรุปเก่ียวกบัการทาํงานของ
กลอ้งโทรทรรศน์ชนิดหกัเหแสงอยา่งง่าย
ได ้

ตรวจผลงานจากกิจกรรม
ท่ี 1 

แบบประเมินกิจกรรมท่ี 1 ร้อยละ 80 

บอกประโยชน์ของกลอ้งโทรทรรศน์ได ้
 

การตอบคาํถาม และการ
นาํเสนอ 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ตอบคาํถาม และ แบบ
สงัเกตพฤติกรรมการ
นาํเสนอ 

ร้อยละ 70 

ทกัษะการทาํงานกลุ่ม การสงัเกต แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่ม 

ร้อยละ 70 
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 บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้   
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ............. 
 2.  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 4. การปรับปรุงและพฒันา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… 
                            (........................................................) 
                                      ครูผูส้อน 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
       ลงช่ือ..................................................   
                                        ( ..............................................)  
                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน................................. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่10 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์         ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
เร่ือง เทคโนโลยอีวกาศ 2 (จรวดสู่อวกาศ)      เวลา 2 ช่ัวโมง 
************************************************************************************* 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.2: เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการสาํรวจอวกาศและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ตัวช้ีวดัที ่
 ป.6/1 สืบคน้ อภิปรายความกา้วหนา้และประโยชน์ของเทคโนโลยอีวกาศ 
 

แนวความคดิหลกั 
 การศึกษาอวกาศ ตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วยในการหาขอ้มูล เช่น กลอ้งโทรทรรศน์ ยานอวกาศ ดาวเทียม 
สถานีอวกาศ คอมพิวเตอร์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
1. บอกความหมาย และหนา้ท่ีของจรวดได ้
2. ประดิษฐ ์ทดลองและสรุปเก่ียวกบัจรวด  และการขบัเคล่ือนของจรวดได ้
3. บอกประโยชน์ของยานอวกาศได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
การศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งโลก ดวงจนัทร์และดวงอาทิตย ์

เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัของการศึกษาทางดาราศาสตร์ มนุษยน์อกจากจะสนใจเร่ืองราวท่ีใกลต้วัแลว้ ยงัมี
ความสนใจส่ิงต่างๆ ท่ีไกลออกไปในอวกาศอีกดว้ย ดงันั้นเทคโนโลยอีวกาศ จึงเป็นการศึกษาความกา้วหนา้
ทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

การเดินทางสู่อวกาศเป็นความฝันอนัยิง่ใหญ่ของมนุษยชาติ ซ่ึงสาํเร็จลงไดโ้ดยอาศยัหลกัการ
เบ้ืองตน้ เช่นเดียวกบัการทดลองของนกัเรียน คือใชพ้ลงังานจากเช้ือเพลิงขบัดนัใหจ้รวดเคล่ือนท่ีออกสู่
อวกาศ 
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองท่ี 6 เทคโนโลยอีวกาศ, วดิีทศัน์เก่ียวกบั

การท่องอวกาศ 
2. ส่ือประกอบการทาํกจิกรรมการทดลอง ไดแ้ก่ กล่องใส่ฟิลม์ชนิดใส พร้อมฝาปิด, เทปใสหรือกาว, สีเม

จิก, กระดาษวาดเขียน, ยาลดกรด, กรรไกร, ลูกโป่ง 
3. แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ หนงัสือวทิยาศาสตร์, หนงัสือพิมพ,์ หอ้งสมุด, อินเตอร์เน็ท 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ  
1. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบักลอ้งโทรทรรศน์ท่ีไดเ้รียนในชัว่โมงท่ีผา่นมา 
2. ครูใหน้กัเรียนชมวิดีทศันเ์ก่ียวกบัการท่องอวกาศ และตั้งคาํถามกระตุน้นกัเรียนดงัน้ี 

- นกัเรียนคิดวา่เขาออกไปท่องอวกาศไดอ้ยา่งไร 
ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา  
1. ครูอธิบายใหน้กัเรียนฟังวา่การท่ีเราจะไปสาํรวจอากาศไดน้ั้นเราตอ้งอาศยัยานพาหนะใด หรือ

ส่ิงใดบา้ง พร้อมกบัใหน้กัเรียนศึกษาความรู้จากเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มลองทาํกิจกรรมท่ี 2 จรวดอยา่งง่ายดว้ยสองมือเรา และกิจกรรมท่ี 3 จรวด

เคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งไร เพื่อทาํการประดิษฐจ์รวดอยา่งง่ายๆ และศึกษาการเคล่ือนของจรวด 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลการศึกษาหนา้ชั้นเรียน 
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการศึกษา 
ขั้นที ่4 ขยายความรู้  
1. ครูอธิบายเก่ียวกบัยานพาหนะหรือส่ิงอ่ืนๆ มีการขบัเคล่ือนอยูใ่นอวกาศ พร้อมกบัใหน้กัเรียน

ศึกษาความรู้จากเอกสารประกอบการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ขั้นที ่5 ประเมิน  
1. ตวัแทนนกัเรียนออกมานาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
2. นกัเรียนฝึกถามตอบซ่ึงกนัและกนั 
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การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี/ พฤตกิรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
บอกความหมาย และหนา้ท่ีของจรวดได ้
 

การตอบคาํถาม แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ตอบคาํถาม 

ร้อยละ 70 

ประดิษฐ ์ทดลองและสรุปเก่ียวกบัจรวด  
และการขบัเคล่ือนของจรวดได ้

ตรวจผลงานจากกิจกรรม
ท่ี 2 และ 3 

แบบประเมินกิจกรรมท่ี 2 
และ 3 

ร้อยละ 80 

บอกประโยชน์ของยานอวกาศได ้
 

การตอบคาํถาม แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ตอบคาํถาม 

ร้อยละ 70 

ทกัษะการทาํงานกลุ่ม การสงัเกต แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่ม 

ร้อยละ 70 
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 บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้   
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ............. 
 2.  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 4. การปรับปรุงและพฒันา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… 
                            (........................................................) 
                                      ครูผูส้อน 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
       ลงช่ือ..................................................   
                                        ( ..............................................)  
                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน................................. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ที ่11 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์         ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 
เร่ือง เทคโนโลยอีวกาศ 3 (การพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ)    เวลา 2 ช่ัวโมง 
************************************************************************************* 
สาระที ่7: ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.2: เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการสาํรวจอวกาศและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ตัวช้ีวดัที ่
 ป.6/1 สืบคน้ อภิปรายความกา้วหนา้และประโยชน์ของเทคโนโลยอีวกาศ 
 

แนวความคดิหลกั 
 การศึกษาอวกาศ ตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วยในการหาขอ้มูล เช่น กลอ้งโทรทรรศน์ ยานอวกาศ ดาวเทียม 
สถานีอวกาศ คอมพิวเตอร์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  นกัเรียนสามารถ 
1. อภิปรายและระบุถึงเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วยในการหาขอ้มูลทางอวกาศได ้
2. สืบคน้ และนาํเสนอเร่ืองราวความกา้วหนา้ในการพฒันาเทคโนโลยอีวกาศได ้
3. อธิบายเก่ียวกบัเทคโนโลยอีวกาศและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยต่ีางๆ เหล่านั้นได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
การศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งโลก ดวงจนัทร์และดวงอาทิตย ์

เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัของการศึกษาทางดาราศาสตร์ มนุษยน์อกจากจะสนใจเร่ืองราวท่ีใกลต้วัแลว้ ยงัมี
ความสนใจส่ิงต่างๆ ท่ีไกลออกไปในอวกาศอีกดว้ย ดงันั้นเทคโนโลยอีวกาศ จึงเป็นการศึกษาความกา้วหนา้
ทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และอวกาศ 

การศึกษาเก่ียวกบัอวกาศ ตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วยในการหาขอ้มูล เช่น กลอ้งโทรทรรศน์ ยาน
อวกาศ ดาวเทียม สถานีอวกาศ คอมพิวเตอร์ 
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. ส่ือประกอบการสอน ไดแ้ก่  เอกสารประกอบการเรียน เร่ืองท่ี 6 เทคโนโลยอีวกาศ, วดีิทศัน์เก่ียวกบั

การสาํรวจอวกาศ 
2. ส่ือประกอบการทาํกจิกรรมการทดลอง ไดแ้ก่ - 
3. แหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ หนงัสือวทิยาศาสตร์, หนงัสือพิมพ,์ หอ้งสมุด, อินเตอร์เน็ท 

 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที ่1 สร้างความสนใจ 
1. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัจรวดท่ีเรียนในชัว่โมงท่ีผา่นมา 
2. ครูใหน้กัเรียนชมวิดีทศันเ์ก่ียวกบัการสาํรวจอวกาศ และตั้งคาํถามกระตุน้นกัเรียนวา่ 

- นกัเรียนคิดวา่เขาทาํการสาํรวจอวกาศไดอ้ยา่งไร 
ขั้นที ่2 สํารวจและค้นหา  
1. ครูใหน้กัเรียนศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ืองท่ี 6 เทคโนโลยอีวกาศ 
2. นกัเรียนศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอีวกาศ และทาํกิจกรรมท่ี 4 

ดาวเทียมและยานอวกาศ เพือ่สืบคน้ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัความกา้วหนา้ของดาวเทียมและยานอวกาศ 
ขั้นที ่3 อธิบายและลงข้อสรุป  
1. ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอผลการศึกษาหนา้ชั้นเรียน 
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการศึกษา 
ขั้นที ่4 ขยายความรู้  
1. ครูขยายขอบเขตความรู้เก่ียวกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศ เพื่อใหน้กัเรียนเห็น

ความสาํคญัของเคร่ืองมือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ในการศึกษาอวกาศ 
2. นกัเรียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ทั้งหมดเก่ียวกบัเทคโนโลยอีวกาศ  
ขั้นที ่5 ประเมิน  

1. นกัเรียนทาํกิจกรรมท่ี 5 ทวนความรู้สกันิด จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนัเฉลยคาํตอบ
ใหห้อ้งเรียน 

2. นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ือง เทคโนโลยอีวกาศ 
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การประเมินผล 
 

ตัวบ่งช้ี/ พฤตกิรรม วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
อภิปรายและระบุถึงเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีช่วย
ในการหาขอ้มูลทางอวกาศ 

การตอบคาํถาม แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ตอบคาํถาม 

ร้อยละ 70 

สืบคน้ และนาํเสนอเร่ืองราวความกา้วหนา้
ในการพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ 

ตรวจผลงานจากกิจกรรม
ท่ี 4 

แบบประเมินกิจกรรมท่ี 4 ร้อยละ 80 

อธิบายเก่ียวกบัเทคโนโลยอีวกาศและ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยต่ีางๆ 
เหล่านั้นได ้

ตรวจผลงานจากกิจกรรม
ท่ี 5 และทดสอบหลงัเรียน
เร่ือง เทคโนโลยอีวกาศ 

แบบประเมินกิจกรรมท่ี 5 
และแบบทดสอบหลงัเรียน
เร่ือง เทคโนโลยอีวกาศ 

ร้อยละ 80 

ทกัษะการทาํงานกลุ่ม การสงัเกต แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทาํงานกลุ่ม 

ร้อยละ 70 
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 บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้   
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัดี........คน  คิดเป็นร้อยละ........... 
  นกัเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปานกลาง.......คน  คิดเป็นร้อยละ.................  
  นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินระดบัปรับปรุง........คน  คิดเป็นร้อยละ............. 
 2.  ผลการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน   
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
 3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 4. การปรับปรุงและพฒันา 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………… 
                            (........................................................) 
                                      ครูผูส้อน 
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ความเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..................………………………………………………………………………............................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
       ลงช่ือ..................................................   
                                        ( ..............................................)  
                ผูอ้าํนวยการโรงเรียน................................. 
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6.1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีวกาศ 
 ในหว้งอวกาศอนัแสนกวา้งใหญ่มีปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย มนุษยบ์นโลกได้
แต่เฝ้าสงัเกตปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านั้นจากทอ้งฟ้าสีคราม ทั้งสุริยปุราคา จนัทรุปราคา หมู่ดาว
มากมาย ผพีุง่ไต ้ดาวตก และอีกมากมายนบัไม่ถว้นชวนใหม้นุษยรุ่์นต่อๆ มาสืบต่อการ
สงัเกตการณ์บานฟากฟ้า คน้หาความล้ีลบัเก่ียวกบัอวกาศ วตัถุต่างๆ ท่ีปรากฏอยูบ่นทอ้งฟ้า 
คน้หาความล้ีลบัเก่ียวกบัอวกาศ วตัถุต่างๆ ท่ีปรากฏอยูบ่นทอ้งฟ้า การศึกษาในภาควชิาน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีเรียกวา่ วชิาดาราศาสตร์ วชิาน้ีถือกาํเนิดเม่ือ 5,000 ปีมาแลว้ นกั
ดาราศาสตร์รุ่นแรกเป็นชาวอียปิตแ์ละชาวบาบิโลเนีย 
 

 

 

 

 

 

 นักดาราศาสตร์ คือ นกัวทิยาศาสตร์ท่ีศึกษาวตัถุในทอ้งฟ้า นกัดาราศาสตร์ไดพ้ยายาม
ศึกษาทอ้งฟ้า โดยสงัเกตการเคล่ือนท่ีของดวงจนัทร์และโลก 
 ในสมยัก่อนนกัดาราศาสตร์มีความเช่ือต่างๆ กนั บางกลุ่มกเ็ช่ือวา่โลกแบนราบ บางกลุ่ม
กเ็ช่ือวา่ โลกเป็นศูนยก์ลางของเอกภพและมีดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดวงดาวต่างๆ เคล่ือนท่ี
รอบโลก 
 การศึกษาดาราศาสตร์ เร่ิมตน้อยา่งจริงจงัในสมยักรีก พโตเลมี นกัดาราศาสตร์ผูย้ิง่ใหญ่
ของกรีก เช่ือวา่ดาวเคราะห์ต่างๆ ดวงจนัทร์ และดวงอาทิตยโ์คจรรอบโลกเป็นวงกลม ความเช่ือ
น้ีเป็นท่ียอมรับกนันานถึง 1,700 ปี ต่อมา นิโคลาส คอปเปอร์นิคสั นกัดาราศาสตร์ชาวโปแลนด ์
ไดเ้สนอความคิดวา่ดวงอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลางของระบบสุริยะ แต่ความคิดของเขาเป็นท่ียอมรับ
หลงัจากท่ีเขาตายไปแลว้เกือบ 100 ปี 

 

นักดาราศาสตร์คอื
อะไรค่ะ 

เทคโนโลยอีวกาศ 
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นักดาราศาสตร์ไทยกม็ีนะครับ เช่น 
ศาสตราจารย์ กติตคุิณ ดร.ระว ีภาวไิล     
นายนิพนธ์  ทรายเพชร เป็นต้น เอ! แล้ว
นักดาราศาสตร์ใช้อะไรเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษาดวงดาวนะ 

น่ารู้ 
     

   ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร.ระว ี ภาวไิล 
   ราชบณัฑิตสาขาวิชาดาราศาสตร์ สาํนกัวิทยาศาสตร์แห่ง

ราชบณัฑิตยสถาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 เป็นนกัดาราศาสตร์ไทย ผูมี้
ช่ือเสียงจากงานวิจย บทความ หนงัสือ ตาํราเป็นท่ียอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 

นายนิพนธ์   ทรายเพชร 
                ราชบณัฑิตสาขาวชิาดาราศาสตร์ สาํนกัวิทยาศาสตร์ 
ราชบณัฑิตยสถาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 อดีตผูอ้าํนวยการทอ้งฟ้า 
จาํลองกรุงเทพ และนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย ปัจจุบนัเป็น 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดาราศาสตร์ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี
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6.2 กล้องโทรทรรศน์ 
 กลอ้งโทรทรรศน์เป็นอุปกรณ์ท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีช่วยใหน้กัดาราศาสตร์เขา้ใจ
เร่ืองราวของเอกภพมากข้ึน กลอ้งโทรทรรศน์มีหลายชนิด ไดแ้ก่ 

1) กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง 
กาลิเลโอ นกัดาราศาสตร์ชาวอิตาลี ไดป้ระดิษฐก์ลอ้งโทรทรรศน์แบบหกัเหแสงข้ึน

ในปี ค.ศ.1609 และใชก้ลอ้งน้ีศึกษาดวงจนัทร์ ดาวเคราะห์ และดวงดาวอ่ืนๆ เขาพบวา่ดาว
พฤหสับดีเป็นดาวเคราะห์ท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีดวงจนัทร์บริวาร 4 ดวง กลอ้งโทรทรรศน์ของกา
ลิเลโดไดพิ้สูจน์ความคิดของคอปเปอร์นิคสัท่ีวา่ดวงอาทิตยเ์ป็นศูนยก์ลางของระบบสุริยะและมี
ดาวเคราะห์บริวารโคจรรอบๆ แต่ความคิดของกาลิเลโอไปขดัแยง้กบัความเช่ือทางศาสนา เขาจึง
ตอ้งถูกกกับริเวณไปตลอดชีวติ 

กลอ้งโทรทรรศน์ชนิดหกัเหแสง เป็นกลอ้งโทรทรรศน์ท่ีใชเ้ลนส์นูนขนาดเท่ากนัทาํ
หนา้ท่ีรับแสงจากดวงดาว แลว้มาขยายท่ีเลนส์ใกลต้าของเรา เลนส์นูนอนัท่ีอยูใ่กลต้าจะมีขนาด
เลก็กวา่เลนส์นูนอนัท่ีอยูไ่กลตา เรียกเลนส์นูนท่ีอยูใ่กลต้าวา่ “เลนส์ใกลต้า” ส่วนเลนส์ท่ีอยูไ่กล
ตาแต่ใกลว้ตัถุมากกวา่จะเรียกวา่ “เลนส์ใกลว้ตัถุ” 

 
ภาพประกอบ 6.1 กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง 

ท่ีมา:  http://www.dekkid.info/Oldweb/science/main_body5.html 
 

2) กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง 
เซอร์ไอแซค นิวตนั นกัดาราศาสตร์ชาวองักฤษไดค้น้พบกฎของแรงโนม้ถ่วงและได้

ประดิษฐก์ลอ้งโทรทรรศน์แบบสะทอ้นแสง ซ่ึงเป็นรากฐานในการศึกษาดาราศาสตร์ยคุใหม่มา
จนทุกวนัน้ี 

กลอ้งโทรทรรศน์ชนิดสะทอ้นแสง เป็นกลอ้งโทรทรรศน์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด ทั้งน้ี
เพราะกลอ้งชนิดน้ีมีขนาดเลก็และสั้นกวา่กลอ้งโทรทรรศน์แบบหกัเหแสงในกาํลงัขยายเท่ากนั 
ซ่ึงสะดวกและประหยดักวา่ ทั้งยงัใหภ้าพท่ีคมชดักวา่และแสงจากดวงดาวไม่ทาํอนัตรายต่อ
ดวงตา 
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ภาพประกอบ 6.2 กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง 

ท่ีมา:  http://www.dekkid.info/Oldweb/science/main_body5.html 
 

3) กล้องโทรทรรศน์วทิยุ 
ในปี ค.ศ.1932 คาร์ล  แจงสกี (Carl  Jansky) นกัวศิวกรวทิย ุ(Radio Engineer) ของ

บริษทั Bell Telephone Laboratories ในรัฐนิวเจอร์ซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา คน้พบสญัญาณวทิยุ
จากอวกาศเป็นคร้ังแรก ขณะท่ีเขาทดลองสายอากาศวทิยท่ีุประดิษฐข้ึ์นเพ่ือศึกษาการรบกวนกนั
ของสญัญาณวทิยจุากพายฝุนฟ้าคะนอง พบวา่มีสัญญาณรบกวนท่ีเปล่ียนแปลงไปพร้อมๆ กบั
การข้ึนตกของดาว ทาํใหเ้ขาคน้พบวา่เป็นสญัญาณท่ีมาจากนอกโลก คือ สญัญาณวทิยจุาก
การแลก็ซีทางชา้งเผอืก 

ต่อมาในปี ค.ศ.1937 โกรท ์รีเบอร์ (Grote  Reber) นกัวศิวกรวทิย ุไดป้ระดิษฐ์
สายอากาศสมยัใหม่ในรูปของจานรับสญัญาณข้ึนเป็นคร้ังแรก และสามารถรับสญัญาณวทิยท่ีุ
แจงสกีไดค้น้พบไวใ้นปี ค.ศ.1932 และไดใ้ชจ้านรับสญัญาณดงักล่าวทาํการสาํรวจทอ้งฟ้า
ในช่วงคล่ืนวทิยแุละตีพิมพแ์ผนท่ีทอ้งฟ้าในช่วงคล่ืนวทิยเุป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.944 

 

 
 

ภาพประกอบ 6.3 กล้องโทรทรรศน์วิทย ุ

ท่ีมา: http://www.thai2learn.com/doi/section3/history/20/4.html 
 

 กลอ้งโทรทรรศน์เคก็ท่ีหอดูดาวบนยอดเขามวันาคีย ์รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
กลอ้งโทรทรรศน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วนกลอ้งโทรทรรศน์ฮบัเบิล ซ่ึงเป็นกลอ้งโทรทรรศน์
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อวกาศกลอ้งแรกท่ีส่งไปโคจรรอบโลกอยูเ่หนือชั้นบรรยากาศ ทาํใหส้ามารถถ่ายภาพของ
ดวงดาวไดช้ดัเจน 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 6.4 กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล และ หอดูดาว 

 ท่ีมา: http://www.vcharkarn.com/vcafe/42789 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เรากไ็ด้รู้เกีย่วกบักล้องโทรทรรศน์อย่าง
ละเอยีดไปแล้ว กล็องมาประดษิฐ์กล้อง
โทรทรรศน์อย่างง่ายในกจิกรรมที ่1 
กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสงอย่าง
่
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กจิกรรมที ่1 
กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสงอย่างง่าย 

 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบักลอ้งโทรทรรศน์ชนิดหกัเหแสงอยา่ง่าย เพ่ือศึกษาการ
ทาํงานของกลอ้งดงักล่าว 

อุปกรณ์ 
1. กระดาษขาว 1 แผน่ 
2. แวน่ขยายขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5 เซนติเมตร 1 อนั 
3. แวน่ขยายขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร 1 อนั 
4. แจกนัดอกไม ้

วธีิการทดลอง 
1. ถือแวน่ขยายท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร ไวท่ี้ระดบัสายตา ปิดตาขา้งหน่ึง

มองผา่นเวน่ขยายออกไปตรงท่ีมีแจกนัดอกไมว้างอยู ่

 
2. เล่ือนแวน่ขยายเขา้ – ออกอยา่งชา้ๆ จนมองเห็นแจกนัดอกไมช้ดัเจน ดงัรูป 

 
3. นาํกระดาษขาวมากนัระหวา่งแวน่ขยายกบัตา แลว้เล่ือนกระดาษเขา้ – ออก 

จนกระทัง่ไดภ้าพบนกระดาษท่ีชดัเจน สงัเกตลกัษณะของภาพบนกระดาษและบนัทึกผล 
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4. นาํแวน่ขยายท่ีมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5 เซนติเมตร มาแทนท่ีกระดาษ แลว้เล่ือนแวน่

ขยายอนัท่ี 2 (อนัเลก็) เขา้ – ออก เพ่ือหาตาํแหน่งภาพท่ีชดัเจน บนัทึกผลการสงัเกต 

 
 

ผลการทดลอง 
 

การทดลอง ผลการสังเกต 
เม่ือมองวตัถุผา่นแวน่ขยาย 1 อนั 
 

ภาพเสมือนของวตัถุ มีหวัตั้ง และขนาดใหญ่
กวา่วตัถุ 

เม่ือมองวตัถุผา่นแวน่ขยาย 1 อนั บน          
กระดาษขาว 

ภาพของวตัถุหวักลบัขนาดเลก็ปรากฏอยูบ่น
แผน่กระดาษขาว 

เม่ือมองวตัถุผา่นแวน่ขยาย 2 อนัท่ีมีขนาด     
ไม่เท่ากนั 

ภาพของวตัถุเป็นภาพหวักลบั มีขนาดใหญ่กวา่
มองจากแวน่ขยายอนัเดียว 

อภปิรายปลการทดลอง 
1. เม่ือมองวตัถุผา่นแวน่ขยาย 1 อนั ภาพท่ีเห็นบนกระดาษขาวมีลกัษณะอยา่งไร 

………………ภาพของวตัถุหวักลบัขนาดเลก็ปรากฏอยูบ่นแผน่กระดาษขาว………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. เม่ือมองวตัถุผา่นแวน่ขยายท่ีเป็นเลนส์นูน 2 อนั ภาพท่ีปรากฏมีลกัษณะอยา่งไร 
………………ภาพของวตัถุเป็นภาพหวักลบั มีขนาดใหญ่กวา่มองจากแวน่ขยายอนัเดียว……… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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3. การมองภาพวตัถุผา่นเลนส์นูน 2 อนั แตกต่างจากการมองดว้ยตาเปล่าหรือไม่ 
อยา่งไร 
……………แตกต่าง โดยการมองภาพผา่นเลนน์นูน 2 อนั จะทาํใหม้องเห็นภาพวตัถุมีขนาดใหญ่
ข้ึน และเป็นภาพหวักลบั………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการทดลอง 
…………เม่ือเรามองผา่นแวน่ขยายท่ีทาํดว้ยเลนส์นูนทั้งสองอนั จะเห็นภาพของวตัถุเป็นภาพหวั
กลบั แต่มีขนาดใหญ่ข้ึนกวา่การมองจากแวน่ขยายอนัเดียว ซ่ึงเป็นหลกัการเดียวกบัการสร้าง
กลอ้งโทรทรรศน์ชนิดหกัเหแสง โดยประกอบดว้ยเลนส์นูน 2 อนั เลนส์ท่ีอยูไ่กลตา เรียกวา่ 
“เลนส์วตัถุ” ส่วนเลนส์ทีอยูใ่กลต้าเรียกวา่ “เลนส์ใกลต้า”………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….................…… 
 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

ทาํกนัได้ไหม เพือ่นๆ 
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 จากการทดลองเราจะสงัเกตเห็นภาพของวตัถุหวักลบัขนาดเลก็ปรากฏอยูบ่น
แผน่กระดาษขาว และเม่ือเรามองผา่นแวน่ขยายท่ีทาํดว้ยเลนส์นูนทั้งสองอนั จะเห็นภาพของวตัถุ
เป็นภาพหวักลบั แต่มีขนาดใหญ่ข้ึนกวา่การมองจากแวน่ขยายอนัเดียว ซ่ึงเป็นหลกัการเดียวกบั
การสร้างกลอ้งโทรทรรศน์ชนิดหกัเหแสง โดยประกอบดว้ยเลนส์นูน 2 อนั เลนส์ท่ีอยูไ่กลตา 
เรียกวา่ “เลนส์วตัถุ” ส่วนเลนส์ทีอยูใ่กลต้าเรียกวา่ “เลนส์ใกลต้า” 
6.3 การเดนิทางสู่อวกาศ 
 มนุษยทุ์กชาติทุกภาษามีความใฝ่ฝันท่ีจะเดินทางสู่อวกาศ ซ่ึงการเดินทางสู่อวกาศ
ไม่ไดท้าํไดง่้ายๆ ทั้งน้ีเพราะโลกท่ีเราอาศยัอยูน้ี่มีแรงดึงดูดมหาศาล มนุษยจึ์งไดพ้ยายามประดิษฐ์
คิดคน้พาหนะต่างๆ ท่ีจะสามารถนาํพามนุษยใ์หข้ึ้นไปสู่อวกาศได ้ยานพาหะนะท่ีจะนาํมนุษยข้ึ์น
ไปท่องอวกาศไดต้อ้งมีความเร็วสูงถึง 11 กิโลเมตรต่อวนิาที และตอ้งอาศยัพลงังานในการ
ขบัเคล่ือนสูงมาก จึงจะสามารถนาํพาหนะนั้นหลุดพน้จากแรงโนม้ถ่วงของโลกได ้
 การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยอีวกาศจึงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว นบัตั้งแต่
การประดิษฐจ์รวด ดาวเทียม ยานอวกาศ หอ้งทดลองลอยฟ้า ยานพาหนะขนส่งอวกาศ กลอ้ง
โทรทรรศนอ์วกาศ หอสงัเกตการณ์อวกาศ และสถานีทดลองอวกาศ เป็นตน้ ส่ิงท่ีทาํให้
เทคโนโลยอีวกาศเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วกคื็อ คอมพิวเตอร์ นัน่เอง 

       
 

ภาพประกอบ 6.5 ห้องทดลองลอยฟ้าและ ยานพาหนะขนส่งอวกาศ 

 ท่ีมา: http://www.darasart.com/spacestation/skylab/main.html 
   

 จรวด เป็นพาหนะท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือนยานอวกาศใหอ้อกไปนอกโลก ชาวจีนเป็น
ชาติแรกท่ีคิดคน้สร้างจรวดข้ึนเม่ือหลายร้อยปีมาแลว้ โดยใชแ้รงขบัดนัจากดินปืน จากนั้นมนุษย์
ไดพ้ยายามคน้หาวธีิการท่ีจะส่งจรวดใหเ้ดินทางสู่อวกาศ โดยใชเ้ช้ือเพลิงต่างๆ ซ่ึงปัจจุบนัจรวด
ขบัเคล่ือนโดยใชไ้ฮโดรเจนและออกซิเจนเหลวเป็นเช้ือเพลิง ทาํใหเ้กิดการเผาไหมแ้ละเกิดแก๊ส
ร้อนพุง่ออกมาทางดา้นหลงั แลว้ผลกัดนัใหจ้รวดเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ได ้
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 เราสามารถจาํแนกประเภทของจรวดตามชนิดของเช้ือเพลิงออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1) จรวดเช้ือเพลงิเหลว 

มีโครงสร้างสลบัซบัซอ้น เพราะตอ้งมีถงัเกบ็
เช้ือเพลิงเหลวและออกซิเจนเหลว (เพ่ือช่วยใหเ้กิดการ
สนัดาป) ซ่ึงมีอุณภูมิตํ่ากวา่จุดเยอืกแขง็ และยงัตอ้งมีท่อและ
ป๊ัมเพ่ือลาํเลียงเช้ือเพลิงเขา้สู่หอ้งเคร่ืองยนต ์เพ่ือทาํการเผา
ไหม ้จรวดเช้ือเพลิงเหลวมีขอ้ดี คือ สามารถควบคุมปริมาณ
การเผาไหม ้และปรับทิศทางของกระแสแก๊สได ้

 

 

2) จรวดเช้ือเพลงิแขง็ 
   มีโครงสร้างไม่สลบัซบัซอ้น แต่เม่ือการเผา  
ไหมเ้ช้ือเพลิงเกิดข้ึนแลว้ไม่สามารถหยดุได ้
 

 
 
 

 

 การส่งยานอวกาศและส่งข้ึนในแนวด่ิง และ
จะปรับวถีิใหโ้คง้ขนานกบัผวิโลกตามแนวการ
เคล่ือนท่ี C และจะปรับความเร็วใหจ้รวดมากข้ึน จะ
ไดก้ารเคล่ือนทท่ีเป็นวงโคจรรูปวงรีตามแนว D และ
เพ่ิมแรงใหจ้รวดอีกเป็น 11.2 กิโลเมตรต่อวนิาที 
จรวดจะมีวงโคจรตามแนวการเคล่ือนท่ี E จรวดจะ
หลุดออกจากแรงโนม้ถ่วงของโลก และเคล่ือนไปสู่
อวกาศ เรียกความเร็วน้ีวา่ ความเร็วหลุดพน้ (escape 
speed) 

 
ท่ีมา: http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/6/rocket/rocket.htm 
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ภาพประกอบ 6.6 การปรับทิศทางของกระสวยอวกาศ 

ท่ีมา: http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/6/rocket/rocket.htm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เราได้รู้หลกัการทาํงานของจรวดไปแล้ว 
ต่อไปลองมาลงมือประดษิฐ์จรวดอย่างง่าย
กนัเถอะ  โดยทาํกจิกรรมที ่2 จรวดอย่าง
ง่ายด้วยสองมือเรา และต่อด้วยกจิกรรมที ่3 
จรวดเคลือ่นทีไ่ด้อย่างไร กนัเลยครับ 
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กจิกรรมที ่2 
จรวดอย่างง่ายด้วยสองมือเรา 

 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัการประดิษฐจ์รวดอยา่งง่าย 
อุปกรณ์ 

1. กล่องใส่ฟิลม์ชนิดใส  พร้อมฝาปิด 
2. เทปใสหรือกาว 
3. สีเมจิก 
4. กระดาษวาดเขียน 
5. ยาลดกรด เช่น Eno 
6. กรรไกร 

วธีิการทดลอง 
1. ใหแ้ต่ละกลุ่มประดิษฐจ์รวด โดยมีส่วนประกอบดงัน้ี 
2. ระบายสีใหส้วยงามและติดตวัจรวดรอบกล่องใส่ฟิลม์ ให้

ส่วนฝากล่องฟิลม์อยูด่า้นล่างของจรวด จากนั้นใหป้ระกอบ
ส่วนหวัและหางจรวดเขา้กบัตวัจรวด 

3. ใชก้ระดาษเยือ่บางๆ ห่อยาลดกรดชนิดผง ใหข้นาดของห่อ
ติดลงในฝากล่องฟิลม์ดว้ยเทปใสไดพ้อดี 

4. ใส่นํ้ าลงในกล่องฟิลม์ ปิดฝาแลว้รีบคว ํ่าลงทนัที สงัเกตการ
เปล่ียนแปลง แลว้บนัทึก 

5. ทดลองเปล่ียนสดัส่วนของยาลดกรดกบันํ้า แลว้สงัเกตการ
ขบัดนัใหจ้รวดเคล่ือนท่ีในแต่ละคร้ัง แลว้บนัทึกผล 

6. ใหแ้ต่ละกลุ่มนาํผลการทดลองมาเปรียบเทียบกนั 
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ผลการทดลอง 
 

ส่วนผสมของยาลดกรดกบันํา้ การขบัเคลือ่นของจรวด 
นํ้า 1 ส่วน + ยาลดรด 1 ส่วน พุง่ข้ึนสูงพอประมาณ 

 
นํ้า 1 ส่วน + ยาลดรด 2 ส่วน 
 

พุง่ข้ึนสูงกวา่คร้ังท่ี 1 
 

นํ้า 2 ส่วน + ยาลดรด 1 ส่วน 
 

พุง่ข้ึนสูงนอ้ยกวา่คร้ังท่ี 1 
 

 
สรุปผลการทดลอง 
………เม่ือยาลดกรดทาํปฏิกิริยาเคมีกบันํ้ า ทาํใหเ้กิดแรงขบัดนั ซ่ึงทาํใหจ้รวดเคล่ือนท่ีพุง่ข้ึน
ดา้นบน…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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กจิกรรมที ่3 
จรวดเคลือ่นทีไ่ด้อย่างไร 

 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํการทดลองเก่ียวกบัการเคล่ือนของจรวด 
อุปกรณ์ 

1. ลูกโป่ง 1 ลูก 
วธีิการทดลอง 

1. เป่าลูกโป่งใหพ้องออก ใชมื้อปิดปากลูกโป่งไว ้

 
2. ปล่อยมือท่ีปิดปากลูกโป่ง ใหลู้กโป่งเคล่ือนท่ีออกไปอยา่งอิสระ สงัเกตการเคล่ือนท่ี

ของลูกโป่งและทิศทางท่ีลมออกจากลูกโป่ง บนัทึกผลการสงัเกต 

 
3. เป่าลูกโป่งใหมี้ขนาดโตข้ึน แลว้ทาํการทดลองเช่นเดิม สงัเกตและบนัทึกผล 

ผลการทดลอง 
………เม่ือปล่อยมือท่ีปิดปากลูกโป่งท่ีเป่าออก ลูกโป่งจะเคล่ือนท่ีในทิศทางตรงขา้มกบัการ
เคล่ือนท่ีของอากาศท่ีออกจากลูกโป่ง และเป่าลูกโป่งใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน จะทาํใหลู้กโป่ง
เคล่ือนท่ีไดเ้ร็ว และไกลข้ึนกวา่เดิม…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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อภปิรายผลการทดลอง 
1. ส่ิงท่ีทาํใหลู้กโป่งเคล่ือนท่ีไดคื้ออะไร 

…………แรงดนัของอากาศท่ีอยูใ่นลูกโป่ง…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

2. ลูกโป่งและลมในลูกโป่งมีการเคล่ือนท่ีอยา่งไร 
…………ลกูโป่งจะเคล่ือนท่ีในทิศทางตรงขา้มกบัการเคล่ือนท่ีของอากาศท่ีออกจากลูกโป่ง… 
………………………………………………………………………………………………… 

3. เม่ือเป่าลูกโป่งใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน การเคล่ือนท่ีของลูกโป่งแตกต่างจากเดิมหรือไม่ 
อยา่งไร 

…………แตกต่างไปจากเดิม โดยจะเคล่ือนท่ีไดไ้กลกวา่เดิม………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
สรุปผลการทดลอง 
…………ลกูโป่งจะเคล่ือนท่ีในทิศทางตรงขา้มกบัการเคล่ือนท่ีของอากาศท่ีออกจากลูกโป่ง  ถา้
อากาศท่ีบรรจุในลูกโป่งมีปริมาณมากลูกโป่งกจ็ะเคล่ือนท่ีไดไ้กลกวา่………………......…… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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 ดาวเทยีม เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและส่งไปโคจรรอบโลก ดาวเทียมดวงแรกของของ
โลกมีช่ือวา่ สปุตนิก 1 เป็นของประเทศรัสเซีย ส่งไปโคจรรอบโลกเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ.
2504 ดาวเทียมมีขนาดและรูปร่างต่างกนั และส่วนใหญ่จะมีแผงเซลลสุ์ริยะผลิตกระแสไฟฟ้า
เพ่ือใชใ้นดาวเทียมนั้นๆ ปัจจุบนัมนุษยไ์ดส้ร้างดาวเทียม เพ่ือประโยชน์ต่างๆ มากมาย ไดแ้ก่ 
ดาวเทียมส่ือสาร ใชใ้นการถ่ายทอดข่าวสารไปทัว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งทางวทิย ุโทรทศัน์ 
โทรศพัท ์โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เช่น ดาวเทียมเทสตาร์ ดาวเทียมปาลปา ดาวเทียมไทยคม     
เป็นตน้ ดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา ทาํหนา้ท่ีถ่ายยภาพสภาพอากาศ ปริมาณเมฆ การก่อตวัของพาย ุ
แลว้ส่งภาพมายงัโลกของเรา ทาํใหส้ามารถพยากรณ์อากาศไดอ้ยา่งแม่นยาํ เช่น ดาวเทียม
ไทรอส เป็นตน้ ดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรทาํหนา้ท่ีถ่ายภาพของโลกเราไว ้เพ่ือใชท้าํแผนท่ี
เก่ียวกบัทรัพยากรของโลก เช่น พ้ืนดิน ทะเล ป่าไม ้แร่ธาตุ ตวัอยา่งดาวเทียมสาํรวจทรัพยากร 
ไดแ้ก่ ดาวเทียมแลนทแ์ซต ดาวเทียมจีโอแซต  

 

 
 

ภาพประกอบ 6.7 ดาวเทียม 

ท่ีมา: http://www.kmitl.ac.th/~s9010833%20/technology.html 
  

 ยานอวกาศ คือพาหนะท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือนาํมนุษยข้ึ์นไปยงัอวกาศ เป็นพาหนะท่ีมี
มนุษยอ์วกาศควบคุมและมีอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการสาํรวจอวกาศ สหรัฐอเมริกาและรัสเซียได้
พฒันาโครงการสาํรวจอวกาศ โดยการส่งยานอวกาศไปศึกษาดวงจนัทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ 
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มนุษยอ์วกาศคนแรกของโลกช่ือวา่ ยริู กาการิน (Yuri Gagarin) เป็นชาวรัสเซียข้ึนโคจรรอบโลก
ดว้ยยานวอสตอ๊ก 1 (Vostok 1) โดยใชเ้วลา 108 นาที แลว้กลบัมาสู่พ้ืนโลกอยา่งปลอดภยั 
 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2512 ยานอพอลโล 11 ของประเทศอเมริกาไดล้งสู่ผวิของดวง
จนัทร์ไดส้าํเร็จเป็นคร้ังแรก โดยมีมนุษยอ์วกาศช่ือวา่ นีล เอ อาร์มสตอง เป็นมนุษยอ์วกาศคน
แรกท่ีลงเหยยีบผวิดวงจนัทร์ และมี เอด็วนิ อลัคริน เป็นนกับินอวกาศคนท่ี 2 และเป็นมนุษยค์น
ท่ีสองท่ีเหยยีบพ้ืนผวิดวงจนัทร์ 

 

         
 

ภาพประกอบ 6.8 ยานอวกาศ และ มนุษย์อวกาศ 

ท่ีมา: http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no31-39/pilot.html 
 

สถานีอวกาศ จะคลา้ยกบัยานอวกาศแต่มีขนาดใหญ่กวา่ ทาํหนา้ท่ีโคจรรอบโลกมนุษย์
อวกาศท่ีข้ึนไปอยูบ่นสถานีอวกาศจะไดศึ้กษาถึงการใชชี้วติในอวกาศท่ีไร้แรงดึงดูดและ
ศึกษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์อวกาศ สถานีอวกาศลาํแรกของสหรัฐอเมริกา คือ สถานีอวกาศสกาย
แลป ซ่ึงส่งข้ึนไปโคจรรอบโลกเม่ือ พ.ศ.2516 และหยดุการทาํงานไปแลว้ สถานีอวกาศเมียร์
ของรัสเซีย ข้ึนไปโคจรรอบโลกในปี พ.ศ.2529 สถานีอวกาศนานาชาติเป็นโครงการร่วมมือ
ระหวา่งประเทศต่างๆ รวมเป็น 16 ประเทศซ่ึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นสถานีอวกาศอลัฟาและฟรีดอม
เร่ิมปฏิบติังานเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2541 

 

 
ภาพประกอบ 6.9 สถานีอวกาศเมียร์ (MIR) 

ท่ีมา:  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=325375 
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กระสวยอวกาศหรือยานขนส่งอวกาศ เป็นยานอวกาศท่ีข้ึนสู่อวกาศแลว้กลบัสู่พ้ืนโลกไดแ้ละ
สามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก ประกอบดว้ยยานโคจรและถงัเช้ือเพลิง กระสวยอวกาศทาํหนา้ท่ีใน
การบรรทุกดาวเทียม อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ และมนุษยอ์วกาศข้ึนไปปฏิบติัภาระหนา้ท่ีใน
อวกาศ เช่น ปล่อยดาวเทียมเขา้สู่วงโคจร ซ่อมกลอ้งโทรทรรศน์อวกาศ ซ่อมดาวเทียม และทาํ
การทดลองต่างๆ เป็นตน้ กระสวยอวกาศท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ กระสวยอวกาศโคลมัเบีย ดิสคฟัเวอรี 
แอตแลนติส และเอนดีฟเอวอร์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 6.10 กระสวยอวกาศ 

ท่ีมา: http://www.skn.ac.th/skl/project/project1/air276/p69.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คราวนีเ้ราลองมาทาํกจิกรรม
เกีย่วกบัดาวเทยีมและยานอวกาศกนั
บ้างนะครับ โดยทาํกจิกรรมที ่4 
ดาวเทยีมและยานอวกาศ 
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กจิกรรมที ่4 
ดาวเทยีมและยานอวกาศ 

 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัดาวเทียมและยานอวกาศ 
วธีิการสืบค้น 

1. นกัเรียนจบักลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ระดมสมองและวางแผนเพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
การประดิษฐคิ์ดคน้สร้างดาวเทียมและยานอวกาศไปสู่นอกโลกของมนุษยจ์ากจาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นวารสาร หนงัสือพิมพ ์หรืออินเตอร์เน็ต 

2. บนัทึกในรายงานการสืบคน้ 
3. แต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการสืบคน้ในชั้นเรียน อภิปรายและสรุปร่วมกนั 

ผลการสืบค้น 

วนั เดอืน ปี ช่ือดาวเทยีม/ ยานอวกาศ ประเทศ รายละเอยีด/ ทาํหน้าที ่
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สรุปข้อมูลทีไ่ด้จากการสืบค้น 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

แหล่งการสืบค้น (ระบุช่ือหนงัสือ ผูแ้ต่ง หรือเวบ็ไซต)์ 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
 

 



173 
 

 

6.4 ชีวติในอวกาศ 
 อวกาศ คืออาณาเขตบริเวณอนักวา้งใหญ่ไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน ในอวกาศไม่มีนํ้ า ไม่มี
อากาศ มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติใดๆ ไม่สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นอวกาศได ้เม่ือมนุษยอ์วกาศหรือ
นกับินอวกาศจะตอ้งสวมชุดอวกาศท่ีออกแบบเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกนัรังสีจากดวงอาทิตยแ์ละฝุ่ น
ละอองต่างๆ ชุดอวกาศจะช่วยควบคุมความกดดนัอากาศและช่วยจ่ายอากาศใหก้บัมนุษยอ์วกาศ 
 มนุษยอ์วกาศจะตอ้งเรียนนรู้การใชชี้วติและการปฏิบติังานในยานอวกาศ เน่ืองจากใน
สถานีอวกาศจะอยุใ่นสภาพไร้นํ้ าหนกั การพกัผอ่น นอนหลบั การกินอาหาร หรือการขบัถ่ายจึง
ตอ้งออกแบบเป็นพิเศษ เพ่ือใหส้ะดวกต่อมนุษยอ์วกาศใหม้ากท่ีสุด 
 

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ท่ีมา: http://thaiastro.nectec.or.th/news/2007/news20070306.html 

ภาพประกอบ 6.11 การใช้ชีวิตในอวกาศ 
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6.5 การพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ 
 เม่ือมนุษยส์ามารถเดินทางไปยงัอวกาศท่ีอยูแ่สนไกลได ้ทาํใหเ้กิดการคน้พบมากมายใน
อวกาศ มนุษยจึ์งนาํความรู้ท่ีไดค้น้พบมาพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีเก่ียวกบัอวกาศ การพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศ ทาํใหเ้กิดการพฒันาในดา้นอ่ืนๆ อีก เช่น การสาํรวจทรัพยากรธรรมชาต การ
ส่ือสาร การสาํรวจสภาพอากาศ ดา้นการแพทย ์และดา้นอ่ืนๆ อีกมากมาย การศึกษาดา้นอวกาศ
จึงเจริญรุดหนา้ต่อไป เพ่ือยงัประโยชน์แก่มนุษยชาติอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงเราสามารถลาํดบั
ความกา้วหนา้ในการสาํรวจอวกาศไดด้งัน้ี 
 
 

พ.ศ.1775 ชาวจีนไดพ้ฒันาจรวดดินปืน 

 
พ.ศ.2152 กาลิเลโอ นกัดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียนใช้

กลอ้งโทรทรรศน์ท่ีประดิษฐข้ึ์น ศึกษาดาว
เคราะห์และดาวต่างๆ บนทอ้งฟ้า 

 
พ.ศ.2383 นกัดาราศาสตร์ชาวอเมริกนัถ่ายภาพ         

ดวงจนัทร์ไดเ้ป็นคร้ังแรก 

 
พ.ศ.2446 พ่ีนอ้งตระกลูไรท ์นกัประดิษฐช์าวอเมริกนั 

ประดิษฐเ์คร่ืองบินเป็นคร้ังแรก 

 
พ.ศ.2480 นกัดาราศาสตร์ชาวอเมริกนัใชก้ลอ้ง

โทรทรรศน์วทิยเุพ่ือการวจิยัเป็นคร้ังแรก 
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พ.ศ.2487 กองทพัเยอรมนัใชจ้รวดในระหวา่ง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 

 
พ.ศ.2500 สหภาพโซเวียตส่งยานสปุตนิก 1 ซ่ึงเป็น

ดาวเทียมดวงแรกข้ึนไปโคจรในอวกาศ 

 
พ.ศ.2504 มนุษยอ์วกาศโซเวยีตช่ือ ยริุ กาการินข้ึนไป

ในอวกาศเป็นคนแรก 

 
พ.ศ.2512 ยานอวกาศอพอลโล 11 พร้อมมนุษยอ์วกาศ

ไปลงบนดวงจนัทร์ 

 
พ.ศ.2520 ยานอวกาศของสหรัฐอเมริกาไปสาํรวจดาว

พฤหสับดี ดาวเสาร์ ดาวยเูรนสั และดาว
เนปจูน 

 
พ.ศ.2524 สหรัฐอเมริกาส่งยานขนส่งอวกาศลาํแรกช่ือ

โคลมัเบียออกจากแหลมคาราเวอรัล รัฐ
ฟลอริดา 

 
พ.ศ.2533 สหรัฐอเมริกาและองคก์ารอวกาศยโุรปส่ง

กลอ้มโทรทรรศน์อวกาศฮบัเบิลข้ึนไปโคจร
รอบโลก 
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พ.ศ.2533 องคก์ารนาซาส่งยานอวกาศโซโหของ
องคก์ารฯ ยโุรปข้ึนไปสาํรวจดวงอาทิตย ์

 
พ.ศ.2539 มาร์ส โกลบอล เซอร์เวเยอร์ และมาร์ส พาท

ไฟน์เดอร์ โครงการยานอวกาศสาํรวจดาว
องัคาร 

 
พ.ศ.2544 เกิดธุรกิจท่องเท่ียวในอวกาศโดยรัสเซีย

จาํหน่ายตัว๋ท่องเท่ียวอวกาศซ่ึงมหาเศรษฐี
ชาวอเมริกนัวยั 60 ปี ช่ือ เอนิส ติโต ข้ึนไป
อวกาศ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรากไ็ด้เรียนรู้เนือ้หาเกีย่วกบัเทคโนโลยี
อวกาศกนัจนจบแล้วนะครับลองมา
ทบทวนความรู้กนัสักนิด โดยทาํ
กจิกรรมที ่5 ทวนความรู้สักนิด 
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กจิกรรมที ่5 
ทวนความรู้สักนิด 

 
 
 
 
 
 

คาํช้ีแจง นกัเรียนทาํกิจกรรมดา้นล่างน้ี 

 
 

 
 
 
 

จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 
1. นกัวทิยาศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัดวงดาวและวตัถุบนทอ้งฟ้าเรียกวา่ 

………นกัดาราศาสตร์………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

2. ยกตวัอยา่งช่ือนกัดาราศาสตร์มา 2 ท่าน 
………กาลิเลโอ  ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.ระว ี ภาวไิล……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

3. กลอ้งโทรทรรศน์มีก่ีชนิดอะไรบา้ง 
………2 ชนิด คือ ชนิดหกัเหแสง  และชนิดสะทอ้นแสง……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4. เพราะเหตุใดกลอ้งโทรทรรศน์ชนิดสะทอ้งแสงจึงเป็นท่ีนิยมของนกัดาราศาสตร์ 
………เพราะกระจกท่ีมีขนาดใหญ่ในลาํกลอ้งราคาถูกกวา่เลนส์ท่ีมีขนาดเท่ากนัในกลอ้งแบบ
หกัเหแสง…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 เดก็ๆ เคยสงัเกตทอ้งฟ้าตอนกลางคืนไหมมีอะไรอยู่
ในทอ้งฟ้าเวลากลางคืนบา้ง ช่วยกนัตอนหน่อย 
.........ดวงดาว  ดวงจนัทร์ เป็นตน้......................... 
..................................................................................
............................................................................. 
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5. จรวด คืออะไร 
………จรวดเป็นส่ิงประดิษฐท่ี์สามารถนาํพามนุษยอ์อกไปสัมผสักบัอวกาศได…้…………... 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

6. กระสวยอวกาศคือ 
………กระสวยอวกาศคือ ยานอวกาศท่ีสามารถฝ่าชั้นบรรยากาศเขา้มาและร่อนลงไดเ้หมือน
เคร่ืองบินธรรมดา………………………………………………………………............……… 
………………………………………………………………………………………………… 

7. การส่งดาวเทียมข้ึนไปโคจรอยูร่อบๆ โลกเพ่ือประโยชน์ใด 
………- ใชใ้นการสาํรวจโลก ช้ีแหล่งนํ้ามนัและแร่ธาตุ ตรวจดูการระบาดของโรคพืช และ
แมลงทาํลายพืช………………………………………………………………………......…… 
………- ใชเ้ตือนภยัจากพาย ุช่วยในการพยากรณ์อากาศล่วงหนา้……………………………… 
………- ใชส่ื้อสาร ทาํหนา้ท่ีในการขยายสญัญาณ  แลว้ส่งต่อทาํใหก้ารส่ือสารไปไดร้วดเร็ว
ข้ึน………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
จงเติมเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ถูกและเติมเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ผดิ 
........ ......1. วชิาดาราศาสตร์เป็นแขนงหน่ึงของวชิาวทิยาศาสตร์ 
........ ......2. นกัดาราศาสตร์รุ่นแรกเป็นชาวอียปิตแ์ละบาบิโลเนีย 
........ .......3. ยริู กาการิน เป็นมนุษยอ์วกาศคนแรกท่ีไดข้ึ้นไปในอวกาศเพียงคนเดียว 
........ .......4. ดาวเทียมไทยคมสร้างโดยคนไทยและถูกส่งข้ึนไปโดยบริษทัชินวตัร 
........ ......5. ดาวเทียมไทยคม 1 และ 2 จะทาํหนา้ท่ีสาํรองซ่ึงกนัและกนั 
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สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  2549.  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้

พ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6.  
กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 

เอกรินทร์  ส่ีมหาศาล และคณะ.  ม.ป.ป.  หนงัสือแม่บทมาตรฐาน วทิยาศาสตร์ ป.6. พิมพค์ร้ังท่ี 
2.  กรุงเทพฯ: บริษทัอกัษรเจริญทศัน์ อจท. จาํกดั. 
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แบบทดสอบหลงัเรียน สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยอีวกาศ 

 ชุดที ่1 โลก ดวงจนัทร์ ดวงอาทติย์  
___________________________________________________________________________ 
คาํช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีมี 10 ขอ้ ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย X ลงในช่องวา่งของคาํตอบท่ี
ถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียวในกระดาษคาํตอบ เวลา 10 นาที 

1. โลกท่ีเราอาศยัอยูมี่ลกัษณะเป็นอยา่งไร 
     ก. ทรงกลม 
     ข. กลมแบน 
     ค. ทรงกระบอก 
     ง.  คลา้ยไข่ไก่  
2. ถา้นกัเรียนอยูบ่นยานอวกาศและมองมาท่ีโลก  
    ลกัษณะของโลกจะเป็นอยา่งไร 
     ก. คลา้ยเหรียญบาท 
     ข. คลา้ยผลส้ม 
     ค. คลา้ยลกูมะกรูด 
     ง. คลา้ยไข่เป็ด 
3. โลกหมุนรอบตวัเองไปในทิศทางใด 
     ก. จากทิศเหนือไปทิศใต ้
     ข. จากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก 
     ค. จากทิศใตไ้ปทิศเหนือ 
     ง. จากทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก 
4. โลกหมุนรอบตวัเอง 1 รอบใชเ้วลานานเท่าไร 
     ก. 1 วนั 
     ข. 1 สปัดาห์ 
     ค. 1 เดือน 
     ง.  1 ปี 

5. แกนโลกเป็นแกนสมมติท่ีผา่นจุดใดบา้ง 
    ก. ขั้วโลกเหนือ 
    ข. ขั้วโลกใต ้
    ค. ขั้วโลกเหนือ –ใต ้
    ง. ขั้วโลกเหนือ – จุดศูนยก์ลาง – ขั้วโลกใต ้
6.  ดวงจนัทร์โคจรรอบโลกในลกัษณะอยา่งไร 
    ก. ตามเขม็นาฬิกา 
    ข. ตามทิศเหนือ – ใต ้
    ค. ตามดวงอาทิตย ์
    ง. ตามการหมุนรอบตวัของโลก 
7.  เรามองเห็นดวงจนัทร์ไดเ้พราะเหตุใด 
    ก. ดวงจนัทร์มีแสงสวา่งในตวัเอง 
    ข. ดวงจนัทร์โคจรรอบโลก 
    ค. ดวงจนัทร์ไดรั้บแสงสวา่งจากดวงอาทิตย ์
    ง. โลกโคจรรอบดวงจนัทร์ 
8. ในระบบสุริยะมีส่ิงใดเป็นศูนยก์ลาง 
    ก. โลก 
    ข. ดวงจนัทร์ 
    ค. ดวงอาทิตย ์
    ง.  ดาวศุกร์ 
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9.  เหตุใดเราจึงกล่าววา่ดวงจนัทร์เป็นบริวารของ
โลก 
    ก. อยูใ่กลโ้ลก 
    ข. หมุนรอบตวัเอง 
    ค.  รับแสงสวา่งจากโลก 
    ง. ส่องแสงมายงัโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้ง 
    ก. ดวงอาทิตยเ์ป็นดาวเคราะห์ดวงหน่ึง 
    ข. โลกหมุนรอบดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ 
    ค. ดวงอาทิตยเ์ป็นสูนยก์ลางของระบบสุริยะ 
    ง. การหมุนรอบตวัเองของโลกทาํใหเ้กิดฤดูกาล 
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แบบทดสอบหลงัเรียน สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยอีวกาศ 

 ชุดที ่2 ฤดูกาล  
___________________________________________________________________________ 
คาํช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีมี 10 ขอ้ ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย X ลงในช่องวา่งของคาํตอบท่ี
ถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียวในกระดาษคาํตอบ เวลา 10 นาที 

1. ฤดูกาลในประเทศไทยมีฤดูกาลใดบา้ง 
     ก. ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และฤดูใบไมผ้ลิ 
     ข. ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว 
     ค. ฤดูร้อน  ฤดูใบไมร่้วง  ฤดูหนาว  และฤดู  
         ใบไมผ้ลิ 
     ง.  ฤดูฝน  และฤดูหนาว  
2. ขอ้ใดเป็นผลโดยตรงจากสาเหตุแกนของ 
    โลกเอียงทาํมุม 23 .5 องศา กบัแกนตั้ง 
     ระนาบวงโคจร 
     ก. ฤดูกาล  
     ข. ขา้งข้ึน – ขา้งแรม 
     ค. นํ้าข้ึน-นํ้าลง  
     ง. สุริยปุราคา จนัทรุปราคา 
3. ขอ้ใดเป็นเหตุผลของการเกิดฤดูกาล 
     ก. แรงดึงดูดของดวงจนัทร์และดวงอาทิตย ์
     ข. ส่วนต่าง ๆของโลกไดรั้บปริมาณ 
         แสงอาทิตยต่์างกนั 
     ค. ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก อยูใ่น 
         แนวเสน้ตรงเดียวกนั 
     ง. โลกห่างจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั 
 
 

4. ลกัษณะในขอ้ใดท่ีทาํใหพ้ื้นโลกมีอุณหภูมิ 
    สูงมากท่ีสุด 
     ก. ดวงอาทิตยส่์องแสงตั้งฉากกบัพ้ืนโลก 
     ข. ดวงอาทิตยส่์องแสงเฉียงกบัพ้ืนโลก 
     ค. ซีกโลกเหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย ์
     ง. ซีกโลกเหนือเอียงเขา้หาดวงอาทิตย ์ 
5. หากซีกโลกเหนือ เป็นฤดูร้อน ในซีกโลก 
    ใต ้จะเป็นฤดูใด 
    ก. ฤดูใบไมผ้ลิ 
    ข. ฤดูร้อน 
    ค. ฤดูหนาว 
    ง. ฤดูใบไมร่้วง 
6.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะของโลกในซีกโลกเหนือ  
     ซ่ึงเป็นช่วงฤดูหนาว 
    ก. โลกเอียงซีกโลกเหนือเขา้หาดวงอาทิตย ์
         เท่ากบัซีกโลกใต ้
    ข. โลกเอียงซีกโลกเหนือเขา้หาดวงอาทิตย ์ 
         มากกวา่ซีกโลกใต ้
    ค. แสงแดดจะเอียงกระทบซีกโลกเหนือนอ้ย 
        ท่ีสุด  
    ง. แสงแดดจะเอียงกระทบซีกโลกเหนือมาก 
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7.  ลกัษณะใดท่ีทาํใหด้วงอาทิตยข้ึ์นและตกทาง   
ทิศตะวนัออกและตะวนัตกพอดี 
    ก. แสงแดดจะเอียงกระทบซีกโลกเหนือ 
        มากกวา่ซีกโลกใต ้
    ข. โลกอยูใ่นตาํแหน่งท่ีแกนโลกเอียงซีกโลก 
         เหนือเขา้หาดวงอาทิตยเ์ท่ากบัซีกโลกใต ้
    ค. แสงแดดจะเอียงกระทบซีกโลกใต ้
        มากกวา่ซีกโลกเหนือ 
    ง. ช่วงเวลาท่ีโลกรับแสงแดดจากดวงอาทิตย ์
        นอ้ยท่ีสุด 
8. สาเหตุท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํใหป้ระเทศไทยมีฤดู 
    หนาวและฤดูฝน คือขอ้ใด 
    ก. ประเทศไทยอยูเ่หนือบริเวณเส้นศูนยสู์ตร 
         เลก็นอ้ย 
    ข. ไดรั้บพลงังานความร้อนจากดวงอาทิตย ์
         ค่อนขา้งมาก 
    ค. อิทธิพลของลมมรสุม 
    ง. ประเทศไทยอยูใ่กลท้ะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. โดยปกติแลว้ฤดูฝนของไทย เร่ิมมีใน 
     ช่วงเวลาใด 
    ก. เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
    ข.  เดือนธนัวาคม - มกราคม 
    ค.  เดือนมีนาคม - เมษายน 
    ง. เดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 
10. ภาคใตฝ่ั้งตะวนัตกและภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก 
      จะเขา้สู่ฤดูฝนพร้อมกนัหรือไม่ อยา่งไร 
    ก. พร้อมกนัในเดือนพฤษภาคม  
    ข. พร้อมกนัในเดือนพฤศจิกายน 
    ค.ไม่พร้อมกนัฝ่ังตะวนัตกในเดือน 
        พฤษภาคม ฝ่ังตะวนัออกเดือนพฤศจิกายน 
    ง. ไม่พร้อมกนัฝ่ังตะวนัตกในเดือนธนัวาคม  
         ฝ่ังตะวนัออกเดือนมกราคม 



185 
 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยอีวกาศ 

 ชุดที ่3 ข้างขึน้ ข้างแรม  
___________________________________________________________________________ 
คาํช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีมี 10 ขอ้ ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย X ลงในช่องวา่งของคาํตอบท่ี
ถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียวในกระดาษคาํตอบ เวลา 10 นาที 

 
1. ดูรูป                     ตรงกบัวนัอะไร 
 
     ก. วนัข้ึน 3 คํ่า 
     ข. วนัข้ึน 8 คํ่า 
     ค. วนัแรม 3 คํ่า 
     ง.  วนัแรม 8 คํ่า 
  
2. ดูรูป                     ตรงกบัวนัอะไร 
 
     ก. วนัแรม 12 คํ่า  
     ข. วนัข้ึน 12 คํ่า 
     ค. วนัข้ึน 15 คํ่า 
     ง. วนัแรม 15 คํ่า 
3. ปรากฏการณ์ขา้งข้ึนขา้งแรมเป็น 
    ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงใด 
     ก. ดวงดาว 
     ข. ดวงจนัทร์ 
     ค. อุกกาบาต 
     ง. ดาวหาง 
 
 

 
4. การเกิดขา้งข้ึนขา้งแรมใน 1 รอบ กิน 
    เวลานานเท่าใด 
     ก. 365 วนั 
     ข. 30 วนั 
     ค. 28 วนั 
     ง. 1 วนั 
5. ถา้วนัท่ี 1 ตรงกบัวนัข้ึน 3 คํ่า อีกก่ีวนัเราจึง 
    จะมองเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวง 
    ก. 8 วนั 
    ข. 12 วนั 
    ค. 14 วนั 
    ง. 15 วนั 
6. ใน 1 ปี จะเกิดขา้งข้ึนจาํนวนก่ีคร้ัง และถา้ 
     นกัเรียนมีอาย ุ10 ปี จะผา่นขา้งข้ึนก่ีคร้ัง 
    ก.  12 คร้ัง / 120 คร้ัง 
    ข. 24 คร้ัง / 240 คร้ัง 
    ค. 36 คร้ัง / 360 คร้ัง 
    ง. ไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัการโคจรของดวง 
         จนัทร์ 
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7.  ถา้ไม่มีดวงอาทิตย ์เราจะมองเห็นดวงจนัทร์ 
     มีรูปร่างเปล่ียนไปหรือไม่ เพราะเหตุใด 
    ก. เห็น เพราะดวงจนัทร์มีแสงสวา่งในตวัเอง 
    ข. เห็น เพราะดวงจนัทร์ยงัโคจรรอบโลก 
        เช่นเดิม 
    ค.ไม่เห็น เพราะดวงจนัทร์จะหยดุโคจรรอบ 
        โลก 
    ง.ไม่เห็น เพราะดวงจนัทร์ไม่มีแสงสวา่งใน 
        ตวัเอง 
8. การท่ีโลก ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตยโ์คจรมาอยู ่
    ในตาํแหน่งท่ีตั้งฉากกนั ตรงกบัวนัในขอ้ใด 
    ก. ข้ึน 8 คํ่า 
    ข.  แรม 8 คํ่า 
    ค. ข้ึนหรือแรม 15 คํ่า 
    ง.   ข้ึนหรือแรม 8 คํ่า 
9. บทความในวรรณกรรมช้ินหน่ึงผูป้ระพนัธ์ 
    กล่าววา่"รูปเส้ียวของดวงจนัทร์ยามขา้งข้ึน 
    ปรากฏอยูเ่หนือ ขอบฟ้าในเวลาท่ีดวงอาทิตย ์ 
    กาํลงัจะคลอ้ยเคล่ือนลบัขอบฟ้าไป"ขอ้ความ 
    วเิคราะห์ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ก. เยน็วนันั้นดวงอาทิตยข้ึ์นทางตะวนัออก  
    ข. เยน็วนันั้นเป็นวนัขา้งข้ึนเพราะดวงจนัทร์ 
        ข้ึนเวลากลางวนั 
    ค. ผูป้ระพนัธ์ไม่มีความรู้เก่ียวกบัดีถีและการ 
        ข้ึนตกของดวงจนัทร์ 
    ง. เยน็วนันั้นเป็นวนัขา้งแรมเพราะดวงจนัทร์ 
        หนัดา้นสวา่งไปทางทิศตะวนัตก 
10. ลกัษณะของขา้งข้ึนขา้งแรมของดวงจนัทร์ 
      สมัพนัธ์กบัทิศอยา่งไร 
1.วนัขา้งข้ึนดวงจนัทร์หนัดน้สวา่งไปทางทิศ 
   ตะวนัตก  
2.วนัขา้งข้ึนดวงจนัทร์หนัดา้นสวา่งไปทางทิศ 
   ตะวนัออก  
3.วนัขา้งแรมดวงจนัทร์หนัดา้นสวา่งไปทางทิศ 
   ตะวนัตก  
4.วนัขา้งแรมดวงจนัทร์หนัดา้นสวา่งไปทางทิศ 
   ตะวนัออก  
คาํตอบท่ีถูกตอ้งคือขอ้ใด 
    ก. 1 และ 2 
    ข. 2 และ 4 
    ค. 3 และ 4 
    ง.  1 และ 4 
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แบบทดสอบหลงัเรียน สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยอีวกาศ 

 ชุดที ่4 นํา้ขึน้ นํา้ลง  
___________________________________________________________________________ 
คาํช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีมี 10 ขอ้ ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย X ลงในช่องวา่งของคาํตอบท่ี
ถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียวในกระดาษคาํตอบ เวลา 10 นาที 

1. นํ้าทะเลลงตํ่าสุด หรือเรียกวา่ นํ้าตาย จะ 
    เกิดข้ึนในวนัใด 
     ก. ข้ึน 15 คํ่า หรือ แรม 15 คํ่า 
     ข. ข้ึน 8 คํ่า  หรือ แรม 8 คํ่า 
     ค. ข้ึน 15 คํ่า  หรือ แรม 8 คํ่า 
     ง.  ข้ึน 8 คํ่า  หรือ แรม 15 คํ่า  
2. นํ้าข้ึน นํ้าลงเกิดจากอิทธิพลแรงดึงดูดของดาว  
    ดวงใดมากท่ีสุด 
     ก. ดวงอาทิตย ์
     ข. ดวงจนัทร์ 
     ค. โลก 
     ง. ดาวหาง 
3. สถานการณ์ใดท่ีทาํใหน้ํ้ าทะเลข้ึนสูงสุด 
     ก. โลก ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตยม์าอยูใ่นแนว 
          เส้นตรงเดียวกนั 
     ข. ดวงจนัทร์ โลก และดวงอาทิตยโ์คจรอยูใ่น 
         แนวตั้งฉากกนั 
     ค. โลก ดวงอาทิตยม์าอยูใ่นแนวเส้นตรง 
          เดียวกนั 
     ง. ดวงจนัทร์ และดวงอาทิตยโ์คจรอยูใ่น 
         แนวตั้งฉากกนั 
 

4. นํ้าข้ึนมากหรือเรียกวา่นํ้ าเกิด จะเกิดข้ึนในวนัใด 
     ก. ข้ึน 15 คํ่า  หรือ แรม 8 คํ่า 
     ข. ข้ึน 8 คํ่า  หรือ แรม 8 คํ่า 
     ค. ข้ึน 15 คํ่า หรือ แรม 15 คํ่า 
     ง.  ข้ึน 8 คํ่า  หรือ แรม 15 คํ่า 
5. ขอ้ใดคือเป็นการกล่าวถึง แรงไทดลั ไดถ้กูตอ้ง 
    ท่ีสุด 
    ก. แรงโนม้ถ่วงระหวา่งโลกและดวงจนัทร์มี 
        ค่าเท่ากนัในทุกตาํแหน่งของโลก 
    ข. แรงโนม้ถ่วงระหวา่งโลกและดวงจนัทร์มี 
        ค่าไม่เท่ากนัในแต่ละตาํแหน่ง 
    ค. แรงโนม้ถ่วงระหวา่งโลกและดวงอาทิตยมี์ 
        ค่าเท่ากนัในทุกตาํแหน่งของโลก         
    ง.  แรงโนม้ถ่วงระหวา่งโลกและดวงอาทิตยมี์ 
        ค่าไม่เท่ากนัในแต่ละตาํแหน่ง 
6. ขอ้ใดไม่ใช่ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากนํ้าข้ึน นํ้าลง 
    ก. ใชใ้นการออกเรือของชาวประมง 
    ข. ใชค้าํนวณระดบันํ้าทะเลปานกลาง ระดบันํ้า 
         ข้ึนสูงสุด ระดบันํ้าลงตํ่าสุด 
    ค. ใชใ้นการเตือนภยัธรรมชาติ 
    ง. ใชใ้นการปลูกป่าโกงกาง 
 



188 
 

 

7.  ในแต่ละวนันํ้าทะเลจะข้ึนและลงวนัละก่ีคร้ัง 
    ก. 1 คร้ัง 
    ข. 2 คร้ัง 
    ค. 3 คร้ัง 
    ง. 4 คร้ัง 
8. ปัจจยัใดท่ีไม่ส่งผลต่อการเกิดนํ้าข้ึนนํ้าลง 
    ก. รูปทรงของอ่าว 
    ข. ช่องทางนํ้า 
    ค. พ้ืนมหาสมุทร 
    ง.  ป่าชายเลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  หากนกัเรียนตอ้งการสังเกตปรากฏการร์นํ้ า
ข้ึน นํ้าลง ควรไปสงัเกตการณ์ในบริเวณใด 
    ก. อ่างเกบ็นํ้ า 
    ข. ลาํคลองในหมู่บา้น 
    ค. ชายทะเล 
    ง.  เข่ือน 
10. การเกิดนํ้าข้ึนนํ้าลงส่งผลกระทบต่ออาชีพใด 
    ก. นกัดาํนํ้า 
    ข. เกษตรกร 
    ค. ประมง 
    ง. นกัประดิษฐข์องท่ีระลึกจากเปลือกหอย 
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แบบทดสอบหลงัเรียน สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยอีวกาศ 

 ชุดที ่5 จนัทรุปราคา  สุริยุปราคา  
___________________________________________________________________________ 
คาํช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีมี 10 ขอ้ ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย X ลงในช่องวา่งของคาํตอบท่ี
ถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียวในกระดาษคาํตอบ เวลา 10 นาที 

1. ปรากฏการณ์สุริยปุราคาเกิดข้ึนในช่วงเวลาใด 
     ก. เฉพาะเวลากลางวนัของแรม 15 คํ่า และวนั 
         ข้ึน 11คํ่า 
     ข. เฉพาะเวลากลางวนัของแรม 15 คํ่า และวนั 
        ข้ึน 1คํ่า 
     ค. เฉพาะเวลากลางคืนของแรม 15 คํ่า และวนั 
         ข้ึน 11คํ่า 
     ง.  เฉพาะเวลากลางคืนของแรม 15 คํ่า และวนั 
         ข้ึน 1คํ่า  
2. “ปรากฏการณ์ท่ีดวงจนัทร์บดบงัดวงอาทิตย ์
      อยา่งสมบูรณ์ในระยะเวลาสั้นๆ จนทาํให ้
      ทอ้งฟ้ามืดลงไปชัว่ขณะ” ขอ้ความดงักล่าว  
      หมายถึงขอ้ใด 
     ก. สุริยปราคาแบบบางส่วน 
     ข. สุริยปราคาแบบเตม็ดวง 
     ค. สุริยปราคาแบบวงแหวน 
     ง. ถกูทุกขอ้ 
 
 
 
 
 

3. ปรากฏการณ์จนัทรคราสเกิดข้ึนในช่วงเวลาใด 
     ก. เกิดข้ึนเฉพาะเวลากลางวนัของแรม 15 คํ่า  
         และ วนัข้ึน 11คํ่า 
    ข. เกิดข้ึนเฉพาะเวลากลางวนัของแรม 15 คํ่า  
         และ วนัข้ึน 1 คํ่า 
     ค. เกิดข้ึนเฉพาะเวลากลางคืนของแรม 15 คํ่า  
         และ วนัข้ึน 11คํ่า 
     ง. เกิดข้ึนเฉพาะเวลากลางคืนของแรม 15 คํ่า  
         และ วนัข้ึน 1คํ่า 
4. ปรากฏการณ์จนัทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ท่ี 
    เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
     ก. เกิดจากโลกอยูร่ะหวา่ง ดวงอาทิตยแ์ละดวง 
         จนัทร์ในแนวเดียวกนั จนบงัแสงจากดวง  
         อาทิตยท่ี์ส่องมายงัดวงจนัทร์ 
     ข. เกิดจาการท่ีดวงอาทิตยแ์ละโลกไดโ้คจรมา  
         อยูใ่นแนวเดียวกนั 
     ค. เกิดจากการท่ีดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ได ้
         โคจรมาอยูใ่นแนวเดียวกนั 
     ง.  ถูกทุกขอ้ 
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5. ขอ้ใดหมายถึงจนัทรุปราคาเตม็ดวง 
    ก. ปรากฏการณ์ท่ีดวงจนัทร์โคจรผา่นเงามวั 
        ของโลก จึงยงัคงมองเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวง  
        อยู ่แต่จะลดความสวา่งนอ้ยลง 
    ข. บางคร้ังอาจเป็นสีแดงเน่องจากการหกัเห 
        ของแสงจากดวงอาทิตย ์
    ค. ปรากฏการณ์ท่ีดวงจนัทร์ไดห้ายไปจนมืด 
        ทั้งดวง         
    ง.  ถูกทั้งขอ้ ข. และ ค. 
6. แสงโคโรนาจะเกิดในสุริยปุราคาแบบใด 
    ก. สุริยปุราคาเตม็ดวง 
    ข. สุริยปุราคาบางส่วน 
    ค. สุริยปุราคาวงแหวน 
    ง. ถูกทุกขอ้ 
7.  สุริยปุราคาเตม็ดวงไม่เคยเกิดข้ึนในสถานท่ีใด 
     ต่อไปน้ี 
    ก. ประจวบคีรีขนัธ์ 
    ข. ตาก 
    ค. ปัตตานี 
    ง. เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การเกิดสุริยปุราคา ตาํแหน่งของดวงดาวท่ี 
    เก่ียวขอ้งเรียงอยา่งไร 
    ก. ดวงอาทิตย ์– ดวงจนัทร์ – โลก 
    ข. ดวงจนัทร์ – ดวงอาทิตย ์– โลก 
    ค. ดวงอาทิตย ์– โลก – ดวงจนัทร์ 
    ง.  โลก – ดวงอาทิตย ์– ดวงจนัทร์ 
9.  ขอ้ใด ไม่สมัพนัธ์กบัการเกิดสุริยปุราคา 
    ก. ดวงจนัทร์โคจรมาอยูร่ะหวา่งดวงอาทิตยก์บั 
        โลก 
    ข. แสงดวงอาทิตยส่์องมายงัดวงจนัทร์ 
    ค. เงาของโลกทอดไปบงัดวงจนัทร์ 
    ง.  เงาของดวงจนัทร์ไปปรากฏบนโลก 
10. ปรากฏการณ์ราหูอมจนัทร์ตรงกบัขอ้ใด 
    ก. กลางวนักลางคืน 
    ข. ขา้งข้ึน ขา้งแรม 
    ค. จนัทรุปราคา 
    ง. สุริยปุราคา 
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แบบทดสอบหลงัเรียน สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
หน่วยการเรียนรู้ที ่6 เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยอีวกาศ 

 ชุดที ่6 เทคโนโลยอีวกาศ  
___________________________________________________________________________ 
คาํช้ีแจง แบบทดสอบฉบบัน้ีมี 10 ขอ้ ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย X ลงในช่องวา่งของคาํตอบท่ี
ถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียวในกระดาษคาํตอบ เวลา 10 นาที

1. ส่ิงมีชีวติชนิดแรกท่ีข้ึนสู่อวกาศ คืออะไร 
     ก. สุนขั 
     ข. คน 
     ค. หม ู
     ง.  แมว  
2. ส่ิงประดิษฐใ์ดท่ีข้ึนไปโคจรรอบโลกเพื่อการ 
    ส่ือสารหรือการสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติ 
     ก. จานบิน 
     ข. ยานอวกาศ 
     ค. จรวด 
     ง. ดาวเทียม 
3. ยานอวกาศลาํแรกท่ีไดเ้ดินทางไปยงัดาว 
    องัคารไดส้าํเร็จช่ืออะไร 
     ก. มาริเนอร์ 
     ข. ยานไพโอเนีย 
     ค. ยานอะพอลโล 
     ง. ยานเจมินี 
4. นกัวทิยาศาสตร์คนแรกท่ีใชก้ลอ้ง 
    โทรทรรศน์ส่งดูดาวศุกร์คือใคร 
     ก. นิวตนั            ข. ไอน์สไตน์ 
     ค. กาลิเลโอ        ง.  เคปเปอร์ 

5. ถา้ประเทศไทยตอ้งการสาํรวจสภาวะ      
แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง โดยใชด้าวเทียมจะตอ้ง
ใชด้าวเทียมประเภทใด 
    ก. ดาวเทียมส่ือสารโทรคมนาคม 
    ข. ดาวเทียมโครงการไพโอเนียร์ 
    ค. ดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา         
    ง.  ดาวเทียมสาํรวจทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ดาวเทียมขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่ ดาวเทียม 
    อุตุนิยมวทิยา 
    ก. ดาวเทียมไทรอส-2 
    ข. อินเทลเสต 
    ค. ดาวเทียมนิมบสั 
    ง. ดาวเทียมคอสมอส 
7.  ประเทศไทยมีการติดต่อส่ือสารผา่น 
     ดาวเทียมดวงใด 
    ก. ปาลาปา 
    ข. ไทยคม 
    ค. อินเทลแซต 
    ง. ถูกทุกขอ้ 
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8. ใครเป็นมนุษยอ์วกาศคนแรกท่ีข้ึนไปโคจร     
    รอบโลก 
    ก. ยริู กาการิน 
    ข. ไลกา 
    ค. ยริู กาการิน และ จอห์น เกลน 
    ง.  ยริู กาการิน, จอห์น เกลน และ ไลกา 
9.  ยานท่ีเดินทางไปอวกาศและกลบัสู่โลก ได ้
    โดยร่อนลงเหมือนเคร่ืองบนเป็นยานแรกคือ 
    ยานอะไร 
    ก. ยานโคลมัเบีย 
    ข. สกายแลป 
    ค. อะพอลโล 
    ง.  ปาลาปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ประเทศไทยมีการนาํเทคโนโลยอีวกาศมา 
      ใชป้ระโยชน์ในดา้นใด 
    ก. สาํรวจแหล่งแร่ 
    ข. ทาํแผนท่ีทางทะเล 
    ค. ใชใ้นการเล่นกีฬา 
    ง. ถูกทั้งขอ้ ก. และ ข. 
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เฉลยแบบทดสอบย่อย 
 

ชุดที ่1 
1. ก     2. ข   3. ข   4. ก   5. ง 
6. ง   7. ค   8. ค   9. ก            10. ค 
 
ชุดที ่2 
1. ข     2. ก   3. ข   4. ก   5. ค 
6. ค   7. ข   8. ค   9. ง            10. ค 
 
ชุดที ่3 
1. ก     2. ง   3. ข   4. ข   5. ข 
6. ก   7. ง   8. ง   9. ข            10. ง 
 
ชุดที ่4 
1. ข     2. ข   3. ก   4. ข   5. ข 
6. ง   7. ข   8. ง   9. ค            10. ค 
 
ชุดที ่5 
1. ข     2. ข   3. ง   4. ง   5. ง 
6. ก   7. ง   8. ก   9. ค            10. ค 

 
ชุดที ่6 
1. ก     2. ง   3. ก   4. ค   5. ง 
6. ข   7. ง   8. ค   9. ก            10. ง 
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แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ 

 
คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงหน่ึงคาํตอบ  แลว้ทาํเคร่ืองหมาย X ลงใน
กระดาษคาํตอบ 
 

1.  โลกหมุนรอบตวัเองจากทิศใดไปทิศใด 
ก. ทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก 
ข. ทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก 
ค. ทิศเหนือไปทิศใต ้
ง. ทิศใตไ้ปทิศเหนือ 

2. ถา้ซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อน  ซีกโลกใตจ้ะเป็นฤดูกาลใด 
ก. ฤดูหนาว 
ข. ฤดูใบไมผ้ลิ 
ค. ฤดูฝน 
ง. ฤดูใบไมร่้วง 

3. ขอ้ใดเป็นภาระกิจของสถานีอวกาศ 
ก. สาํรวจอุณหภูมิของโลก 
ข. สาํรวจขอ้มูลในการทาํแผนท่ี 
ค. ใชใ้นการส่ือสารระหวา่งโลกกบัอวกาศ 
ง. ศึกษาการดาํรงชีวติของมนุษยใ์นอวกาศ 

4. ขอ้มูลจากดาวเทียมถูกส่งมายงัโลกในรูปใด 
ก. คล่ืนวทิย ุ
ข. คล่ืนแสง 
ค. คล่ืนเสียง 
ง. คล่ืนความถ่ีสูง 
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5. ขา้งข้ึนเกิดข้ึนในลกัษณะใด 
ก. ดวงจนัทร์ค่อยๆ สวา่งข้ึนทางทิศตะวนัออก 
ข. ดวงจนัทร์ค่อยๆ เลก็ลงทางทิศตะวนัออก 
ค. ดวงจนัทร์ค่อยๆ สวา่งข้ึนทางทิศตะวนัตก 
ง. ดวงจนัทร์ค่อยๆ เลก็ลงทางทิศตะวนัตก 

6. ในวนัใดบา้งท่ีเราจะมองเห็นดวงจนัทร์คร่ึงดวง 
ก. วนัข้ึน 3 คํ่าและวนัแรม 3 คํ่า 
ข. วนัข้ึน 8 คํ่าและวนัแรม 8 คํ่า 
ค. วนัข้ึน 10 คํ่าและวนัแรม 10 คํ่า 
ง. วนัข้ึน 15 คํ่าและวนัแรม 15 คํ่า 

7. การเกิดสุริยปุราคาตาํแหน่งของดาวท่ีเก่ียวขอ้งเรียงอยา่งไร 
ก. โลก – ดวงจนัทร์ – ดวงอาทิตย ์
ข. ดวงอาทิตย ์– ดวงจนัทร์ – โลก 
ค. ดวงอาทิตย ์ - โลก – ดวงจนัทร์  
ง. ดวงจนัทร์ – ดวงอาทิตย ์–โลก 

8. ปรากฏการณืใดท่ีคนโบราณเรียกวา่ราหูอมจนัทร์ 
ก. สุริยปุราคา 
ข. จนัทรุปราคา 
ค. ดวงจนัทร์ในวนัข้ึน 15 คํ่า 
ง. ดวงจนัทร์ในวนัแรม 15 คํ่า 

9. การเกิดสุริยปราคาเตม็ดวงในแต่ละคร้ังหากดวงจนัทร์เล่ือนเขา้ใกลโ้ลกมากกวา่เดิมจะ
เกิดปรากฏการณ์ใด 
ก. จะเกิดสุริยปุราคาแบบไม่เตม็ดวง 
ข. บริเวณท่ีเกิดเงามืดบนโลกจะนอ้ยลง 
ค. บริเวณท่ีเกิดเงามืดบนโลกจะมากข้ึน 
ง. ระยะเวลาการเกิดสุริยปุราคาจะชา้กวา่เดิม 
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10. ปรากฏการณ์ใดทาํใหม้องเห็นดวงจนัทร์เพียงดา้นเดียว 
ก. ดวงจนัทร์ไม่หมุนรอบตวัเอง 
ข. โลกโคจรรอบดวงอาทิตยช์า้กวา่การหมุนรอบตวัเอง 
ค. ดวงจนัทร์และโลกโคจรรอบดวงอาทิตยโ์ดยใชเ้วลาเท่ากนั 
ง. ดวงจนัทร์โคจรรอบโลกและหมุนรอบตวัเองโดยใชเ้วลาเท่ากนั 

11. ขอ้ใดไม่ใช่ดาวเทียมส่ือสาร 
ก. ไทยคม 
ข. ไทรอส 
ค. ปาลาปา 
ง. อินเทลเซท 

12. การโคจรรอบโลกของดวงจนัทร์ทาํใหเ้กิดปรากฏการณ์ใด 
ก. ฤดูกาล 
ข. ขา้งข้ึนขา้งแรม 
ค. กลางวนักลางคืน 
ง. การข้ึนตกของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์และดาว 

13. มนุษยอ์วกาศคนแรกท่ีลงเหยยีบพ้ืนผิวดวงนัทร์คือใคร 
ก. เอช จี เวลล ์
ข. ไมเคิล คอลลินส์ 
ค. เอด็วนิ แอลดริน 
ง. นีล อาร์มสตรอง 

14. การออกแบบรูปร่างยานอวกาศใหเ้พรียวลมนั้นเพ่ืออะไร 
ก. ลดมวล 
ข. สวยงาม 
ค. ลดเรงเสียดทาน 
ง. เพ่ิมแรงเสียดทาน 
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15. ปรากฏการณ์นํ้าข้ึนนํ้าลงจะข้ึนสูงสุดเม่ือใด 
ก. ข้ึน 15 คํ่า 
ข. ข้ึน 8 คํ่า 
ค. แรม 8 คํ่า 
ง. แรม 1 คํ่า 

16. สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดฤดูต่างๆ บนโลก คือขอ้ใด 
ก. มรสุมในแต่ละพ้ืนท่ี 
ข. แกนของโลกเอียง 23.5 องศา 
ค. โลกไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยต่์างกนั 
ง. โลกหมุนรอบตวัเอง 

17. ดวงจนัทร์หมุนรอบตวัเองใชเ้วลาเท่าใด 
ก. 12 ชัว่โมง 
ข. 24 ชัว่โมง 
ค. 30 วนั 
ง. เท่ากบัเวลาท่ีโคจรรอบโลก 

18. เรามองเห็นดวงจนัทร์ไดเ้พราะอะไร 
ก. ดวงจนัทร์สะทอ้นแสงอาทิตยม์ายงัโลก 
ข. ดวงจนัทร์อยูใ่กลโ้ลกมาก 
ค. ดวงจนัทร์มีแสงสวา่งในตวัเอง 
ง. โลกสะทอ้นแสงอาทิตยไ์ปยงัดวงจนัทร์ 

19. ถา้ปฏิทินระบุวา่ วนัท่ี 10 พ.ย. 54 เป็นวนัลอยกระทง แสดงวา่วนัท่ีเท่าไรจึงจะเป็นวนั
แรม 8 คํ่า 
ก. 14 พ.ย. 54 
ข. 18 พ.ย. 54 
ค. 22 พ.ย. 54 
ง. 28 พ.ย. 54 
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20. เหตุใดประเทศไทยจึงมี 3 ฤดูกาล 
ก. เพราะประเทศไทยอยูด่า้นบนของเส้นศูนยสู์ตร 
ข. เพราะประเทศไทยอยูใ่นเขตมรสุม 
ค. เพราะประเทศไทยอยูด่า้นล่างของเส้นศูนยสู์ตร 
ง. ถูกทุกขอ้ 

21. ช่วงท่ีมีมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเร่ิมเขา้ปกคลุมในประเทศไทยอยูใ่นฤดูกาลใด 
ก. ฤดูร้อน 
ข. ฤดูฝน 
ค. ฤดูหนาว 
ง. ถูกทุกขอ้ 

22. ในปัจจุบนัมีจรวดก่ีประเภท อะไรบา้ง 
ก. 1 ประเภท ไดแ้ก่ จรวดเช้ือเพลิงแขง็ 
ข. 2 ประเภท ไดแ้ก่ จรวจเช้ือเพลิงแขง็ และจรวดเช้ือเพลิงเหลว 
ค. 2 ประเภท ไดแ้ก่ จรวดเช้ือเพลิงเหลว และจรวดเช้ือเพลิงแก๊ส 
ง. 3 ประเภท ไดแ้ก่ จรวดเช้ือเพลิงแขง็  จรวดเช้ือเพลิงเหลว และจรวดเช้ือเพลิงแก๊ส 

23. เหตุใดจึงไม่ควรชมปรากฏการณ์สุริยปุราคาโดยใชต้าเปล่า 
ก. เพราะจะไม่ทนัสมยั จึงควรใส่แวน่กนัแดดดว้ย 
ข. เพราะเวลาเกิดปรากฏการณ์ จะมีฝุ่ นละอองจาํนวนมาก อาจทาํใหต้าเจบ็ได ้
ค. เพราะอาจทาํใหต้าบอด หรือเกิดโรคเก่ียวกบัดวงตาได ้
ง. ถูกทุกขอ้ 

24. ขอ้ใดหมายถึงจนัทรุปราคาบางส่วน 
ก. ปรากฏการณ์ท่ีดวงจนัทร์ไดห้ายไปจนมืดทั้งดวง 
ข. ปรากฏการณ์ท่ีดวงจนัทร์เคล่ือนผา่นเงามืดของโลกเพียงบางส่วน ซ่ึงจะทาํใหเ้ราเห็น

ดวงจนัทร์เวา้แหวง่ 
ค. ปรากฏการณ์ท่ีดวงจนัทร์โคจรผา่นเงามวัของโลก จึงยงัคงมองเห็นดวงจนัทร์เตม็

ดวงอยู ่แต่จะลดความสวา่งนอ้ยลง 
ง. บางคร้ังอาจเป็นสีแดงเน่ืองจากการหกัเหของแสงจากดวงอาทิตย ์
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25. ประเทศไทยจะใชว้ธีิการแบ่งเดือน ตามส่ิงใด 
ก. ปฏิทินสุริยคติ 
ข. ปฏิทินจนัทรคติ 
ค. ปฏิทินจนัทรุคติ 
ง. ปฏิทินสุริยคุติ 

26. ถา้เราข้ึนไปอยูบ่นดวงจนัทร์ จะเห็นโลก ดวงจนัทร์ และดวงอาทิตย ์มีความสมัพนัธ์กนั
อยา่งไร 
ก. เห็นดวงอาทิตยข้ึ์นและตกแบบเดียวกบัท่ีคนบนโลกเห็น แต่มีกลางวนั-กลางคืนยาว

กวา่บนโลก 
ข. เห็นดวงอาทิตยข้ึ์นและตกแบบเดียวกบัท่ีคนบนโลกเห็น แต่มีกลางวนั-กลางคืนสั้น

กวา่บนโลก 
ค. เห็นดวงอาทิตยอ์ยูค่งท่ีบนทอ้งฟ้าของดวงจนัทร์โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง 
ง. เห็นโลกหนัเขา้หาดวงจนัทร์เพียงดา้นเดียว และโลกข้ึนทางทิศตะวนัออกและตกทาง

ทิศตะวนัตกเหมือนกนั 
27. ขอ้ใดคือเป็นการกล่าวถึง แรงไทดลั ไดถู้กตอ้งท่ีสุด 

ก. แรงโนม้ถ่วงระหวา่งโลกและดวงจนัทร์มีค่าเท่ากนัในทุกตาํแหน่งของโลก 
ข. แรงโนม้ถ่วงระหวา่งโลกและดวงจนัทร์มีค่าไม่เท่ากนัในแต่ละตาํแหน่ง 
ค. แรงโนม้ถ่วงระหวา่งโลกและดวงอาทิตยมี์ค่าเท่ากนัในทุกตาํแหน่งของโลก 
ง. แรงโนม้ถ่วงระหวา่งโลกและดวงอาทิตยมี์ค่าไม่เท่ากนัในแต่ละตาํแหน่ง 

28. สถานการณ์ใดท่ีทาํใหน้ํ้ าทะเลข้ึนสูงสุด 
ก. โลก ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตยม์าอยูใ่นแนวเส้นตรงเดียวกนั 
ข. ดวงจนัทร์ โลก และดวงอาทิตยโ์คจรอยูใ่นแนวตั้งฉากกนั 
ค. โลก ดวงอาทิตยม์าอยูใ่นแนวเส้นตรงเดียวกนั 
ง. ดวงจนัทร์ และดวงอาทิตยโ์คจรอยูใ่นแนวตั้งฉากกนั 
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29. โลกของเรามีทั้งหมดก่ีฤดูกาล  อะไรบา้ง 
ก. 3 ฤดู ไดแ้ก่  ฤดูร้อน  ฤดูหนาว  ฤดูใบไมผ้ลิ 
ข. 3 ฤดู ไดแ้ก่  ฤดูร้อน  ฤดูใบไมร่้วง  ฤดูหนาว 
ค. 4 ฤดู ไดแ้ก่  ฤดูร้อน  ฤดูใบไมร่้วง  ฤดูหนาว  ฤดูใบไมผ้ลิ 
ง. 4 ฤดู ไดแ้ก่  ฤดูร้อน  ฤดูใบไมร่้วง  ฤดูหิมะ  ฤดูใบไมผ้ลิ 

30. สตัวช์นิดแรกท่ีถูกส่งไปกบัยานอวกาศคือสตัวช์นิดใด 
ก. ลิง 
ข. นก 
ค. แมว 
ง. สุนขั 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 
1. ข     2. ก   3. ง   4. ก   5. ก 
6. ข   7. ก   8. ข   9. ค            10. ง 
11. ข     12. ข   13. ง   14. ค            15. ก 
16. ข   17. ค   18. ก   19. ข            20. ข 
21. ค     22. ข   23. ค   24. ข            25. ข 
26. ก   27. ข   28. ก   29. ค            30. ก 
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