






 

การนำเสนอกิจกรรมดาราศาสตร/ระดับโรงเรียนแบบบรรยายและโปสเตอร/ 

(Oral and Poster Presentation) 
 

วันเสาร/ ที่ 8 มิถุนายน 2562  
 

ชSวงที่ 1 : กิจกรรมชมรมดาราศาสตร/ระดับโรงเรียน หนWา 
08:45 O1 คSายดาราศาสตร/ 

นายวีระศักด์ิ  พิมพา 
(โรงเรียนกำแพงเพชรพทิยาคม, จังหวัดกำแพงเพชร) 

1 

08:53 O2 หากโลกแตก จะแหSกันไปไหนดี??? 

นางสาวเพญ็ศรี   ประทปีคีร ี
(โรงเรียนดอยหลวง รัชมงัคลาภิเษก, จังหวัดเชียงราย) 

5 

09:01 O3 การจัดสรWางและการดำเนินงาน "ศูนย/การเรียนรูWดาราศาสตร/

โรงเรียนบางชัน (ปลืม้วิทยานุสรณ/ 

นายราชทาน  น่ิมนวล 
(โรงเรียนบางชัน (ปลืม้วิทยานุสรณV), จงัหวัดกรุงเทพฯ) 

9 

09:09 O4 ชุมนุมนักดาราศาสตร/รุSนเยาว/ 

นางณัชชา  เรือนมูล 
(โรงเรียนเทงิวิทยาคม, จงัหวัดเชียงราย) 

13 

09:17 O5 STEAM Activity in Astronomy Club 

นายบุญสZง  เห็นงาม 
(โรงเรียนสาธิต "พิบลูบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา, จังหวัดชลบรุ)ี 

17 

09:25 O6 คSายสิงห/ชมดาว “แหลSงเรียนรูWดาราศาสตร/ สรWางทักษะชวิีตและ

การทำงาน” 

นางสาวนุสรา  หัวไผZ 
(โรงเรียนสงิหVบุร,ี จงัหวัดสิงหVบรุ)ี 

21 

09:33 O7 การใชWชุดศึกษาการบอกวันและเวลาในรอบปqจากการสังเกต

ตำแหนSงของกลุSมดาวจักราศรี 

นายนิวัฒนV  วรสาร 
(โรงเรียนวิทยาศาสตรVจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร, จังหวัด
มุกดาหาร) 

25 

 



09:41 O8 ดาราศาสตร/เสริมสรWางความเขWาใจในมิติท่ีหลากหลาย 

นายมะรูดี  สาเมาะ 
(โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา, จังหวัดปdตตานี) 

29 

09:49 O9 การใชWเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูWดาราศาสตร/ 

(ระบบสุริยะ) 

นายอุทัย  มุZงกั้นกลาง 
(โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, จงัหวัดสกลนคร) 

33 

09:57 O10 กิจกรรมอบรมนักเรียนเพ่ือเปuนวิทยากรทางดาราศาสตร/ 

นายศรัณยV  ยอดมงคล 
(โรงเรียนสีดาวิทยา, จงัหวัดนครราชสีมา) 

37 

10:05 O11 โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนดWานดาราศาสตร/และสรWาง

เครือขSายดาราศาสตร/ในโรงเรียน 

นายกฤษณะ  สาลีเจริญ 
(โรงเรียนนาบZอคำวิทยาคม, จงัหวัดกำแพงเพชร) 

41 

10:13 O12 โอSงไทยสSองไกลถึงตะวัน 

นางพัชรี   ศิลแสน 
(โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา, จังหวัดรfอยเอ็ด) 

45 

10:21 O13 การพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมศูนย/การเรียนรูWโลกและดารา

ศาสตร/โรงเรียนจอมสุรางค/อุปถัมภ/ จ.พระนครศรีอยุธยา 

นายอนิรุทธV  คงสมฤกษV 
(โรงเรียนจอมสรุางคVอปุถัมภV, จังหวัดอยุธยา) 

49 

10:29 O14 การเรียนรูWดาราศาสตร/ในโรงเรียนสรWางสรรค/สะเต็มศึกษา 

“Creative STEM Astronomy School” 

นางสาวรสริน  พันธุ 
(โรงเรียนวัดแมZแกfดนfอย, จังหวัดเชียงใหมZ) 

53 

10:37 O15 ดาราศาสตร/ในวัฒนธรรมและภูมิป{ญญา เพ่ิมคุณคSาการเรียนรูW

ดาราศาสตร/ไทย 

นายณัฐพล  แสงทวี 
(โรงเรียนนารายณVคำผงวิทยา, จังหวัดสุรินทรV) 

57 

13:00 O16 R.N.K. Astronomy Club 

นางไฝคำ  เผือดผุด 
(โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล, จังหวัดนครพนม) 

61 



 

13:08 O17 คSายดาราศาสตร/โรงเรียนประทาย คร้ังท่ี 10 

นายชริน  อำไธสง 
(โรงเรียนประทาย, จงัหวัดนครราชสีมา) 

65 

13:16 O18 การสรWางแรงบันดาลใจและกระบวนการทางความคิดเก่ียวกับ

ความรูWทางดWานดาราศาสตร/ 

นายณัฐพงศV  นพโลหะ 
(โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, จงัหวัดกรุงเทพฯ) 

69 

13:24 O19 ดาราศาสตร/วัยทีน 

นางสาวสจุิตรา  สมวาส 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะหV 47 จังหวัดเพชรบรุ,ี จงัหวัดเพชรบุร)ี 

73 

13:32 O20 ดาราศาสตร/กับศาสตร/การเรียนรูWสูSศาสตร/พระราชา 

วZาที่รfอยเอก สัมผัด  แกfวเอี่ยม 
(โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง), จงัหวัดนครสวรรคV) 

77 

13:40 O21 คSายดาราศาสตร/ 

นายเชฐกร  ประชาโรจนV 
(โรงเรียนอุบลรัตนVพทิยาคม  สพม.25, จังหวัดขอนแกZน) 

81 

13:48 O22 คSายนับดาว 

นางสาวสรุียานี   อดุลยVรอหมาน 
(โรงเรียนอัตตัรกียะหVอสิลามียะหV, จังหวัดนราธิวาส) 

85 

13:56 O23 คSายดาราศาสตร/ 

นางศรุตยา  ลุนสะแกวงษV 
(โรงเรียนตราษตระการคุณ, จังหวัดตราด) 

89 

14:04 O24 ชุมนุมวิทยาศาสตร/ (ดาราศาสตร/) โรงเรียนบWานบางแกWวฯ 

นางนลินี  โชติรักษV 
(โรงเรียนบfานบางแกfว (สำนักงานสลากกินแบZงสงเคราะหV 44), 
จังหวัดเพชรบรุี) 

91 

14:12 O25 ชุมนุม NASA นWอย 

นายวัชระพงษV  ธนวนกุล 
(โรงเรียนศรียานุสรณV, จังหวัดจันทบรุี) 

95 

14:20 O26 เปÇดฟÑาตามหาดาว 

นายยุทธการ  ศรีมาชัย 
(โรงเรียนเฉลมิขวัญสตร,ี จังหวัดพิษณุโลก) 

99 

 



ชSวงที่ 2: กิจกรรมดาราศาสตร/สูSชุมชน  หนWา 

14:28 O27 โครงการ "จุดประกายความรูW สูSชมุชน" 

นายจักรกฤษณV  วงษVวิทยานันทV 
(โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา, จงัหวัดชัยภูมิ) 

103 

14:36 O28 Play and Learn เพลิดเพลินกับดาราศาสตร/ 

นายศรัณยV  ยอดมงคล 
(โรงเรียนสีดาวิทยา, จงัหวัดนครราชสีมา) 

107 

14:44 O29 พิชิตหWวงอวกาศ Open the world of astronomy สูSชมุชน 

นางสาวอาอิชะฮV  เบญมาหะหมัด 
(โรงเรียนจงรักสัตยVวิทยา, จังหวัดปdตตานี) 

111 

14:52 O30 การสรWางชุมชนแหSงการเรียนรูWออนไลน/ดาราศาสตร/ศึกษา เพ่ือ

การสอนดาราศาสตร/ในประเทศไทย 

นางรัสนา  อนันตสุข 
(โรงเรียนนารายณVคำผงวิทยา, จังหวัดสุรินทรV) 

115 

15:30 O31 เปÇดโลกดาราศาสตร/สูSชุมชน 

นายศิษฏVชนา  ดวงบาล 
(โรงเรียนวัดแมZแกfดนfอย, จังหวัดเชียงใหมZ) 

119 

15:38 O32 ดาราศาสตร/ R.N.K. เขWาใจ เขWาถึง พ่ึงไดW 

นางไฝคำ  เผือดผุด 
(โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล, จังหวัดนครพนม) 

123 

15:46 O33 กิจกรรมดาราศาสตร/สูSชมุชน 

นางศรุตยา  ลุนสะแกวงษV 
(โรงเรียนตราษตระการคุณ, จังหวัดตราด) 

127 

15:54 
 

O34 ดาราศาสตร/กับแรงบันดาลใจในการเรียนรูWสูSวิถีชุมชน 

วZาที่รfอยเอก สัมผัด  แกfวเอี่ยม 
(โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง), จงัหวัดนครสวรรคV) 

129 

16:04 O35 ดาราศาสตร/สรWางชาติ  สรWางคน  สSงผลพิพัฒน/  ในศตวรรษท่ี 21 

นางพัชร ี ศิลแสน 
(โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา, จังหวัดรfอยเอ็ด) 

133 

 
 
 
 



 

16:12 O36 สุริยุปราคา เหนือฟÑาเมืองไทย 

นางสาวสรุียานี  อดุลยVรอหมาน 
(โรงเรียนอัตตัรกียะหVอสิลามียะหV, จังหวัดนราธิวาส) 

137 

16:20 O37 กิจกรรมกระจายโอกาสการเรียนรูWดาราศาสตร/สูSชุมชน 

นางอรพินทV  พรหมคุณ 
(โรงเรียนปากชZอง, จังหวัดนครราชสมีา) 

141 

16:28 O38 “จิตอาสาพาพ่ี-นWองชาวพิษณุโลกดูดาว" 

นายยุทธการ  ศรีมาชัย 
(โรงเรียนเฉลมิขวัญสตร,ี จังหวัดพิษณุโลก) 

145 

 
 
 

ชSวงที่ 3: กิจกรรมดาราศาสตร/ในโรงเรียน หนWา 

16:36 O39 Rags to riches ... จากดิน สูS ดาว 

นายดลดนัย  บรรจง 
(โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, จังหวัดเชียงใหมZ) 

149 

16:44 O40 การวัดขนาดเชิงมุมของดวงจันทร/และดวงอาทิตย/ เพ่ือศึกษา

ระยะหSางจากโลก ของดวงจันทร/และดวงอาทิตย/ ดWวยกลWอง

โทรทรรศน/สะทWอนแสงขนาดหนWากลWอง 10 น้ิว 

นายอภิรัก  อภิวงคVงาม 
(โรงเรียนแกนfอยศึกษา, จังหวัดเชียงใหมZ) 

153 

16:52 O41 “โครงงานดาราศาสตร/” การเรียนรูWท่ีไมSเพียงแคSอยูSในกรอบของ

หลักสูตร 

นายบุญสZง  เห็นงาม 
(โรงเรียนสาธิต "พิบลูบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา, จังหวัดชลบรุ)ี 

157 

17:00 O42 NW. ASTRO PROJECT 

นายจักรกฤษณV  วงษVวิทยานันทV 
(โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา, จงัหวัดชัยภูมิ) 

161 

17:08 O43 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงาน

ดาราศาสตร/ ดัวยกระบวนการเรียนรูWแบบ  problem  solving  

ผสมผสานกับ  Stem Education 

นายชาญ  เถาวันนี 
(โรงเรียนศรียานุสรณV , จังหวัดจันทบุรี) 

165 



17:16 O44 การศึกษาสมบัติของ Sunspot Telescope  เพ่ือการสังเกต

ดวงอาทิตย/ 

นางพัชร ี ศิลแสน 
(โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา, จังหวัดรfอยเอ็ด) 

169 

17:24 O45 การศึกษาความสัมพันธ/ระหวSางองศาของดวงอาทิตย/กับการขัน

ของไกS 

นางศรุตยา  ลุนสะแกวงษV 
(โรงเรียนตราษตระการคุณ, จังหวัดตราด) 

173 

17:30 O46 การพิสูจน/พ้ืนท่ีตกกระทบของแสงบนดวงจันทร/ในวันขWางขึ้น - 

ขWางแรม ท่ีสSงผลตSอวันตามปฏิทินจันทรคติไทยและความเชื่อ

ของบุคคลตSางๆ โดยการคำนวณหาพ้ืนท่ีความสวSางของดวง

จันทร/จากภาพถSายดWวยกลWองโทรทรรศน/สะทWอนแสง แบบ 

Dobsonian 

นายณัฐพงศV  นพโลหะ 
(โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, จงัหวัดกรุงเทพฯ) 

177 

 



 

THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
1 

ค6ายดาราศาสตร> 

  นายวีระศักด์ิ  พิมพา 

e-mail: vgeoastro@hotmail.com 

(โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร) 

 

 

บทคัดย6อ 
 

   ค$ายดาราศาสตร,โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มีวัตถุประสงค,เพื่อเพื่อใหEนักเรียนเห็นคุณค$า และ

ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม นักเรียนไดEฝOกทักษะและมีความรูEทางดาราศาสตร,
เปRนผูEนำในการการจัดกิจกรรมและสามารถนำความรูEที่ไดEมาถ$ายทอดใหEผูEอื่นไดE มีทักษะชีวิตสามารถทำกิจกรรม
และอยู$ร$วมกับผูEอื ่นไดEอย$างมีความสุข โดยมีกิจกรรมดังน้ี  รับความรูEดEานการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติ จาก

เจEาหนEาที่ปWาไมEเพื่อใหEนักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ,ธรรมชาติ และสิ่งแวดลEอม กิจกรรม walk rally 
ดาราศาสตร, โดยมีนักเรียนตัวแทนและครูที่ปรึกษาเปRนผูEจัดกจิกรรม กิจกรรมการสังเกตการณ,ทEองฟ_าดEวยตา
เปล$า และสังเกตผ$านกลEองโทรทรรศน, การถ$ายภาพดาว กิจกรรมดูนกและดูผีเสื้อ และ กิจกรรมการประกอบ

อาหารรับประทานเองของนักเรียน  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแบบไม$เคร$งเครียด ไดEเรียนรูEจากประสบการณ,จริง 
ฝOกการทำงานร$วมกันเปRนหมู$คณะ  ฝOกการแกEปbญหา  สรEางวินัยในตนเอง  ส$งผลใหEนักเรียนมีเจตคติที่ดีต$อ
วิทยาศาสตร, ความพึงพอใจและภาพสะทEอนในการร$วมกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,  พบว$าส$วนใหญ$มีความ

ประทับใจ รูEสึกสนุกสนาน และไดEรับความรูEและประสบการณ,ใหม$ ๆ 
 

คำสำคัญ: ค6ายดาราศาสตร>  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ประเภทกิจกรรม 
 

ท่ีมาของกิจกรรม 

การจัดค$ายดาราศาสตร,เปRนรูปแบบหน่ึงที่มีความสำคัญและจำเปRนต$อการพัฒนาผูEเรียนในดEานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร, เปRนกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่เปeดโอกาสใหEผูEเรียน ไดEพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร,
นอกชั้นเรียน ในบรรยากาศที่ผ$อนคลายและมีกิจกรรมหลายรูปแบบที่สรEางสรรค, กระตุEนความสนใจ ส$งเสริม

แรงจูงใจ และมีเจตคติที่ดีต$อวิทยาศาสตร, ตลอดจนผูEเขEาค$ายไดEมีทักษะในการใชEชีวิตร$วมกับผูEอื่นไดEอย$างมี
ความสุข ประสบการณ,ในการใชEเครื่องมือทางดาราศาสตร,อย$างมีจุดมุ$งหมายในสถานการณ,ที่นอกเหนือจาก
การเรียนรูEในช้ันเรียน เพิ่มพูนความรูE ทางดาราศาสตร,และทักษะทางสงัคมในสถานการณ,จรงิ ฝOกความเปRนผูEนำ

และผูEตามที่ดี พัฒนาความคิด สรEางสรรค, ทักษะการวิเคราะห,แกEป_ญหา การทำงานเปRนกลุ$ม จริยธรรม ค$าย
ดาราศาสตร,โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเปRนค$ายที่เกิดมาจากการก$อตั้งชุมนุมดาราศาสตร,ของนักเรียนเมื่อ 
21 ปgที่แลEวที่มีความสนใจทางดEานดาราศาสตร,เหมือนกัน คือ ตEองการมีประสบการณ,ตรงในการศึกษาสังเกต

กลุ$มดาวบนทEองฟ_า ความรูEทางดาราศาสตร,และ มีการสืบทอดต$อกันมาของนักเรียนจากรุ$นพี่สู$รุ $นนEอง โดยมี
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การจัดค$ายดาราศาสตร,ติดต$อกันทุกปg ในสถานที่ต$างๆ เช$น ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท, หวEากอ อุทยานแห$งชาติ

ศรีสัชนาลัย อุทยานแห$งชาติรามคำแหง บึงบอระเพ็ด  เปRนตEน  ในปbจจุบันไดEเปลี่ยนช่ือเปRนค$ายดาราปbกษีผเีสือ้ 
เพื่อใหEครอบคลุมกิจกรรมที่จัดขึ้น ประเภทกิจกรรม เปRนกิจกรรมค$าย 2 วัน 1 คืน จัด ณ อุทยานแห$งชาติใน
จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกิจกรรมดังน้ี  รับความรูEดEานการอนุรักษ,ทรัพยากรธรรมชาติจากเจEาหนEาที่ปWาไมE

เพื่อใหEนักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ,ธรรมชาติ และสิ่งแวดลEอม กิจกรรม walk rally ดาราศาสตร, มี
นักเรียนตัวแทนและครูที่ปรึกษาเปRนผูEจัดกิจกรรม กิจกรรมการสังเกตการณ,ทEองฟ_าดEวยตาเปล$า และสังเกต
ผ$านกลEองโทรทรรศน, การถ$ายภาพดาวโดยใชEความรูEที่ไดEจากกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร, กิจกรรมดูนกและดู

ผีเสื้อ และ กิจกรรมการประกอบอาหารรับประทานเองของนักเรียน 
 

วัตถุประสงค> 
 

 1) เพือ่ใหEนักเรียนไดEฝOกทกัษะและมีความรูEทางดาราศาสตร,มากข้ึน  

 2) เพื่อใหEนักเรียนเห็นคุณค$า และตระหนักถึงความสำคัญของทรพัยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม 
 3) เพือ่ฝOกใหEนักเรียนเปRนผูEนำในการการจัดกิจกรรมและสามารถนำความรูEที่ไดEมาถ$ายทอดใหEผูEอื่นไดE 
 4) เพือ่ใหEนักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถทำกจิกรรมและอยู$ร$วมกับผูEอื่นไดEอย$างมีความสุข 

 
การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

 

การดำเนินกจิกรรมเปRนแนวปฏิบัติตามวงจร PPRA Cycle ตามข้ันตอน ดังน้ี  
1.  ขั้นวางแผนและเตรียมความพรlอม (Plan) ครูกลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, ทำหนEาที่เปRนที่

ปรึกษาค$าย     
1.1  ประชุมวางแผนหาแนวทางร$วมกันครูที่ปรึกษาชุมนุมดาราศาสตร,เปRนประธานค$าย

คัดเลือกกรรมการฝWายต$าง ๆ กำหนดแนวทางในการบริหาร และการจัดกิจกรรมค$าย    

1.2  มอบหมายภารกิจในการเตรียมการจัดกิจกรรม ประธานค$ายชี ้แจงภาระงานและ
มอบหมายงาน ใหEคณะกรรมการในแต$ละฝWายดำเนินงาน ตามที่ไดEรEบ มอบหมาย ดังน้ี   

 - ฝWายติดต$อและประสานงานสถานที่จัดกิจกรรมค$าย มีหนEาที่ ติดต$อประสานงานขอ

ความอนุเคราะห ,การใช Eสถานท ี ่ของอ ุทยานแห $งชาต ิ   ว ิทยากรท ี ่จะให Eความร ู E เก ี ่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลEอม ตามวันเวลาที่กำหนด 

 - ฝWายวางแผนการดำเนินกิจกรรมค$าย มีหนEาที่ กำหนดกิจกรรมค$าย จัดเตรียมขEอมลู 

วัสดุอุปกรณ, และดำเนินกิจกรรมค$าย    โดยการประยุกต,ความรูE เพื ่อออกแบบใหEสอดคลEองกับ
กิจกรรมฐาน เพื่อใหEเกิดความสามัคคีกันในหมู$คณะ และเกิดความสนุกสนาน มีกิจกรรมฐาน ประมาณ 
4-5 กิจกรรม และใชEเวลาในการดำเนินกิจกรรมประมาณ 30 นาที     

- ฝWายสรุปและประเมินผล จัดทำแบบประเมิน สรุปวิเคราะห,และประมวลผลโครงการ  
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2. ขั้นปฏิบัติ (Practice)   

 2.1  จัดกิจกรรมค$าย ตามวันเวลาทีก่ำหนด ดังน้ี 
                       2.1.1 ฟbงบรรยายจากวิทยากรจากอทุยานแห$งชาติและทำกจิกรรมเกี่ยวกับการ 

 อนุรักษ,ธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม  

 
 
 

 

 
  2.1.2 กิจกรรม walk rally ดาราศาสตร, นักเรียนทำกิจกรรมเปRนกลุ$มหลังจากทำ

กิจกรรมแต$ละฐานจะมีคะแนนสะสม กลุ$มที่ไดEคะแนนสะสมมากที่สุด จะไดEรับรางวัล 
 
 

 
 
 

    
 2.1.3 กิจกรรมเปeดฟ_าตามหาดาว นักเรียนสังเกตกลุ$มดาวทEองฟ_าดEวยตาเปล$า สังเกตวัตถุ
ทEองฟ_าผ$านกลEองดูดาว กิจกรรมถ$ายภาพดาว 2 ช$วงเวลา คือช$วงหัวค่ำ และช$วงรุ$งเชEา 

 
 
 

 
 
 

 2.1.5 กิจกรรมดูนก ดูผเีสื้อ และเฟeน ตามเสEนทางศึกษาธรรมชาติ 
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3. ขั้นสะทlอนภาพการจัดกิจกรรมค6าย (Reflection)   ประกอบดEวย การจัดทำรายงานการดำเนิน

กิจกรรมค$าย และสรุปแบบสำรวจความพงึพอใจในการร$วมกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,  
4. ขั้นต6อยอดความคิดและประยุกต>ใชl (Apply)    

              4.1 การประยุกต,ใชEแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร, เพื่อใหEการจัดกิจกรรรมค$าย 

ในครั้งต$อไปเกิดประโยชน,สงูสุด หรือ สามารถประยุกต,ใชEแนวปฏิบติในการจัดค$ายอื่นๆ 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม 
 

 ความพึงพอใจของผูEเขEาร$วมกจิกรรมระดับมากท่ีสดุ ค$ายดาราศาสตร, ปx พ.ศ. 2558-2565 

ประเด็นการวดัความพึงพอใจ ปxที่จดัค6าย 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. ดEานการจัดกิจกรรม 

   1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 92 95 95 96 98 

   1.2 สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 80 82 85 83 85 

   1.3 เวลาท่ีใชEในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 70 75 75 78 81 

   1.4 สถานท่ีจัดมีความเหมาะสม 87 91 95 100 97 

2. ผลท่ีไดEรับจาการเขEาร$วมกิจกรรม/โครงการ 

   2.1 ความรูEท่ีไดEรับ 95 96 95 97 97 

   2.2 ทักษะในการใชEชีวิต 94 96 98 100 100 

   2.3 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน   85 93 95 98 100 

 

สรุปผล 

การเขEาค$ายดาราศาสตร,ส$งผลใหEนักเรียนมีทักษะและความรูEทางดาราศาสตร,มากข้ึน เห็นคุณค$า และ
ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม สามารถเปRนผูEนำในการการจัดกิจกรรมและ

สามารถนำความรูEที่ไดEมาถ$ายทอดใหEผูEอื่นไดE และมีทักษะชีวิตสามารถทำกิจกรรมและอยู$ร$วมกับผูEอื่นไดEอย$างมี
ความสุข 

 

กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติที่สนับสนุนกลEองดูดาวและสื่อทางดาราศาสตร, อุทยาน
แห$งชาติแม$วงก,และอุทยานแห$งชาติคลองวังเจEาที่ใหEความอนุเคราะห,ในการใชEสถานที่จัดกิจกรรม 
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หากโลกแตก จะแห6กันไปไหน 

  นางสาวเพ็ญศรี ประทีปคีรี 

e-mail: Krupatcha.luv@gmail.com 

(โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จ.เชียงราย) 

 

 

บทคัดย6อ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค,เพื่อ 1.) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน” 
ของนักเรียนชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active 
learning  2.) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ก$อนและหลังการดำเนินกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน”ของ

นักเรียนชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active learning  
และ 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต$อกิจกรรม“หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน”ของนักเรียนชมรม
ดาราศาสตร, โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active learning 

 กลุ$มประชากรไดEแก$ นักเรียนชมรมดาราศาสตร, จำนวน 35 คน โดยทดสอบก$อนดำเนินกิจกรรมและ
หลังการดำเนินกิจกรรม โดยใชEเครื่องมือเปRนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ดาวเคราะห,ในระบบ
สุริยะ และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต$อกจิกรรม โดยใชEเครื่องมือเปRนแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนต$อกิจกรรม ผลการศึกษาพบว$า 
 1) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 
ภายหลังไดEดำเนินกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน” โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active learning 

เรื่อง ดาวเคราะห,ในระบบสุริยะ ผ$านเกณฑ, รEอยละ 92  
 2) ผลสัมฤทธ์ิหลังการดำเนินกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน” ของนักเรียนชมรมดาราศาสตร, 
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active learning สูงกว$าก$อนดำเนินกิจกรรม

อย$างมีนัยสำคัญ 
 3) ความพึงพอใจต$อกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน” โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active 
learning เรื่อง ดาวเคราะห,ในระบบสุริยะ เฉลี่ยมากที่สุด อยู$ในระดับ 4.71  

 
 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศเขEามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของมนุษย,มากข้ึน ทำใหE
เกิดความเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็วในหลายดEานที่กระทบกับวิถีแบบเดิม ศักยภาพของมนุษย,จึงจำเปRนตEอง
ไดEรับการพัฒนาทั้งในดEานทักษะกระบวนการ ดEานวิชาการ และดEานคุณธรรม โดยการพฒันาเหล$าน้ีลEวนเริ่มตEน
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จากระบบการศึกษา ดังน้ันการจัดการเรียนการสอน จึงจำเปRนอย$างย่ิงที่ตEองไดEรับการปรับเปลี่ยนมมุมอง วิธีคิด 

รูปแบบใหEผูEเรียนไดEดึงศักยภาพที่มีออกมาใหEมากที่สุด เพื่อการสรEางองค,ความรูEดEวยตนเอง และพัฒนาต$อยอด 
 เอ็ดการ, เดล (Edgar dale,1969) นักศึกษาศาสตร>ชาวอเมริกัน ไดlกล6าวถึงการจัดการเรียนรูlท่ีส6งผล

ต6อการจดจำและความเขEาใจของผูEเรียนออกมาเปRนสองกลุ$ม โดยกลุ6มแรก เรียกว6า Passive learning ซึ่ง

ประกอบดEวยการเรียนรูEแบบบรรยาย การอ$าน การไดEดูและไดEยินเสียง การสาธิตทำใหEดู เปRนการเรียนรูEที่เริ่ม
จากผูEอื่น หรือเปRนวิธีที่นำความรูEเรื่องน้ันเอามาถ$ายทอด ซึ่งส$งผลการเรียนรูEเพียงรEอยละ10-40 เท$าน้ัน ซึ่งต$าง
จากกลุ6มท่ีสองเรียกว6า Active learning ประกอบดEวยการเรียนรูEแบบกลุ$มย$อย การลงมือปฏิบัติ และการไดE

ถ$ายทอดสิ ่งที่ทำไดEใหEคนอื่น เปRนการเรียนรู Eที ่ตEองทำความเขEาใจดEวยตนเอง แลEวสะทEอนออกมาดEวยการ
ปฏิบัติ แนวคิดหรือหลักการ ซึ่งส$งผลต$อการเรียนรูEถึงรEอยละ 90  
 ดังนั ้น Active learning (การเรียนรู Eแบบลงมือปฏิบัติ) จึงจัดเปRนการเรียนรู Eที ่สามารถส$งผลต$อ

พฤติกรรมการเรียนรูEในเชิงบวกของผูEเรียน ซึ่งจะส$งผลต$อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติที่ดีของผูEเรียนดEวย
เหตุน้ีผูEศึกษาจึงไดEนำรูปแบบการเรียนรูEน้ี มาใชEในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดEานดาราศาสตร,ในชมรม
ดาราศาสตร,ของโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก เรื่อง ดาวเคราะห,ในระบบสุริยะ  

 

วัตถุประสงค> 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน” ของนักเรียนชมรมดาราศาสตร, 

โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active learning  
2. เพื ่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ก$อนและหลังการดำเนินกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน” ของ

นักเรียนชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active learning 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต$อกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน”ของนักเรียน
ชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active learning 
 

การดำเนินกิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม 

 1. ข้ันเตรียมการ  
  1.1 ศึกษาทฤษฎีที ่เกี ่ยวขEองกับการเรียนรู E แนวทางการจัดกิจกรรมในชั ้นเรียน การจัด

กิจกรรมในชมรม และเน้ือหาดEานดาราศาสตร, รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวขEอง 
  1.2 วางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมเรื่องดาวเคราะห,ในระบบสุริยะตามทฤษฎีการเรยีนรูE 
และเตรียมอุปกรณ,สำหรับการจัดกิจกรรม 

  1.3 สรEางขEอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก$อนหลังการดำเนินกิจกรรม และสรEางแบบสอบถามความพึง
พอใจเปRนมาตราส$วนประมาณค$า 5 ระดับ (Rating scale) 
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 2. ข้ันดำเนินการ 

  2.1 แบ$งนักเรียนออกเปRน 8 กลุ$มย$อยเท$ากัน แลEวใหEนักเรียนศึกษาโปสเตอร,ความรูEเกี่ยวกับ 
ดาวเคราะห,ในระบบสุริยะ (สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ องค,การมหาชน) โดยตั้งชื่อกลุ$มเปRนชื่อดาว
เคราะห, ไดEแก$ ดาวพุธ ดาวศุกร, ดาวอังคาร ดาวเสาร, ดาวพฤหัสบดี ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และกลุ$มดาว

เคราะห,นEอย 

  2.2 ตั้งคำถามเพื่อเปRนโจทย,ใหEนักเรียนศึกษาเนื้อหา ในโจทย, “หากโลกแตก จะแห$กันไป
ไหน” โดยนักเรียนแต$ละกลุ$มตEองชักชวนเพื่อนใหEไปอยู$ดาวของตัวเองใหEมากที่สุด 

  2.3 ระดมสมอง สรุปลักษณะจำเพาะ หาเอกลักษณ, ความโดดเด$นของดาวที ่ตัวเองไดE
รับผิดชอบ วางแผนการนำเสนอดาวของตัวเองตามลักษณะจำเพาะ และสรEางจินตนาการในการเชิญชวนใหE
เพื่อนในหEองมาอยู$ดาวของตนเอง วาดภาพและลงรายละเอียดจำเพาะในกระดาษบรุçฟ  

  2.4 แต$ละกลุ$มนำเสนอดาวของตนเอง (ทั้งลักษณะจำเพาะ และเชิงโฆษณาเกินจริง) ระหว$าง
น้ันนักเรียนประเมินการนำเสนอกลุ$มของเพื่อน และร$วมกันวิเคราะห,จุดเด$น ขEอควรพัฒนา ของกลุ$มที่นำเสนอ 
  2.5 นักเรียนนำสติ๊กเกอร,มาแปะที่ผลงานของเพื่อนเพื่อยืนยันการไป อาศัยในดาวเคราะห,

น้ันๆ ครูทำหนEาที่รวบรวมคะแนน และประกาศดาว popular แลEวใหEรางวัล 
  2.6 นักเรียนและครูร$วมกันสรุปองค,ความรูEที่ไดEรับ 
 3. ข้ันสรุปและประเมินผล 

  3.1 ทดสอบหลังเรียนรูEดEวยกจิกรรม แฟนพันธ,แทEระบบสุริยะ โดยการใหEนักเรียนตอบคำถาม 
จากโปรแกรม power point จำนวน 30 ขEอ (ขEอละ 30 วินาที)  
  3.2 ร$วมกันตรวจขEอสอบและประเมินความพึงพอใจในการทำกิจกรรม 

  3.3 ครูสรุปผลกิจกรรมและสรุปการประเมินความพึงพอใจในการทำกิจกรรม 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (สนับสนุนวัตถุประสงค,ขEอ 1 และขEอ 2) 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรูEก$อนและหลังเรียน 

การเรียนรูE จำนวนนักเรียน ค$าเฉล่ีย ค$าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค$า t Sig 

ก$อนเรียน 35 14.20 3.73 
18.0830 2.0322 

หลังเรียน 35 25.31 4.38 

    * P<0.05 
  จากตารางแสดงผลการวิเคราะห,ขEอมูลพบว$าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูE กิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กัน

ไปไหน” โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active learning เรื่อง ดาวเคราะห,ในระบบสุริยะ ก$อนและหลังเรียนของ
นักเรียนชมรมดาราศาสตร, ที่เรียนโดยใชEรูปแบบการสอนแบบ Active learning  มีความแตกต$างกัน โดยมีค$าเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูEหลังเรียนมีค$าเฉลี่ย (X) เท$ากับ 25.31 และส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท$ากับ 

4.38 สูงกว$าก$อนเรียนมีค$าเฉลีย่ (X) เท$ากับ 14.20 และส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท$ากับ 3.73 



 

                                                               THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
8 

บทบาทผูEสอน 

4.91 

ดEานกิจกรรม
การเรียนรูE 

4.76 
ด้านการวดัและ

ประเมินผล 

4.69 

ด้านสื4อการ

เรียนรู้ 

4.63 

บทบาทผูEเรียน 

4.56 

 2. ความพึงพอใจต$อกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน” โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active 

learning เรื่อง ดาวเคราะห,ในระบบสุริยะ เฉลี่ยรวมทุกดEานมากที่สุด อยู$ในระดับ 4.71  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผล 

 3. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 
ภายหลังไดEดำเนินกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน” โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active learning 
เรื่อง ดาวเคราะห,ในระบบสุริยะ ผ$านเกณฑ, รEอยละ 92  

 4. ผลสัมฤทธ์ิหลังการดำเนินกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน”ของนักเรียนชมรมดาราศาสตร, 
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active learning สูงกว$าก$อนดำเนินกิจกรรม
อย$างมีนัยสำคัญ 

 5. ความพึงพอใจต$อกิจกรรม “หากโลกแตก จะแห$กันไปไหน” โดยใชEรูปแบบการเรียนรูEแบบ Active 
learning เรื่อง ดาวเคราะห,ในระบบสุริยะ เฉลี่ยมากที่สุด อยู$ในระดับ 4.71  
 

กิตติกรรมประกาศ (ถlามี) 

         รายงานฉบับนี ้ประสบความสำเร็จไดEดEวยดี เพราะไดEรับความอนุเคราะห,จาก นายวรวัติ กิติวงค, 
ผูEอำนวยการโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ที่ไดEกรุณาใหEความรูE คำแนะนำ สนับสนุน และใหEกำลังใจใน

การทำศึกษานี้ และขอขอบคุณคณะผูEบริหารครูอาจารย,และนักเรียนชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนดอยหลวง 
รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย ที่ใหEความร$วมมือในการเก็บรวบรวมขEอมูลและทดลองในการศึกษาในครั้งน้ี
เปRนอย$างดี 

 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

วัฒน สุทธิศิริมงคลและคณะ, 2557.สรุปวิทยาศาสตร> ม.ตlน.พิมพ,ครั้งที่ 2.กรุงเทพ:กรีนไลฟôปริ้นต้ิงเฮEาส,  
สถาบันส$งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี,2557.กรุงเทพ. สำนักพิมพ, สกสค. 
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การจัดสรlางและการดำเนินงาน “ศูนย>การเรียนรูlดาราศาสตร>โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ>)” 

  นายราชทาน  น่ิมนวล 

e-mail: rachathan@gmail.com 

(โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ>) จ.กรุงเทพฯ) 

 

บทคัดย6อ 

 

 ศูนย,การเรียนรูEดาราศาสตร,โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ,) (Bangchan Astronomy Learning 
Center) ดำเนินการสรEางโดยครูและนักเรียนชมรมดาราศาสตร, เพื่อพัฒนานวัตกรรมต$าง ๆ ข้ึนเองทั้งสิ้น ผ$าน
กระบวนการสะเต็มศึกษา ใชEเวลาสรEางประมาณ 2 ปg พัฒนาจากหEองเรยีนเก$าทีไ่ม$ไดEใชEงาน และไดEมีพิธีเปeดเมือ่

วันที่ 8 กุมภาพันธ, 2561 โดยรองผูEว$าราชการกรุงเทพมหานคร นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ ร$วมดEวยนางสาว
จุลลดา  ขาวสะอาด รองผูEอำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน)    ซึ่งภายในศูนย,
ประกอบไปดEวย 1) หEองแสดงนิทรรศการดาวเคราะห,ในระบบสุริยะจักรวาล 2) หEองแสดงนิทรรศการ

วิวัฒนาการดาวฤกษ, และ 3) ทEองฟ_าจำลองระบบดิจิตอล  
 จากการดำเนินงานพบว$า ศูนย,การเรียนรูEดาราศาสตร,โรงเรียนบางชัน เปRนแหล$งเรียนรูEที่นักเรียน
สามารถสัมผัสประสบการณ,การเรียนรูEดEานดาราศาสตร,ที่แปลกใหม$ ดEวยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ครูและนักเรียน

พัฒนาข้ึน และยังเปRนตEนแบบในการถ$ายทอดเทคโนโลยี หรือการศึกษาดูงานใหEกับโรงเรียนหรือหน$วยงานอื่นที่
สนใจ อันจะเปRนการพัฒนาการเรียนรูEดEานดาราศาสตร,ของประเทศ 
 

คำสำคัญ: ศูนย,การเรียนรูEดาราศาสตร,, ทEองฟ_าจำลองระบบดิจิตอล, สะเต็มศึกษา 
 

 

 
 
 

(ดEานหนEาศูนย,ฯ)                 (หEองดาวเคราะห,)               (หEองดาวฤกษ,)                  (ทEองฟ_าจำลอง) 
(ภาพ 360 องศา ของงานที่เกี่ยวขEอง) 

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ,) เปRนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาตั้งแต$ระดับ
ปฐมวัย – ระดับช้ันมัธยมศึกษาปgที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 3,112 คน 91 หEองเรียน ถึงแมEว$าทางโรงเรียนจะเขEา

ร$วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร, 77 จังหวัด เปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร, เปeดโอกาสเรียนรูE
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ทั่วหลEา แต$การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,บางกิจกรรมที่ตEองจัดในเวลากลางคืน ไม$สามารถจัดใหEกับนักเรียน

ไดEอย$างทั่วถึง เน่ืองดEวยนักเรียนส$วนใหญ$ของโรงเรียนเปRนระดับประถมศึกษา การจัดค$ายหรือตEองเดินทางไป
จัดกิจกรรมยังต$างจังหวัด ก็ติดปbญหาในดEานของงบประมาณ และระเบียบแนวปฏิบัติของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ส$วนการเช$าทEองฟ_าจำลองเคลื่อนที่จากหน$วยงานอื่น ก็ติดปbญหาดEานความเก$าของระบบ 

ปbญหาการจองคิว และความทั่วถึงในการจัดกิจกรรมใหEนักเรียน  ทางผูEรายงานจึงมีแนวคิดที่จะสรEางศูนย,การ
เรียนรูEดาราศาสตร,ที่มีความสมบูรณ,ในเน้ือหาทุกดEานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดEกำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูE สาระที่ 3 วิทยาศาสตร,โลกและ

อวกาศ และสามารถจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,ในเวลาราชการไดEอย$างต$อเน่ือง 
 ผูEรายงานและนักเรียนชมรมดาราศาสตร,ไดEใชEรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมดEวยกระบวนการสะเต็ม
ศึกษารูปแบบโครงงานสะเต็ม (STEM Project) โดยนำความรูEและทักษะทางวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร,และ

เทคโนโลยี มาใชEในการแกEปbญหาผ$านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อสรEางนวัตกรรมและสื่อทางดารา-
ศาสตร,ในศูนย,การเรียนรูEดาราศาสตร,โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ,) จากแนวคิดที่มาของกิจกรรมและ
ปbญหาขEางตEน ผูEรายงานและนักเรียนชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ,) จึงไดEจัดสรEางศูนย,

การเรียนรูEดาราศาสตร,โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ,)  ไวEภายในโรงเรียนฯ บนเนื้อที่ใชEงานขนาด 96 
ตารางเมตร และไดEดำเนินงานใหEความรูEกับนักเรียน ผูEสนใจ และประชาชนทั่วไป รวมถึงการใหEบริการกับ
นักเรียนภายนอก 
 

วัตถุประสงค> 

การจัดสรEางและการดำเนินงาน “ศูนย,การเรียนรูEดาราศาสตร,โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ,) มี
วัตถุประสงค, ดังน้ี 
 1) เพื่อสรEางแหล$งเรียนรูEภายในโรงเรียนใหEสอดคลEองกับมาตรฐานสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร,  

 2) เพื่อใหEบริการความรูEดEานดาราศาสตร,แก$นักเรียน ผูEสนใจ รวมถึงการใหEบริการกับนักเรียนภายนอก  
 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเสริมสรEางประสบการณ,ตรงดEานดาราศาสตร, 
 4) เพื ่อเปRนตEนแบบในการถ$ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และการสรEางสื ่อดEานดาราศาสตร, แก$

โรงเรียนหรือหน$วยงานที่สนใจ 
 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 
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 การจัดสรEางและการดำเนินงาน “ศูนย,การเรียนรู Eดาราศาสตร,โรงเรียนบางชัน (ปลื ้มวิทยานุสรณ,) 

ผูEรายงานไดEเขียนโครงการเสนอต$อผูEบริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติและดำเนินกิจกรรม ซึ่งไดEดำเนินการโดย
ผูEรายงานและนักเรียนชมรมดาราศาสตร,ของโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ,) เพื่อพัฒนาและสรEางนวัตกรรม
ทางดาราศาสตร, ซึ่งมีนวัตกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวขEอง 3 ส$วน ดังน้ี 

 1. การสรlางหlองแสดงนิทรรศการดาวเคราะห>ในระบบสุริยะจักรวาล (Exhibition of planets)  

     มนีวัตกรรมโดยกระบวนการสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวขEอง 4 ช้ินงานคือ 1) โมเดลดาวเคราะห>จำลอง ทั้ง 8 
ดวง โดยไม$ไดEทำการสเกลจากขนาดจริงติดต้ังบนฐานไมEหมุนไดE 360 องศา  มีไฟส$องเฉพาะจุด และขEอมูลที่สำคัญ

ของดาวเคราะห,น้ี มีป_าย QR Code พรEอมแสดงขEอมูลภาพ/เสียงเพิ่มเติมผ$าน device ต$าง ๆ เช$น แท็บเล็ตหรือ
สมาร,ทโฟน และอาจใชE AR Code ในการแสดงภาพสดผ$านมุมมองการจำลองภาพเสมือนจริง 2) ระบบไฟส6อง

นิทรรศการ ส$องแสงเฉพาะจุดในการนำเสนอชิ้นงาน และขEอมูล 3) ปéายนิทรรศการอะคริลิก แสดงขEอมูลดาว

เคราะห,แต$ละดวง 4) ม6านดาว LED ทำจากหลอด RGB LED ทำการตัดต$อวงจรใหEติดสว$างตลอดไม$กระพริบ   
นอกจากน้ียังมีช้ินงานอื่นประกอบอีก 2 ช้ินงานคือ  5) งานติดต้ังกลlองดูดาวแบบฐานดอปโซเนียนชนิดสะทEอน
แสง จำนวน 2 ตัว กับระบบดูดาวสเหมือนจริงผ$าน (application on tablet)  และ 6) งานติดต้ังจอระบบไฟฟéา

และเคร่ืองฉายภาพ ผ$าน Apple TV และระบบอินเตอร,เน็ต 
 2. การจัดสรlางหlองแสดงนิทรรศการดาวฤกษ> (Stellar evolution exhibition) 

    มีนวัตกรรมโดยกระบวนการสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวขEองจำนวน 4 ช้ินงาน คือ 1) กล6องไฟนิทรรศการ 

แสดงนิทรรศการที่เกี่ยวขEองกับดาวฤกษ,ในเอกภพ การกำเนิดเอกภพ  ประเภทและชนิดดาวฤกษ, 2) ระบบไฟ

แสงสว6างส6องฉาก โดยใชE LED strip light ต$อผ$านอุปกรณ,หรี่ไฟ (Dimmer Switch) ใชEไฟฟ_า 12 V 3) ม6าน

ดาวเรืองแสง แสดงลักษณะดวงดาวบนทEองฟ_ายามค่ำคืน ใชEหลอดแสง UV ขนาด 20 W จำนวน 4 หลอด 4) 

ระบบจ6ายไฟฟéา 12 V โดยการดัดแปลงจาก power supply ของคอมพิวเตอร, และมีช้ินงานอื่นประกอบอีก 4 
ชิ้นงานคือ 5) งานกราฟîกนิทรรศการสำหรับติดกล6องไฟ  พิมพ,ลงสติ๊กเกอร,ชนิดติดป_ายไฟ 6) งานระบบ

กลlองวงจรปîด 7) งานจัดตั้ง “มุมดาราศาสตร>” (Astro Corner) และ 8) งานติดตั้งสมาท>ทีวี ขนาด 40 

น้ิว พรEอมระบบอินเตอร,เน็ต และสื่อวีดีทัศน,ดาราศาสตร, 
 3. การจัดสรlางทlองฟéาจำลองระบบดิจิตอล (Bangchan Planetarium) เปRนแห$งแรกในประเทศ
ไทยที่สามารถสรEางทEองฟ_าจำลองระบบดิจิตอลไดEดEวยกระบวนการสะเต็มศึกษาเองทั้งสิ้น และมีนวัตกรรมโดย

กระบวนการสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวขEองจำนวน 3 ชิ้นงาน คือ 1) ตัวโดมฉายดาว สรEางจากกระดาษลังลกูฟูกสี
ขาว เปRนลักษณะสามเหลี่ยมต$อถึงกนัเปRนตัวโดมชนิด3V มีเสEนผ$านศูนย,กลาง 3.60 เมตร รอยต$อเช่ือมดEวยคาน
กระดาษแข็ง และเสริมแรงเพื่อถ$ายเทน้ำหนัก  แลEวทำสีภายในเปRนสีขาว เคลือบดEวยไททาเนียมไดออกไซด, 

เพื่อช$วยสะทEอนแสงเวลาฉาย ตัวโดมสามารถจุผูEชมไดEครั้งละ 30-35 คน 2) ระบบฉายดาวดิจิตอลและระบบ

ฉายภาพยนตร>ฟลูโดม  มีความละเอียด ขนาด 2048 x 1152 พิกเซล (2K) รับสัญญาณภาพไดEทั้ง VGA และ 
HDIM จาก “หEองควบคุมการฉาย” (Control Room) และใชEระบบบริหารงานฉายภาพผ$านระบบทีวีวงจรปeด 

ใชEโปรแกรม Stellarium ในการควบคุมการฉายดาวและปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร> 3) ระบบปรับอากาศ
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แบบน้ำเย็น สำหรับใชEในโดม และมีชิ้นงานอื่นประกอบอีก 3 ชิ้นงานคือ 4) โครงสรlางประกอบโดม เพื่อรับ

น้ำหนักของตัวโดมทั ้งหมด ภายในกรุดEวยไมEอัด และวัสดุเก็บเสียงเก็บความเย็น 5) ภาพยนตร>ฟลู-โดม 
คัดเลือกภาพ อัดเสียงดนตรี ตัดต$อ เพื่อใหEไดEภาพยนตร,ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดาราศาสตร,ตามตEองการ      6) 

ระบบเสียงรอบทิศทาง ออกแบบระบบเสียงใหEสอดคลEองกับลักษณะของโดม 7) หlองควบคุมการฉายและ

ควบคุมระบบต6างๆ เปRนนวัตกรรมการฉายดาวและการบรรยายดาว ที่แยกส$วนออกจากโดมและบรหิารจัดการ
ผ$านระบบกลEองวงจรปeด เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับจุผูEชม  
 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 ศูนย,การเรียนรูEดาราศาสตร,โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ,) ไดEเริ่มเปeดใหEบริการต้ังแต$วันที่ วันที่ 8

กุมภาพันธ, 2561 โดยจัดตารางใหEนักเรียนโรงเรียนบางชั้น (ปลื้มวิทยานุสรณ,) ทุกระดับชั้นเขEาใชEศูนย,การ
เรียนรูEฯ หEองเรียนละ 1 ครั้ง/ปgการศึกษา โดยมีเวลาใหEเขEาใชEบริการ 6 ช่ัวโมง (6 หEองเรียน) / สัปดาห, ในวัน
จันทร,, อังคาร, และพฤหัสบดี ซึ่งมีจำนวนนักเรียนโรงเรียนบางชัน  (ปลื้มวิทยานุสรณ,) เขEาใชEบริการศูนย,การ

เรียนรูEฯ จำนวน 1,214 คน (29 หEองเรียน จากหEองเรียนทั้งหมด 91 หEองเรียน)  
 และจัดตารางสำหรับนักเรียนจากต$างโรงเรียน (นักเรียนภายนอก) ผูEสนใจเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน 
โดยมีเวลาใหEเขEาใชEบริการ 6 ช่ัวโมง / สัปดาห, ในวันจันทร,และศุกร, ถึงปbจจุบัน มีจำนวนผูEเขEาใชEบริการที่เปRน

นักเรียนจากต$างโรงเรียน (นักเรียนภายนอก) ผูEสนใจเย่ียมชม หรือศึกษาดูงาน ทั้งสิ้น 516 คน  
 

สรุปผล 

 จากการจัดสรEางและการดำเนินงาน“ศูนย,การเรียนรูEดาราศาสตร,โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ,)” 
ผูEรายงานจะขอสรุปผลไดE ดังต$อไปน้ี  

 1) ไดEมีแหล$งเรียนรูEดEานดาราศาสตร,ภายในโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อสอดคลEองกับมาตรฐานสาระการเรียนรูE
วิทยาศาสตร, สาระที่ 3 วิทยาศาสตร,โลกและอวกาศ ตามมาตรฐานสาระที่ 3.1 และ 3.2 
 2) สามารถใหEบริการความรูEดEานดาราศาสตร,แก$นักเรียน ผูEสนใจ และประชาชนทั่วไป รวมถึงการ

ใหEบริการกับนักเรียนภายนอก   
 3) นักเรียนโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ,) ที่เขEาใชEบริการศูนย,การเรียนรูEดาราศาสตร, มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, สาระที่ 3 วิทยาศาสตร,โลกและอวกาศ ที่สูงข้ึน  

 4) “ศูนย,การเรียนรูEดาราศาสตร,โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ,)” ไดEเปRนตEนแบบในการถ$ายทอด
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสรEางสื่อดEานดาราศาสตร, แก$โรงเรียนหรือหน$วยงานที่สนใจ ที่ขอเขEาศึกษาดูงาน 
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    ชุมนุมนักดาราศาสตร>รุ6นเยาว>  

  นางณัชชา เรือนมูล 

e-mail: wiwafern@hotmail.com 

(โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย) 

 

 

บทคัดย6อ 

รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุมนักดาราศาสตร,รุ$นเยาว,  โรงเรียนเทิงวิทยาคมศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค,
เพื่อเผยแพร$แผนการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมที่จัดขึ้นตามปรากฏการณ,ทาง
ดาราศาสตร,ที่สำคัญและที่ทำร$วมกับชุมชนและทEองถิ่น โดยการจัดตั้งชุมนุมนักดาราศาสตร,เปRนไปตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปRนกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน  วัตถุประสงค,
ของการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม คือ เพื่อพัฒนาความรูEทางดEานดาราศาสตร,และอวกาศ ผ$านกระบวนการทำ
กิจกรรมทางดEานดาราศาสตร,อย$างหลากหลายเสริมสรEางเจตคติที่ดีต$อดาราศาสตร,และอวกาศ สามารถขยาย

ผลความรูEทางดEานดาราศาสตร,สู$ชุมชน เพื่อการพัฒนาดEานดาราศาสตร,อย$างย่ังยืน  ในดEานแผนการจัดกิจกรรม
ชุมนุมนักดาราศาสตร,รุ$นเยาว, มีทั้งหมด 14 กิจกรรมจำนวน 40 ชั่วโมงต$อ 1 ปgการศึกษา ไดEแก$ ประวัติดารา
ศาสตร,  ความรูEเบื้องตEนเกี่ยวกับดาราศาสตร,  ระบบสุริยะ โลก:ดาวเคราะห,บEานเรา ดวงจันทร, ปรากฏการณ,

ทางดาราศาสตร, ดาวฤกษ,และคุณสมบัต ิของดาวฤกษ, กล ุ $มดาวฤกษ,   เคร ื ่องช$วยดูดาวอย$างง $ าย  
หEองปฏิบัติการดาราศาสตร,โรงเรียนเทิงวิทยาคม  การดูดาวขั ้นตEน : ค$ายดูดาว และในดEานกิจกรรมตาม
ปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ที่สำคัญ ไดEแก$ ปรากฏการณ,จันทรุปราคา ปรากฏการณ,สุริยุปราคา   เปRนตEน   

ในดEานกิจกรรมเด$นของชุมนุมนักดาราศาสตร,รุ$นเยาว,ของโรงเรียนเทิงวิทยาคม คือ การจัดกิจกรรมเขEา
ค$ายนักดาราศาสตร,รุ$นเยาว, ลักษณะการจัดกิจกรรมนี้เปRนการนำความรูEที่ไดEจากการเรียนรูEทางดEานดารา
ศาสตร, ทั้งทางภาคทฤษฎี ปฏิบัติ จากแหล$งเรียนรูEหEองปฏิบัติการดาราศาสตร, มาสู$การศึกษาดาราศาสตร,

ภาคปฏิบัติในภาคสนาม ดูโดยมีวัตถุประสงค,เพื่อสรEางเจตคติที่ดีต$อดาราศาสตร,และอวกาศ และฝOกปฏิบัติการ
ดูดาวข้ันตEน นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรมค$ายนักดาราศาสตร,รุ$นเยาว, มีเจตคติทีดี่ต$อวิชาดาราศาสตร, สามารถดู
ดาวข้ันตEนไดE และสามารถเผยแพร$ความรูEทางดEานดาราศาสตร,ใหEกับเด็ก เยาวชน ตลอดถึงประชาชนในชุมชน 

จนเปRนการเรียนรูEดาราศาสตร,อย$างย่ังยืน 
 

คำสำคัญ:   ชุมนุมนักดาราศาสตร>รุ6นเยาว> , แผนการจัดกิจกรรม, กิจกรรมเขlาค6ายนักดาราศาสตร>รุ6นเยาว> 
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บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 ตามที ่สมาคมวิทยาศาสตร,แห$งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ,  ไดEร ิเร ิ ่มโครงการชุมนุม
นักวิทยาศาสตร,โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต$ปg พ.ศ. 2535  โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อส$งเสริมพัฒนา
เยาวชนใหEมีความสนใจวิทยาศาสตร, และฝOกฝนความมีเหตุมีผลตามหลักวิทยาศาสตร,ในการใฝWหาความรูEต้ังแต$

เยาว,วัย   กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร,เปRนกิจกรรมหนึ่งที่มีส$วนเสริมสรEางอย$างมากในเรื่องคุณภาพของการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร,ของนักเรียน  นักเรียนจะไดEมีโอกาสเรียนรูEสิ่งต$าง ๆ รอบตัวอย$างกวEางขวางโดยใชE
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,เพื่อศึกษาคEนควEา 

 ดังน้ันการจัดต้ังชุมนุมนักดาราศาสตร,รุ$นเยาว, จึงมีแนวคิดในการพัฒนาความรูEทางดEานดาราศาสตร, ผ$าน
กระบวนการทำกิจกรรมทางดEานดาราศาสตร,อย$างหลากหลาย ใหEนักเรียนเห็นกิจกรรมทางดาราศาสตร,เปRนสิ่งที่
น$าสนใจ เห็นคุณค$า ส$งผลใหEนักเรียนมีเจตคติที่ดีต$อดาราศาสตร,และอวกาศ นำไปสู$การขยายผลความรูE

ทางดEานดาราศาสตร,สู$ชุมชน เพื่อการพัฒนาดEานดาราศาสตร,อย$างย่ังยืน 
 

วัตถุประสงค> 

1) เพือ่พัฒนาความรูEทางดEานดาราศาสตร,และอวกาศ  
2) เพือ่ส$งเสรมิกระบวนการทำกจิกรรมทางดEานดาราศาสตร,อย$างหลากหลาย 
3) เพือ่เสรมิสรEางเจตคติที่ดีต$อดาราศาสตร,และอวกาศ สามารถขยายผลความรูEทางดEานดาราศาสตร,สู$

ชุมชน เพื่อการพฒันาดEานดาราศาสตร,อย$างย่ังยืน 
 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

แผนการปฏิบัติกิจกรรม  1  ปxการศึกษา เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 

ท่ี หัวขlอกิจกรรม ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

ท่ี หัวขlอกิจกรรม ระยะเวลา

(ชั่วโมง) 

1 ประวัติดาราศาสตร, 1  ช่ัวโมง 8 ปรากฎการณ,ทางดาราศาสตร, 3  ช่ัวโมง 

2. ความรูEเบื้องตEนเกี่ยวกับดาราศาสตร, 2  ช่ัวโมง 9 ทรงกลมทEองฟ_า 4  ช่ัวโมง 

3. ระบบสรุิยะ: ดวงอาทิตย,  2 ช่ัวโมง 10 ดาวฤกษ,และคุณสมบัติดาวฤกษ,  5 ช่ัวโมง 

4 ระบบสรุิยะ:ดาวเคราะห, 4 ช่ัวโมง 11 เครื่องช$วยดูดาวอย$างง$าย 3  ช่ัวโมง 

5 ระบบสรุิยะ: ดาวเคราะห,นEอย ดาว

หาง  อุกกาบาต 

2 ช่ัวโมง 12 กลุ$มดาวฤกษ, 5  ช่ัวโมง 

6 โลก:ดาวเคราะห,บEานเรา 
 

2  ช่ัวโมง 13 หEองปฏิบัติการดาราศาสตร,
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 

 3 ช่ัวโมง 

7 ดวงจันทร, 2 ช่ัวโมง 14 การดูดาวข้ันตEน: ค$ายดูดาว 1 คืน 
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 ภาพที่ 1 รูปแบบโครงสรEางการจัดชุมนุมนักดาราศาสตร,รุ$นเยาว, 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

ผลการดำเนินกิจกรรมชุมนุมนักดาราศาสตร>รุ6นเยาว> ปxการศึกษา 2548-2561 (ระยะเวลา 13 ปx) 

นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,รุ$นเยาว, ผ$านเกณฑ,การประเมินดEานความรูE  กระบวนการ และม ี

เจตคติที่ดีทางดEานดาราศาสตร,ทำใหEไดEรับรางวัลดEานดาราศาสตร, เช$น ชนะเลิศเหรียญทองการแข$งขันทักษะ
ทางวิชาการ กลุ$มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงรายไดEรับคัดเลือก รอบที่ 1 ในการแข$งขันผูEแทน ประเทศ
ไทยไปแข$งขันวิทยาศาสตร,โลกและอวกาศโอลิมปeกระหว$างประเทศ (IESO) ครั้งที่ 13 ร$วมนำเสนอโครงงาน 

เรื่อง การหาอัตราการหมุนของดวงอาทิตย, ในงาน TACs ร$วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การ
มหาชน) นอกจากน้ันสามารถร$วมจดัปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ที่สำคัญต$าง ๆ  เช$น ปรากฏการณ,สุริยุปราคา  
Super Full Moon เปRนตEน 

กิจกรรมเขlาค6ายนักดาราศาสตร>รุ6นเยาว> 
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            กิจกรรม Super Full Moon               กจิกรรมสุริยุปราคา                 กิจกรรม ฝนดาวตกเจมินิดส, 
ภาพที่ 2 ตัวอย$างกิจกรรมชุมนุมนักดาราศาสตร,รุ$นเยาว, 

 

สรุปผล 

 การจัดกิจกรรมชุมนุมนักดาราศาสตร,รุ$นเยาว, มีแผนการปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมด 14 กิจกรรม กิจกรรม

เด$นในชุมนุมคือ การเขEาค$ายนักดาราศาสตร,รุ$นเยาว, ผลจากการปฏิบัติกรรม นักเรียนไดEพัฒนาความรูEทางดEาน
ดาราศาสตร, เรียนรูEการทำโครงงานดาราศาสตร,  และการดูดาวข้ันตEนไดE สามารถขยายผลความรูEทางดEานดารา
ศาสตร,ผ$านการจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ต$าง ๆ เช$น สุริยุปราคา  Full Moon ฯลฯ 

ใหEกับเด็ก เยาวชน ประชาชนที่สนใจ นอกจากน้ันยังเขEาร$วมกิจกรรมทางดEานดาราศาสตร,ที่จดัข้ึนโดยหน$วยงาน
ภายนอก เช$น สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) สถาบันส$งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,และ
เทคโนโลยี เปRนตEน แสดงใหEเห็นว$านักเรียนมีเจตคติที่ดีต$อดาราศาสตร,และอวกาศ ส$งผลใหEเปRนการพัฒนาดารา

ศาสตร,และอวกาศอย$างย่ังยืน  
 

ปöญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 

1. กิจกรรมบางกิจกรรมตEองจัดในเวลากลางคืน นักเรียนที่ไม$ไดEรับการอนุญาตจากผูEปกครองไม$สามารถเขEา
ร$วมกิจกรรมไดE  

2. สถานที่จัดกจิกรรมไม$เอือ้ต$อการสงัเกตการณ, 

3. งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกจิกรรมไม$เพียงพอ 
แนวทางในการทำกิจกรรม 

1. ฝOกปฏิบัติการทำโครงงานดEานดาราศาสตร,ข้ันตEน  

2. ส$งเสริมใหEนักเรียนไดEมีโอกาสเขEาร$วมกิจกรรมดEานดาราศาสตร,เพื่อเพิ่มพูนความรูEทางดEานดาราศาสตร, 
3. ขยายผลความรูEทางดEานดาราศาสตร,ผ$านการจัดกจิกรรมทางดาราศาสตร, สู$โรงเรียนเครือข$ายและชุมชน 

อย$างต$อเน่ือง 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

   สถาบันส$งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี. (2553). การจัดต้ังชุมนุมวิทยาศาสตร,. กรงุเทพฯ 
:คุรุสภาลาดพรEาว.  

 



 

THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
17 

STEAM Activity in Astronomy Club 

นายบญุส6ง  เห็นงาม 

e-mail: boonsong@go.buu.ac.th 

(โรงเรียนสาธิต “พิบลูบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี) 

 
บทคัดย6อ 

ทุกๆครั้งของการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร, กลุ$มคนที่ใหEความสนใจมากที่สุดก็คือกลุ$มของนักเรียน

ประถมศึกษาและปฐมวัย ซึ่งเด็กเล็กๆบางคน พัฒนาการในการมองอาจจะยังไม$สามารถมองภาพวัตถุทEองฟ_า
ผ$านกลEองโทรทรรศน,ไดE ซึ่งทำใหEเด็กๆบางคนก็จะเกิดความเบื่อหน$ายกับการที่จะมาร$วมกิจกรรม 

ซึ่งจากแนวคิดและปbญหาที่เกิดขึ้นนี้ ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัย

บูรพา จะมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,โดยเนEนการเขEาถึงความสวยงาม สุนทรียศาสตร,และ
จินตนาการ โดยการนำศิลปะเขEามาใชEเปRนส$วนหนึ่งของการออกแบบกิจกรรม โดยเนEนการมีส$วนร$วมใน
กิจกรรมของเด็กนักเรียนประถมศึกษาและปฐมวัย 

กิจกรรมการระบายสีดาวเคราะห, เปRนกิจกรรมที่ถูกออกแบบข้ึนมา โดยมีจุดประสงค,เพื่อใหEเด็กเล็กไดE
รูEสึกสนุกกับการร$วมกิจกรรมทางดาราศาสตร, เปRนฝOกเรื่องจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวและยังเปRนการ
ฝOกสมาธิและพัฒนาการเรื่องของกลEามเน้ือมัดเล็กของเด็กๆอีกดEวย 

คำสำคัญ: STEAM Activity in Astronomy 
 

บทนำ 

ทุกๆครั้งของการจัดกจิกรรมทางดาราศาสตร,หรือการชมปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, กลุ$มนักเรียน
ประถมตEนและปฐมวัยบางคนอาจจะยังไม$สามารถมองภาพวัตถุทEองฟ_าผ$านกลEองโทรทรรศน,ไดE ซึ่งทำใหEเด็กๆ
เหล$าน้ีเกิดความเบื่อหน$ายกับการที่จะมาร$วมกิจกรรม 

ซึ่งจากแนวคิดและปbญหาที่เกิดขึ้นนี้ ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัย
บูรพา จะมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,โดยเนEนการเขEาถึงความสวยงาม สุนทรียศาสตร,และ
จินตนาการ โดยการนำศิลปะเขEามาใชEเปRนส$วนหนึ่งของการออกแบบกิจกรรม โดยเนEนการมีส$วนร$วมใน

กิจกรรมของเด็กนักเรียนประถมศึกษาและปฐมวัย 
STEAM Activity in Astronomy จึงเป Rนกิจกรรมที ่ถ ูกออกแบบมาโดยการผสมผสานระหว$าง

กระบวนการทางสะเต็มศึกษากับในส$วนของศิลปะ ก็คือการวาดรูปและระบายส ี

กิจกรรมการระบายสีดาวเคราะห, เปRนกิจกรรมที่ถูกออกแบบข้ึนมา โดยมีจุดประสงค,เพื่อใหEเด็กเล็กๆ
ไดEรูEสึกสนุกกับการร$วมกิจกรรมทางดาราศาสตร, เปRนฝOกเรื่องจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวและยังเปRน
การฝOกสมาธิและพัฒนาการเรื่องของกลEามเน้ือมัดเล็กของเด็กๆอีกดEวย 
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วัตถุประสงค> 

1) เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,โดยเนEนการใชEสุนทรียศาสตร,และจนิตนาการ โดยการนำ
ศิลปะเขEามาใชEเปRนส$วนหน่ึงของการออกแบบกิจกรรม  

2) เพือ่ออกแบบการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,โดยเนEนการมีส$วนร$วมในกิจกรรมของเด็กนักเรียน

ประถมศึกษาและปฐมวัย 
 

การดำเนินกิจกรรม 

1.การวิเคราะห,ปbญหา  
สมาชิกในชมรมไดEเห็นปbญหาที่เกิดขึ้นระหว$าการจัดกิจกรรมใน

ประเด็นที่เด็กประถมศึกษาและปฐมวัยบางคน ยังไม$สามารถมองภาพ

วัตถุทEองฟ_าผ$านกลEองโทรทรรศน,ไดE ซึ่งทำใหEเกิดความเบื่อหน$ายกับการที่
จะมาร$วมกิจกรรม จึงจะตEองหากิจกรรมมาใหEเด็กกลุ$มน้ีโดยควรที่จะตEอง
ในอยู $ในขอบเขตของความเปRนดาราศาสตร,  ซึ ่งในที ่ประชุมก็ไดEมีมติ

ร$วมกันว$าจะใหEเด็กๆไดEระบายสีกันเพราะเปRนกิจกรรมที่ทำกันไดEทุกเพศ
ทุกวัย ซึ่งปกติแลEวการระบายสีในโรงเรียนก็มักจะเปRนการระบายสีใน
กระดาษ ฉะน้ันหากสามารถทำดาวเคราะห,กลมๆใหEเด็กๆไดEระบายสีเปRน

ดาวเคราะห,ตามจินตนาการของเด็กๆเองก็น$าจะทำใหEเกิดความน$าสนใจ
มากขึ้น การระบายสีปูนปลาสเตอร,ที่มีขายตามตลาดนัดจึงถูกดัดแปลง
เขEามาสำหรับกิจกรรมน้ี 

2.การดำเนินงาน 
ในฐานะอาจารย,ที่ปรึกษาจึงไดEใหEคำแนะนำและสอนวิธีการหล$อปูนพลาสเตอร,ลงในแม$พิมพ,จากลูก

บอลพลาสติก ซึ่งหลังจากไดEลองผดิลองถูกกันอยู$นาน เราก็ไดEปูนพลาสเตอร,ทรงกลมขนาดเสEนผ$านศูนย,กลาง 4 

นิ้ว ที่จะใหEเด็กๆไดEระบายสี  แต$ดEวยขEอจำกัดของงบประมาณ ทางที่ประชุมจึงตัดสินใจกันว$าจะใชEสีทาบEาน
(เน่ืองจากราคาถูกที่สุด) สำหรับระบายสีกัน  จากน้ันก็ไดEทำการทดลองนำไประบายกันก$อน เพื่อดูว$าจะตEองใชE
สีที่เหลวหรือขEนเพียงใดในการระบายสีปนูพลาสเตอร, และก็ช$วยกันระบายสีดวงอาทิตย,และดาวเคราะห, 8 ดวง

เพื่อเปRนตัวอย$างใหEกับเด็กๆ 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

จากการนำไปใหEเด็กๆไดEทดลองระบายสีกัน พบว$าไดEรับการตอบรับที่ดีมากๆ โดยในครั้งแรก เราไดEทำ
กันไวEจำนวน 70 ลูก ปรากฏว$าหมดภายในเวลาไม$ถึง 10 นาที และมีเสียงเรียกรEองใหEเอามาเพิ่ม แต$เราก็ไม$สา
มารทำเพิ่มใหEไดE ทำใหEเด็กๆหลายคนรEองใหEกลับบEานกันจนเราตEองเอางานที่ทำเปRนตัวอย$างน้ันใหEกับเด็กๆไป  

และในการจัดกิจกรรมครั้งต$อมา ทางชุมนุมก็ไดEจัดเตรียมไวEมากถึง 150 ลูก แต$ก็ยังไม$เพียงพอเช$นเดิม ซึ่ง
หลังจากจบกิจกรรมในค่ำคืนนั้น ชุมนุมไดEรับคำชื่นชมมากมายสำหรับกิจกรรมที่เราไดEออกแบบขึ้นนี้ ทั้งจาก
เด็กๆ ผูEปกครองและคณะครูที่ไดEมาร$วมงาน  

 

สรุปผล 

จากปbญหาที่ไดEพบจากการจัดกิจกรรมและนำไปสู$แนวคิดของการแกEปbญหาโดยการนำแนวคิดในการ

จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,โดยเนEนการเขEาถึงความสวยงาม สุนทรียศาสตร,และจินตนาการ เปRนการนำศิลปะ
เขEามาใชEเปRนส$วนหนึ ่งของการออกแบบกิจกรรม โดยเนEนการมีส$วนร$วมในกิจกรรมของเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาและปฐมวัย  

กิจกรรมการระบายสีดาวเคราะห,ปูนปลาสเตอร, จึงเปRนกิจกรรมที่ถูกออกแบบขึ้นมาและประสบ
ความสำเร็จอย$างยิ่ง โดยสามารถทำใหEเด็กเล็กไดEรูEสึกสนุกสนานกับการร$วมกิจกรรมทางดาราศาสตร, เปRนฝOก
เรื่องจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวและยังเปRนการฝOกสมาธิและพัฒนาการเรื่องของกลEามเน้ือมัดเล็กของ

เด็กๆ อีกดEวย 
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นอกจากกิจกรรมการระบายสีปูนพลาสเตอร,นี้แลEว งานดEาน STEAM Activity in Astronomy ของ

ชุมนุมฯน้ียังมีอีกหลายงาน เช$น การออกแบบและประดิษฐ,นา∞ิกาแดด ทั้งแบบโมเดลกระดาษและจาก 
วัสดุรีไซเคิล (ในส$วนโมเดลกระดาษน้ันไดEมีการเผยแพร$ไปในเพจต$างๆเพื่อใหEครูผูEสอนสามารถนำไปใชEในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางดาราศาสตร,ดEวย) การจัดทำโมเดลระบบสุริยะขนาดใหญ$เพื่อตกแต$งหEอง

ชมรมฯและการนำไปบริจาคใหEกับโรงเรียนต$างๆผ$านชมรมอาสาพัฒนาของมหาวิทยาลยั  ซึ่งเราหวังว$ากิจกรรม
ต$างๆเหล$าน้ี จะทำใหEเด็กๆน้ันยังคงมีความช่ืนชอบและหลงรักในเรื่องราวของดาราศาสตร,ต$อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ที่ไดEจัดการอบรมและเวทีดีมากมาย ใหE
ครูและเด็กๆมีโอกาสที่จะเรียนรูEเรื่องราวของดาราศาสตร,ในมุมมองที่กวEางข้ึนและแตกต$างจากตำราที่ไดEร่ำเรียน 
รวมทั้งเจEาหนEาที่สารสนเทศดาราศาสตร,ทุกๆท$านที่คอยแบ$งปbนประสบการณ, แรงบันดาลใจใหEความรูE ฝOกทักษะ

และการดูแลที่ดีมาตลอด 
ขอบคุณโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย,กลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, 

สำหรับการสนับสนุนในทุกๆดEาน   

ขอบคุณท$านผูEปกครองทุกๆท$านที่ใหEความสนใจ เช่ือใจและสนับสนุนดEวยดีมาโดยตลอด 
และสำคัญที่สุด ขอบคุณสมาชิกชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลับูรพาทุก

คนสำหรับความคิด ความต้ังใจ ความอดทนและประสบการณ,ที่ดีทุกอย$างที่มอบใหEกับคร ู

โดยเฉพาะอย$างย่ิง พี่เอเชีย (น.ส.อภิสรา ก$อปฐมกูล) ประธานชมรมฯ ปg 2560 เจEาของแนวคิดกิจกรรมระบาย
สีดาวเคราะห,ปูนปลาสเตอร,น้ี ขอบคุณสำหรับความต้ังใจและทุ$มเทที่จะใหEชมรมเปRนชมรมที่สมบูรณ,แบบจริงๆ 
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ค6ายสิงห>ชมดาว “แหล6งเรียนรูlดาราศาสตร> สรlางทักษะชวิีตและการทำงาน” 

นางสาวนุสรา    หัวไผ6 

e-mail: Parksarah999@gmail.com 

(โรงเรียนสิงห>บุรี จ.สิงห>บุรี) 

 

บทคัดย6อ 
 

เน่ืองจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปgที่ 3 ไดEเรียนรูEเน้ือหาดาราศาสตร,ในช้ันเรียน แต$ไม$มีโอกาสไดEเรียนรูE
ดาราศาสตร,ในเชิงปฏิบัติการ จึงทำใหEเกิดความเบื่อหน$ายต$อการเรียนวิชาดาราศาสตร, ผูEจัดทำจึงมีแนวคิดที่จะ

สรEางแรงจูงใจในการเรียนวิชาดาราศาสตร,ใหEแก$นักเรียน โดยจัดค$ายสิงห,ชมดาว ในการจัดกิจกรรมแต$ละครั้งมี
การปรับปรุงและพัฒนาจนกระทั่งค$ายสิงห,ชมดาว ครั้งที่ 5 ปgการศึกษา 2561 จึงมีระบบการทำงานที่เขEมแข็ง 
และไดEรับการตอบรับโดยดีเสมอมา กิจกรรมนี ้ดำเนินการตั ้งแต$ปgการศึกษา 2557-2561 มีรูปแบบการ

ดำเนินงานโดยครูที่ปรึกษาทำหนEาที่เปRนผูEควบคุม กำกับ ติดตามและดูแลนักเรียนที่เปRนวิทยากรพี่เลี้ยง การ
วางแผนงานมีข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 1) รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสนใจเปRนวิทยากรพี่เลี้ยง ตามศักยภาพของตนเอง ประกอบดEวย พี่กองกลาง พี่วิชาการ พี่สันทนาการ  พี่

ประจำบEาน พี่ GBG เมื่อเตรียมทีมวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 40-45 คน ครูที่ปรึกษาจึงนัดประชุมวางแผนงาน
เปRนระยะ เพื่อสรEางทักษะชีวิตและการทำงานของนักเรียนที่มีความถนัดต$างกัน ใหEทำงานร$วมกันไดEอย$างมี
ประสิทธิภาพ 2) รับสมัครนักเรียนต้ังแต$ ช้ัน ป.6 ถึง ม.3 ในโรงเรียนสิงห,บุรีและโรงเรียนในเครือข$าย จำนวน 

60-80 คน คละเพศ ระดับช้ัน และโรงเรียน จำนวน 12 บEาน ๆ ละ 5-7 คน 3) จัดกิจกรรมค$ายสิงห,ชมดาว ช$วง
เดือนกุมภาพันธ,ของทุกปg ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ประกอบดEวยฐานการเรียนรู E ดังนี้ แผนที่ดาว กลุ$มดาว 
เครื่องวัดมุมดาว ดิถีจันทร, อุปราคา ชมดวงจันทร,และดาวเคราะห, สังเกตดวงอาทิตย, นิทานดาว ปริศนาสายฟ_า

แลบดาราศาสตร, Bingo solar system และ Save astronaut 4) สรุปผลการดำเนินงาน  
 จากการจัดค$ายสิงห,ชมดาวต้ังแต$ปgการศึกษา 2557-2561 มีผลการดำเนินงานดังน้ี จำนวนนักเรียนจาก

โรงเรียนสิงห,บุรีที่เขEาร$วมค$ายสิงห,ชมดาวมีแนวโนEมลดลง แต$นักเรียนในเครือข$ายมีจำนวนเพิ่มขึ้น จำนวนวิทยากรพี่เลี้ยงมี

แนวโนEมเพิ่มขึ้น นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาดาราศาสตร, ประเมินจากรEอยละความพึงพอใจต$อค$ายสงิห,ชม
ดาวอยู$ในระดับ มากข้ึนไปคิดเปRนรEอยละ 92.6 นักเรียนไดEศึกษาดาราศาสตร,เชิงปฏิบัติการ ประเมนิจากนักเรียน

บันทึกสมุดกิจกรรมอยู$ในระดับผ$านเกณฑ,ทุกคน นักเรียนที่ไดEคะแนนสอบหลังเรียน ปgการศึกษา 2560-2561 อยู$ในระดับผ$าน

เกณฑ, เฉล่ียรEอยละ 65.7 วิทยากรพี่เลี้ยงมีทักษะชีวิตและการทำงาน ปgการศึกษา 2561 เฉลี่ยรEอยละ 92.3 อยู$ใน
ระดับดีเย่ียม 
 
คำสำคัญ: ค$ายสิงห,ชมดาว , แหล$งเรียนรูEดาราศาสตร, , ทักษะชีวิตและการทำงาน  
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บทนำ / แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 
 

ในการจัดการเรียนรู Eวิชาวิทยาศาสตร, ชั ้นมัธยมศึกษาปgที่ 3 หน$วยการเรียนรูE ดาราศาสตร, ในปg

การศึกษา 2551-2556 ครูดำเนินการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ดEวยกิจกรรมที่
ถูกจำกัดในช้ันเรียน ถึงแมEว$าครูใชEวิธีการบรรยายโดยใชEโปรแกรมทางดาราศาสตร,ช$วยสอน แต$บางเน้ือหา เช$น 
ดวงดาวบนทEองฟ_า กลุ$มดาว อุปราคา นักเรียนไม$สามารถเขEาใจไดEอย$างชัดเจน  จึงเกิดความเบื่อหน$าย ขาด

แรงจูงใจในการเรียนรูEดาราศาสตร, และคิดว$าดาราศาสตร,เปRนสาขาที่ยากต$อการเรียนรูE ครูจึงจัดค$ายสิงห,ชม
ดาว เพื่อส$งเสริมใหEนักเรยีนไดEเรียนรูEดาราศาสตร,ในเชิงปฏิบัติการ ค$ายสิงห,ชมดาวเปRนแหล$งเรียนรูEดาราศาสตร, 
ที่มีเนื้อหาในกิจกรรมสอดคลEองกับหลักสูตรรายวิชาดาราศาสตร, ชั้นมัธยมศึกษาตอนตEนมีวัตถุประสงค,เพื่อ

ส$งเสริมใหEนักเรียนโรงเรียนสงิห,บุรแีละนักเรียนในโรงเรียนเครือข$ายที่เรยีนรูEดาราศาสตร,ในหEองเรียนไดEมีโอกาส
เรียนรูEดาราศาสตร,จากสถานที่จริง เพื่อสรEางบรรยากาศการเรียนรูEนำไปสู$การสรEางแรงจูงใจในการเรียนดารา
ศาสตร,ระดับสูงต$อไป นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมค$ายสิงห,ชมดาวมีจุดมุ$งหมายอีกประการเพื่อสรEางทักษะชีวิต

และการทำงาน  ซึ่งเปRนทักษะที่จำเปRนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเปRนภูมิคุEมกันในการดำเนินชีวิตของนักเรียนทั้งใน
ปbจจุบันและอนาคต โดยการประเมินจากสมรรถนะผูEเรียน ดEานความสามารถในการใชEทักษะชีวิต ผูEจัดทำจึงมี
แนวคิดในการจัดค$ายสิงห,ชมดาว โดยการรับสมัครและคัดเลือกวิทยากรพี่เลีย้งจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายตามศักยภาพของตนเอง ฝOกใหEนักเรียนที่มีความถนัดต$างกันมาเรียนรูEการทำงานร$วมกัน เพื่อถ$ายทอด
ความรูEใหEแก$นักเรียนรุ$นนEอง โดยครูที่ปรึกษาเปRนผูEสอนและควบคุม กำกับ ติดตามการทำงานของนักเรียน
ตลอดการจัดกิจกรรม 
 

วัตถุประสงค> 

1) เพือ่สรEางแรงจูงใจในการเรียนวิชาดาราศาสตร,  
2) เพือ่ส$งเสรมิใหEนักเรียนไดEศึกษาดาราศาสตร,เชิงปฏิบัติการ  
3) เพือ่สรEางทักษะชีวิตและการทำงาน 

 
การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

1. ร ั บ สม ั ค ร และค ั ด เ ล ื อ ก

วิทยากรพี่เลี้ยง ตามความถนัด

และสนใจของนักเรียน 

ม.ปลาย จำนวน 40-45 คน 

 

2. รับสมัครนักเรียนที่สนใจตั้งแต$ช้ัน 

ป.6 ถ ึ ง  ช ั ้น ม.3 ท ั ้ ง ในโรงเร ียน

สิงห,บุรีและโรงเรียน 

ในเครือข$าย จำนวน 60-80 คน คละ

เพศ ชั ้นและโรงเรียน จำนวน 12 

บEาน ๆ ละ 5-7 คน 

 
 

3. วางแผนกิจกรรม 

    3.1 ประชุมเพื่อมอบหมายงานตาม

หนEาที่ของวิทยากรพี่เล้ียง  
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    3.2 ฝOกซEอมวิทยากรพี่เลี้ยง พี่วิชาการ ใหEมีความรูE และจัดเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเพื่อถ$ายทอด
ความรูEตามเน้ือหาท่ีไดEรับมอบหมาย ติดตามงาน พ่ีสันทนาการ เตรียมกิจกรรมนำเขEาสู$บทเรียนประจำฐาน พ่ี 
GBG จัดเตรียมสถานที่ อาหาร จับเวลาในการดำเนินกิจกรรม พี่ประจำบEานช$วยเหลือและดูแลนEอง ฝOก
ระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ และความสามัคคี และพ่ีกองกลางเตรียมเอกสาร และสมุดบันทึกกิจกรรม  
   3.3 ประชุมเพ่ือเตรียมความพรEอมในการจัดกิจกรรมค$ายสิงห,ชมดาว 

 
 4. จัดกิจกรรมค$ายสิงห,ชมดาว ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ช$วงเดือนกุมภาพันธ, มีฐานการเรียนรูEดังน้ี 

 
                   กลุ$มดาว             แผนท่ีดาว        อุปราคา      ดิถีจันทร, 

 
      ชมจันทร,และดาวเคราะห,     สงัเกตดวงอาทิตย,      เคร่ืองวัดมุมดาว       Bing Solar System  

 
               นิทานดาว                              Save  Astronaut         ปริศนาสายฟ_าแลบดาราศาสตร, 
    ฐานกลุ$มดาวและแผนที่ดาวเรียนรูEการใชEแผนที่ดาวหาพิกัดดาวบนทEองฟ_า เรียนรูEกลุ$มดาวต$าง ๆ และ
เนบิวล ฐานอุปราคาเรียนรูEหลักการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาดEวยแบบจำลอง ฐานดิถีจันทร, เรียนรูEการ
เปลี่ยนแปลงดEานสว$างของดวงจันทร,จากการทดลอง ฐานชมจันทร,และดาวเคราะห, สังเกตผิวดวงจันทร,และ
ดาวเคราะห, สังเกตดวงอาทิตย, ฐานเครื่องวัดมุมดาวนักเรียนไดEสรEางเครื่องวัดมุมดาวและทดลองเก็บขEอมูล
จริง ฐาน Bingo Solar System เรียนรูEระบบสุริยะโดยการเล$นเกม ฐานนิทานดาวรูEจักกลุ$มดาวผ$านการฉ$อย
ละครดาว ฐานSave Astronaut บูรณาการ STEM Education วาดแบบร$างและสรEางยานอวกาศใหEลงจอด
บนผิวดาวเคราะห,อย$างปลอดภัย 
 
5. ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม ดEานความรูE ทักษะกระบวนการ ความพึงพอใจต$อกิจกรรม การ
อภิปรายเพื่อสะทEอนการปฏิบัติงาน วิเคราะห,ปbญหาที่เกิดขึ้นระหว$างปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุง

แกEไขและพัฒนางานต$อไป 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 
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วิทยากรพี4เลี Dยง 

กราฟ 1 จำนวนนักเรียนท่ีเขlาร6วมค6ายสิงห>ชมดาว  

ปxการศึกษา 2557-2561 

กราฟ 3 ผลการจัดกิจกรรมค6ายสิงห>ชมดาวปxการศึกษา 2557-2561 
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รEอยละความพึงพอใจของนักเรียน
ต$อค$ายสิงห,ชมดาวในระดับมาก

ข้ึนไป 

รEอยละของนักเรียนที่บันทึกสมุด
กิจกรรมอยู$ในระดับผ$านเกณฑ, 

กราฟ 2 รlอยละคะแนนทักษะชีวิตและการทำงาน 

ของวิทยากรพี่เล้ียง ปxการศึกษา 2561 

สรุปผล 

1. จำนวนนักเรียนในปgการศึกษา 2557-2561 จากโรงเรียนสิงห,บุรีท่ีเขEาร$วมค$ายสิงห,ชมดาวมีแนวโนEมลดลง 
แต$นักเรียนในเครือข$ายมีจำนวนเพ่ิมขึ้น แต$จำนวนวิทยากรพ่ีเลี้ยงมีแนวโนEมเพ่ิมขึ้น 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต$อค$ายสิงห,ชมดาวในปgการศึกษา 2557-2561 เฉลี่ย รEอยละ 92.6 นักเรียน
บันทึกสมุดกิจกรรมอยู$ในระดับผ$านเกณฑ,ทุกคน นักเรียนท่ีไดEคะแนนสอบหลังเรียน ปgการศึกษา 2560-2561 
อยู$ในระดับผ$านเกณฑ, เฉลี่ย รEอยละ 65.7  
3. วิทยากรพ่ีเลี้ยงมีทักษะชีวิตและการทำงาน ปgการศึกษา 2561 เฉลี่ยรEอยละ 92.3 อยู$ในระดับดีเยี่ยม 
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กิตตกิรรมประกาศ 

     ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติที่มอบกลEองโทรทรรศน,และสื่อ อุปกรณ,ดาราศาสตร, ซึ่งเปRน
ส$วนสำคัญทำใหEนักเรียนเขEาถึงการเรียนรูEดาราศาสตร,ง$ายขึ้น จึงทำใหEค$ายสิงห,ชมดาวประสบความสำเร็จเสมอ
มา 
 

แหล6งอlางอิง 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาต.ิ(2558).กจิกรรมดาราศาสตร>ภาคปฏิบัติ.เชยีงใหม$ : สำนักบริการวิชาการและ 
        สารสนเทศทางดาราศาสตร,   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำนักงานคณะกรรมการป_องกันและปราบปราม 
        ยาเสพติด.(2558).แนวทางการจัดค6ายเสริมสรlางทักษะชีวิตเด็กไทย “ปbญหาหยุดยั้งดEวยพลังเด็ก 
        และเยาวชน”.กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ,ชุมนุมสหกรรณ,การเกษตรแห$งประเทศไทย จำกัด. 



 

THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
25 

ชุดศึกษาการบอกวันและเวลาในรอบปxจากการสังเกตตำแหน6งของกลุ6มดาวจักราศรี 

  นายนิวัฒน>  วรสาร 

e-mail: watpoojan@hotmail.com 

(โรงเรียนวิทยาศาสตร>จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จ.มุกดาหาร) 

 

บทคัดย6อ 

เอกสารชุดน้ีแนะนำวิธีการบอกเวลาโดยอาศัยการสังเกตกลุ$มดาวจักราศรี 12 กลุ$ม ซึ่งผูEสังเกตจะพบว$ามี

กลุ$มดาวที่อยู$ตามแนวสุริยวิถี (Ecliptic) โดยในรอบปgดวงอาทิตย,จะโคจรไปอยู$ตามกลุ$มดาวเหล$านี้ซ้ำเดิมทุกปg 
ดEวยเหตุนี้เราจึงสามารถที่จะบอกไดEโดยประมาณว$าดวงอาทิตย,จะเดินทางไปยังกลุ$มดาวใดในช$วงใดของปg และ
ดEวยเหตุที่ดวงอาทิตย,เปRนดาวฤกษ,ที่มนุษย,ใชEบอกเวลามาต้ังแต$อดีต ดังน้ันแลEวตำแหน$งของ     ดวงอาทิตย,จึงใชE

บอกเวลาโดยประมาณ น่ันหมายความว$าหากดวงอาทิตย,อยู$ในกลุ$มดาวใดใน 12 กลุ$มของ   จักราศรี กลุ$มดาวน้ันก็
เสมือนเปRนกลุ$มดาวที่ใชEบอกเวลาดEวยเช$นกัน  
 

คำสำคัญ: จักราศรี,  เวลา,  ดวงอาทิตย,  
 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 เราทราบลักษณะของทรงกลมทEองฟ_าแลEวว$ามีกลุ$มดาวทั้งหมดอยู$ 88 กลุ$ม ในจำนวนน้ันมกีลุ$มดาวอยู$ 
12 กลุ$มดาวที่วางตัวตามแนวทางเดินของดวงอาทิตย,ในรอบปgที่เรียกกันว$าสุริยวิถี (Ecliptic) โดยขEอเท็จจริง

แลEวโลกเปRนดาวเคราะห,ที ่หมุนรอบตัวเองไปพรEอม ๆ กับการโคจรรอบดวงอาทิตย, แต$ผูEสังเกตบนโลกจะ
ปรากฎเห็นว$าดวงอาทิตย,นั้นเคลื่อนที่โคจรรอบโลก ตำแหน$งปรากฎของดวงอาทิตย,นั้นเปลี่ยนไปในแต$ละวัน 
และในช$วงเวลากลางวันของวันนั้น ๆ  เราเรียกตำแหน$งของดวงอาทิตย,ที่เปลี่ยนไปใน 1 วันว$า “เวลา” และ

เรียกลักษณะการข้ึนและตกของดวงอาทิตย,ที่เปลี่ยนไปในแต$ละวันว$าวัน เดือน และปg ตามลำดับ 
 เมื ่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย,ครบ 1 รอบ ซึ ่งถือเปRน 1 ปg ผู Eส ังเกตบนโลกจะพบว$าดวงอาทิตย,มี
ตำแหน$งเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามกลุ$มดาวจักราศรีทั้ง 12 กลุ$มดาว จนครบ 1 ปg ซึ่งก็คือ 12 เดือน ซึ่งดวงอาทิตย,

จะอยู$กลุ$มดาวจักราศรีใดในช$วงใดของปgน้ันแสดงไดEดังรูปภาพและตารางดEานล$างน้ี 

 

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบแสดงดวงอาทิตย, โลก และกลุ$มดาวจกัราศรีทัง้ 12 กลุ$ม 
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 จากขEอมูลดังกล$าวจะพบว$าหากดวงอาทิตย,อยู$กับกลุ$มดาวใด กลุ$มดาวน้ันก็จะเปRนกลุ$มดาวบอกเวลา

โดยประมาณในช$วงน้ันของปg เช$น หากดวงอาทิตย,อยู$ที่กลุ$มดาวแกะ ซึ่งก็คือประมาณวันที่ 13 เมษายน – 12 
พฤษภาคม กลุ$มดาวแกะก็จะเปRนกลุ$มดาวที่ใชEบอกเวลา กลุ$มดาวแกะอยู$ตำแหน$งใหนดวงอาทิตย,ก็อยู$ประมาณ
ตำแหน$งนั้น ช$วงนั้นจึงใชEกลุ$มดาวแกะบอกเวลาใดE แต$เนื่องจากเราจะสังเกตเห็นกลุ$มดาวจักราศรีไดEก็ต$อเมื่อ

ดวงอาทิตย,ตกลับขอบฟ_าไปแลEว ดังน้ันกลุ$มดาวที่ข้ึนหลังจากดวงอาทิตย,ตกลับของฟ_าไปพรEอมกับกลุ$มดาวแกะ 
จึงเปRนกลุ$มดาวที่ใชEพจิารณาตำแหน$งของกลุ$มดาวแกะไดE เมื่อเราพิจารณากลุ$มดาวจักราศรีใด ๆ ในตอนกลาง
คืน แลEวพบว$ากลุ$มดาวแกะตกลับขอบฟ_าไปอยู$ตำแหน$งใด น่ันแสดงว$าดวงอาทิตย,อยู$ตำแหน$งน้ัน ซึ่งก็จะเปRน

เวลาตามตำแหน$งของดวงอาทิตย,น่ันเอง 
 

วัตถุประสงค> 

1) เพื่อสรEางแผ$นจานจกัราศร ี
2) เพื่อศึกษาตำแหน$งของกลุ$มดาวจักราศรีในรอบปg 
3) เพื่ออธิบายความสัมพันธ,ระหว$างตำแหน$งของกลุ$มดาวจักราศรีที่สังเกตไดEกับตำแหน$งของดวงอาทิตย, 

เพื่อใชEในการบอกเวลาโดยประมาณ ณ ขณะน้ัน 
4) เพื่อขยายความรูEสู$การบอกตำแหน$งของกลุ$มดาวอื่น ๆ ทั้ง 88 กลุ$มดาวบนทEองฟ_า 

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

ส$วนประกอบของชุดศึกษาการบอกวันและเวลาในรอบปgจากการสังเกตตำแหน$งของกลุ$มดาวจักราศร ี
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ชุดศึกษาการบอกวันและเวลาในรอบปgจากการสังเกตตำแหน$งของกลุ$มดาวจักราศรปีระกอบดEวย 2 ส$วนหลกั 

ไดEแก$ 
 

1.  ฝาถังสี ใชEเปRนโครงของชุดบอกเวลา ขอบของฝาถังสีแสดงเวลาใน 24 ชั่วโมง ตามตำแหน$งของดวง
อาทิตย, 

ขอบนอกบอก

เวลา 24 

ชั่วโมง 

แผ6นจานจกัราศรี        

หมุนไดl อยู6ดlานใน 
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2.  กระดาษแข็งตัดเปRนวงกลม และกระดาษสีที่ระบุกลุ$มดาวจักราศรีทั้ง 12 กลุ$มดาวเรียงตามลำดับ นำ

กระดาษแข็งและกระดาษสีดังกล$าวทากาวแลEวประกบกัน จากนั้นนำไปวางบนฝาถังสี โดยกระดาษวงกลมน้ี
สามารถหมุนไดE 
ข้ันตอนการใชEชุดศึกษาการบอกวันและเวลาในรอบปgจากการสงัเกตตำแหน$งของกลุ$มดาวจักราศร ี

 การใชlบอกเวลาในรอบปx 

1.  หากเรารูEตำแหน$งของดวงอาทิตย,ว$าอยู$ในกลุ$มดาวใด โดยสังเกตว$าเมื่อดวงอาทิตย,อยู$ที่เสEนขอบฟ_า
ดEานทิศตะวันตกจะเปRนเวลาประมาณ 18.00 น. (หากตEองการเวลาที่แน$นอนมากข้ึนตEองใชEแผนที่ดาวประกอบ 

ซึ่งแผนที่ดาวจะบอกเวลาโดยประมาณที่ดวงอาทิตย,ขึ้นและตกในแต$ละวัน) อาจจับเวลาที่ดวงอาทิตย,ตกลับ
ขอบฟ_าไปแลEวนำมาบวกกับเวลาเวลาที่ดวงอาทิตย,ตกลับขอบฟ_าพอดี ถEาเห็นกลุ$มดาวจักราศรี ณ ตำแหน$งใด
บนทEองฟ_า เราสามารถนับกลุ$มดาวเรียงตามลำดับไปจนถึงกลุ$มดาวที่อยู$กับดวงอาทิตย, โดยใชEชุดศึกษาการ

บอกวันและเวลาในรอบปgจากการสังเกตตำแหน$งของกลุ$มดาวจักราศรีประกอบ ทั้งนี้หากเราทราบว$าวันที่
สังเกตเปRนวัน/เดือน อะไร เราก็สามารถบอกไดEว$าดวงอาทิตย,อยู$กลุ$มดาวอะไร โดยใชEตารางจักราศรีและ
ช$วงเวลาที่ครอบคลุมประกอบ 

2.  เมื่อใชEชุดศึกษาการบอกวันและเวลาในรอบปgจากการสังเกตตำแหน$งของกลุ$มดาวจักราศรปีระกอบ 
หากเราพบตามขEอ 1 ว$าดวงอาทิตย,อยู$กับกลุ$มดาวปู เราจะรูEไดEทันทีว$าในวันน้ัน เวลา 6.00 น. กลุ$มดาวปูจะอยู$
ประมาณเสEนขอบฟ_าดEานทิศตะวันออก เมื่อถึงเวลา 12.00 น. กลุ$มดาวปูจะอยู$ประมาณจดุเสEนเมอริเดียน ถEา

เปRนเวลา 18.00 น. กลุ$มดาวปูจะอยู$ประมาณเสEนขอบฟ_าดEานทิศตะวันตก และถEาเปRนเวลา 24.00 น. กลุ$มดาว
ปูจะอยู$ประมาณจุดเนเดอร, (จุดใตEเทEาผูEสังเกต) น่ันเพราะกลุ$มดาวปูอยู$กับดวงอาทิตย, และดวงอาทิตย,ใชEบอก
เวลา กลุ$มดาวปูจึงใชEบอกเวลาโดยประมาณดEวยเช$นกัน 

3.  จากขEอ 2 นั่นหมายความว$าในคืนนั้นเราจะสามารถสังเกตเห็นกลุ$มดาวจักราศรี 11 กลุ$ม ยกเวEน
กลุ$มดาวที่อยู$กับดวงอาทิตย,คือกลุ$มดาวปูเท$าน่ันที่ไม$สามารถสังเกตเห็นไดE  

4.  จากขEอ 2 โดยใชEชุดบอกเวลาประกอบ เราสามารถยกตัวอย$างกลุ$มดาวที่สังเกตเหน็ในตำแหน$งต$าง 

ๆ ของคืนน้ันแลEวใชEบอกเวลาไดEดังน้ี หากเราสังเกตเห็นกลุ$มดาววัวอยู$สูงจากเสEนขอบฟ_าดEานทิศตะวันออกเปRน
มุมประมาณ 30 องศา เวลาขณะนั้นจะเปRน 4.00 น. หากเราสังเกตเห็นกลุ$มดาวแพะทะเลอยู$บริเวณเสEนเม
อริเดียน ขณะน้ันจะเปRนเวลา 24.00 น. หากเราสังเกตเหน็กลุ$มดาวแมงปWองอยู$บริเวณเสEนเมอริเดียน ขณะน้ัน

จะเปRนเวลา 20.00 น. เปRนตEน เวลาที ่ไดEจากการสังเกตกกลุ $มดาวนี ้เปRนเวลาโดยประมาณเท$านั ้นอาจ
คลาดเคลื่อนจากเวลาจริงอยู$บEาง แต$ก็ใชEบอกเวลาอย$างง$ายไดEดี 

5.  เราสามารถบอกเวลาในคืนใดในรอบปgไดEโดยอาศัยการสังเกตกลุ$มดาวจักราศรีดังที่ไดEกล$าวมาตาม

ขEอ 1 – 4 ขEางตEน   
การใชlบอกช6วงวัน/เดือนในรอบปx  

1.  หากเรารูEตำแหน$งของดวงอาทิตย,ว$าอยู$ในกลุ$มดาวใด โดยสังเกตว$าเมื่อดวงอาทิตย,อยู$ที่เสEนขอบฟ_า

ดEานทิศตะวันตกจะเปRนเวลาประมาณ 18.00 น. (หากตEองการเวลาที่แน$นอนมากข้ึนตEองใชEแผนที่ดาวประกอบ 
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ซึ่งแผนที่ดาวจะบอกเวลาโดยประมาณที่ดวงอาทิตย,ขึ้นและตกในแต$ละวัน) อาจจับเวลาที่ดวงอาทิตย,ตกลับ

ขอบฟ_าไปแลEวนำมาบวกกับเวลาเวลาที่ดวงอาทิตย,ตกลับขอบฟ_าพอดี ถEาเห็นกลุ$มดาวจักราศรี ณ ตำแหน$งใด
บนทEองฟ_า เราสามารถนับกลุ$มดาวเรียงตามลำดับไปจนถึงกลุ$มดาวที่อยู$กับดวงอาทิตย, โดยใชEชุดศึกษาการ
บอกวันและเวลาในรอบปgจากการสังเกตตำแหน$งของกลุ$มดาวจักราศรปีระกอบ 

2.  หากเราทราบว$าดวงอาทิตย,อยู$กลุ$มดาวใด เราก็จะสามารถบอกช$วงเวลาในรอบปgตามตำแหน$งของ
ดวงอาทิตย,ที่เขEาไปอยู$ในกลุ$มดาวจักราศรีน้ันซึ่งสามารถศึกษาไดEจาก https://th.wikipedia.org เรือ่งจักราศร ี

3.  หากเราพบว$าดวงอาทิตย,อยู$กลุ$มดาวกลุ$มใดแลEวเรากจ็ะทราบว$าขณะน้ันเปRนช$วงเวลาใดของปg เช$น 

หากเราพบว$าดวงอาทิตย,อยู$กลุ$มดาววัว เราก็จะทราบว$าขณะน้ันอยู$ระหว$างวันที่ 13 พฤษภาคม – 12 
มิถุนายน โดยประมาณ เปRนตEน 
 จากความรูEเรื่องกลุ$มดาวจักราศรีเราสามารถขยายความรูEของนักเรียนออกไปยังกลุ$มดาวทั้ง 88 กลุ$ม

ดาวไดE โดยอาศัยความสัมพันธ,ที่แต$ละกลุ$มดาวจะอยู$ในตำแหน$งทีค่งที่และเรยีงตัวกันอยู$แบบเดิมบนทEองฟ_า ครู
จึงสามารถขยายความรูEของนักเรียนออกไปอีกไดE เช$น ระหว$างกลุ$มดาววัวและกลุ$มดาวคนคู$เอียงไปทิศใตE
เล็กนEอยจะเปRนกลุ$มดาวนายพราน ถัดจากกลุ$มดาวนายพรานเปRนกลุ$มดาวสุนัขใหญ$ซึง่มีดาวซิริอุสอยุ$ในกลุ$ม

ดาวน้ี และเราจะพบสามเหลี่ยมฤดูหนาวไดEแก$ดาวซิริอุสในกลุ$มดาวสุนัขใหญ$ ดาวโปรไซออนในกลุ$มดาวสุนัข
เล็ก และดาวบีเทลจุสในกลุ$มดาวนายพราน เปRนตEน รวมทั้งขยายไปสู$ความรูEเกี่ยวกับสีของดาวในกลุ$มดาวที่
สังเกตเห็นบนทEองฟ_าไดEอีกดEวย นำไปสู$ HR diagram วัฎจักรดาวฤกษ, และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวขEอง  

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรมมีความรูEความเขEาใจเกี่ยวกับตำแหน$งของกลุ$มดาวบนทEองฟ_ามากย่ิงข้ึน และ

รูEจักแนวคิดในการบอกเวลาโดยใชEกลุ$มดาวจักราศรี แต$ก็ยังมีขEอจำกัดในเรื่องการสังเกตตำแหน$งของกลุ$มดาว
จักราศรีเพราะเปRนกลุ$มดาวที่มีความสว$างไม$มาก ทำใหEสังเกตเห็นไดEค$อนขEางยาก 
 

 

สรุปผล 

1.  นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรมสามารถสรEางแผ$นจานจักราศรกีลุ$มละ 1 ช้ิน ภายในเวลาที่กำหนด 
2.  นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรมสามารถระบุตำแหน$งของกลุ$มดาวจักราศรีไดE 
3.  นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรมสามารถอธิบายความสัมพันธ,ระหว$างตำแหน$งของกลุ$มดาวจักราศรีที่สังเกต

ไดEกับตำแหน$งของดวงอาทิตย, เพื่อใชEในการบอกเวลาโดยประมาณ ณ ขณะน้ันไดE แต$ยังมีนักเรียนบางส$วนที่ตEอง
ไดEรับคำแนะนำเพิ่มเติม 

4.  นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรมสามารถบอกตำแหน$งของกลุ$มดาวอื่น ๆ โดยอาศัยความรูEจากตำแหน$งของ

กลุ$มดาวจักราศรี ทั้งน้ีกลุ$มดาวที่สามารถบอกตำแหน$งไดEเพิ่มเติมเบื้องตEนเปRนกลุ$มดาวสำคัญเท$าน้ัน 
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ดาราศาสตร>เสริมสรlางความเขlาใจในมิติท่ีหลากหลาย 

มะรูดี  สาเมาะ 

e-mail : ma-rudee@hotmail.com 

(โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปöตตานี) 

 

บทคัดย6อ 

 กิจกรรมการเรียนรูEทางดาราศาสตร,ในโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จัดขึ้นโดยแกนนำนักเรียนชมรม

ดาราศาสตร, ซึ่งไดEผ$านการอบรมโครงการชุมนุมดาราศาสตร,สำหรับโรงเรียน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 
รอบพระชนมพรรษา สงขลา จังหวัดสงขลา ทางโรงเรียนและแกนนำนักเรยีนชมรมดาราศาสตร,เหน็ความสำคัญ
ในการเรียนรูEทางดาราศาสตร, จึงไดEจัดกิจกรรม “พี่นEองสอนดาว” โดยมีวัตถุประสงค, ดังน้ี 1) เพื่อใหEนักเรียน

เกิดทักษะการเรียนรูEทางดาราศาสตร,โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร, 2) เพื่อส$งเสริมใหEนักเรียนนำ
ความรูEไปเผยแพร$และสามารถจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,ระหว$างโรงเรียนในเครือข$ายไดE 3) เพื่อส$งเสริมใหE
นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร,  ใหEกับนEองๆภายในโรงเรยีน และโรงเรียนในเครือข$าย จำนวน 

5 โรงเรียน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ไดEแก$ การบรรยายดาราศาสตร,เบื้องตEน การใชEแผนที่ดาว การสรEางดาวหาง 
เฟสดวงจันทร, กลEองสองตา การใชEงานกลEองโทรทรรศน, การสรEางแรงบันดาลใจ การสังเกตดวงอาทิตย,และดู
ดาวผ$านกลEองโทรทรรศน,ดอปโซเนียน ซึ่งเปRนกิจกรรมที่แกนนำนักเรียนชมรมดาราศาสตร,ไดEดำเนินงานมา

อย$างต$อเน่ืองต้ังแต$ปgการศึกษา 2558 – ปbจจุบัน ผลการจัดกิจกรรม พบว$า นักเรียนมีความสนใจและต่ืนตัวใน
การร$วมกิจกรรมทางดาราศาสตร,มากข้ึน นักเรียนมีการพัฒนาทักษะความรูEทางดาราศาสตร,จนเกิดแรงบันดาล
ใจในการเรียนสามารถถ$ายทอดความรูEใหEกับนEองๆไดE และมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร,  นอกจากน้ีไดE

จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ  กิจกรรมสังเกตการณ,ปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, กิจกรรมค$ายดาราศาสตร, 
กิจกรรมดูดาว กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ,ทางดาราศาสตร,กับชุมชน ทั้งน้ีเพื่อใหEเกิดประโยชน,สูงสุดแก$
นักเรียนและชุมชน 

 

คำสำคัญ: พี่นEองสอนดาว เสริมสรEางความเขEาใจ ทักษะการเรียนรูE 
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บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 
 

 ดาราศาสตร,เปRนศาสตร,ที่มีความเกี่ยวขEองกับเทหวัตถุบนทEองฟ_า ปรากฏการณ,บนทEองฟ_าโดยเกีย่วขEอง

กับมนุษย,ในลักษณะของความเช่ือ และความรูEที่ไดEรับการสั่งสมมาเปRนเวลานาน เช$นการข้ึน - ตกของดาวหาง 
ฤดูกาล จันทรุปราคา สุริยุปราคา การสรEางที่อยู$อาศัย เปRนตEน  

แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแห$งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน มุ$งพัฒนาผูEเรียนทุกคน ซึ่งเปRนกำลังของชาติใหEเปRนมนุษย,ที ่มีความสมดุลทั้งดEานร$างกาย ความรูE 
คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปRนพลเมืองไทยและเปRนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย,ทรงเปRนประมุข มีความรูEและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเปRนต$อการศึกษาต$อ การ

ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ$งเนEนผูEเรียนเปRนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว$าทุกคนสามารถ
เรียนรูEและพัฒนาตนเองไดEเต็มตามศักยภาพ ดังน้ันการดำเนินงานในปbจจุบันจึงเนEนผูEเรียนเปRนสำคัญ กิจกรรม
ทางดาราศาสตร,เปRนกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อส$งเสริมผูEเรียนเรียนรูEเกี่ยวกับปรากฏการณ,ทEองฟ_าจากประสบการณ,

จริง โดยใชEทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ที่หลากหลาย และมุ$งเนEนใหEผูEเรียนรูEจักการแกEปbญหาอย$างเปRน
ระบบ มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร, 

ชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ไดEตระหนักถึงความสำคัญดังกล$าว จึงไดEจัดกิจกรรม “พี่

นEองสอนดาว” ขึ ้น ใชEร ูปแบบการจัดกิจกรรมแบบบรรยาย และภาคปฏิบัติเปRนฐาน โดยใชEสื ่อและกลEอง
โทรทรรศน,ดอปโซเนียนในการจดักิจกรรม ใหEกับนักเรยีนที่สนใจและนักเรียนโรงเรียนในเครอืข$าย เพื่อเปRนส$วน
หน่ึงในการพัฒนานักเรียน และเปRนการสรEางแรงบันดาลใจใหEกับนักเรียน ซึ่งเปRนเยาวชนของประเทศ ตลอดจน

เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหEดีย่ิงข้ึนดEวย 
 

วัตถุประสงค> 
 

1) เพื่อใหEนักเรียนสมารถอธิบายและเกิดทักษะการเรียนรูEทางดาราศาสตร,โดยอาศัยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร,  
2) เพื่อส$งเสริมใหEนักเรียนนำความรูEไปเผยแพร$และสามารถจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,ระหว$าง

โรงเรียนในเครือข$ายไดE        

3) เพื่อส$งเสรมิใหEนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร, 
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การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 
 

 การดำเนินกิจกรรม “พี่นEองสอนดาว” ของชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา อำเภอเมือง 

จังหวัดปbตตานี ดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 
 1. ขั้นเตรียมการ 

  1.1 จัดประชุมครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมดาราศาสตร, เพื่อจัดต้ังกิจกรรมข้ึน 
  1.2 แต$งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ ไดEแก$ ฝWายวิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติฝWายพิธีกร 
ฝWายสวัสดิการ ฝWายนันทนาการ ฝWายอาคารสถานที ่

  1.3 เสนอผูEอำนวยการโรงเรียนเพื่ออนุมัติกิจกรรม 
 2. ขั้นดำเนินการ 

  2.1 ครูที่ปรึกษาชมรมดำเนินการส$งหนังสือราชการเพื่อขออนุเคราะห,สื่อทางดาราศาสตร,จาก

สถาบ ันฯ และหนังส ือขออนุญาตเข Eาจ ัดก ิจกรรมตามโรงเร ียนต$างๆ เม ื ่อโรงเร ียนตอบรับอนุญาต            
คณะทำงานก็ดำเนินการวางแผนกำหนดวันเวลาและเตรียมอุปกรณ,ในการจัดกิจกรรม 
  2.2 เดินทางไปตามโรงเรียนโดยเลอืกคาบเรียนทุกๆ วันพุธ เวลา 13.00 น. – 15.00 น. สัปดาห,

ละ 1 โรงเรียน โดยมีแกนนำนักเรียนชมรมดาราศาสตร,ครั้งละ12 คน กำหนดผูEเขEาร$วมกิจกรรมจำนวนโรงเรียน
ละ 60 คน กำหนดกลุ$มเป_าหมายเปRนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปgที่ 6 
  2.3 เริ ่มกิจกรรมดEวยกิจกรรมนันทนาการ แจEงกติกาขEอตกลงในการ$วมกิจกรรม ต$อดEวย

บรรยาย หัวขEอ “ดาราศาสตร,เบื้องตEน” และใหEนักเรียนแบ$งกลุ$มเพื่อร$วมกิจกรรมฐาน เช$น ฐานการสังเกตดวง
อาทิตย, ฐานเรียนรูEแผนที่ดาว ฐานการสรEางดาวหาง ฐานเฟสดวงจันทร, และฐานสรEางแรงบันดาลใจ  
  2.4 ทุกกิจกรรมเนEนผูEเรียนเปRนสำคัญ และสังเกตพฤติกรรม บันทึกผล 

 3. ขั้นประเมนิผลและรายงานผล 

  3.1 ใหEนักเรียนที่ร$วมกิจกรรมทุกคน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดใหE
ผูEเขEาร$วมกิจกรรมเสนอความคิดห็น ทั้งหมด 3 ส$วน ดังน้ี 

  ส6วนท่ี 1 ขEอมูลทั่วไป ไดEแก$ เพศ ระดับช้ัน โรงเรียน 
  ส6วนท่ี 2 ความพึงพอใจต$อการจัดกิจกรรม ไดEแก$ ความพึงพอใจในดEานกระบวนการจัด
กิจกรรม ดEานคณะทำงาน ดEานสิ่งอำนวยความสะดวก ดEานคุณภาพการจัดกิจกรรม 

  ส6วนท่ี 3 ความคิดเห็นและขEอเสนอแนะ 
 เพื่อเปRนแนวทางในการแกEไข ต$อยอดกิจกรรมใหEสมบูรณ,ต$อไป เนEนย้ำใหEผูEประเมินตEองประเมินตาม
ความเปRนจริง และจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมต$อไป 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 
 

การจัดกิจกรรม “พี่นEองสอนดาว” มีจุดประสงค,เพื่อใหEนักเรียนสมารถอธิบายและเกดิทักษะการเรยีนรูE

ทางดาราศาสตร, สามารถนำความรูE และสามารถจัดกิจกรรมระหว$างโรงเรียนในเครือข$ายไดE และมีเจตคติที่ดีใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร, ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม แสดงค$าเฉลี่ย ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สรุปผล 
 

 จากการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม “พี่นEองสอนดาว” พบว$าการประเมินความพึงพอใจของแต$
ละโรงเรียน อยู$ที่ระดับดีมาก นักเรียนมีความสนใจและต่ืนตัวในการร$วมกิจกรรมทางดาราศาสตร,มากข้ึน มีการ

พัฒนาทักษะความรูEทางดาราศาสตร,จนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนและสามารถถ$ายทอดความรูEใหEกับนEองๆ
ไดE รวมถึงสรEางเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร,ไดEดีมาก อีกทั้งยังจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ  กิจกรรม
สังเกตการณ,ปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, กิจกรรมค$ายดาราศาสตร, กิจกรรมดูดาว กิจกรรมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ,ทางดาราศาสตร,กับชุมชน ทั้งน้ีเห็นควรตEองส$งเสริมการเรียนรูEทางดาราศาสตร, และพัฒนาแกน
นำดาราศาสตร,เพื่อใหEสามารถไปเผยแพร$สู$ครอบครัวและชุมชนต$อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปbตตานี ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,
แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ที่ไดEมอบกลEองโทรทรรศน,ดอปโซเนียน และสนับสนุนสื่อการเรียนรูEทางดาราศาสตร, 
เพื่อใชEจัดกิจกรรมใหEกับนักเรียน และขอขอบคุณผูEบริหารโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา โรงเรียนบEานดอนรัก 

โรงเรียนเทศบาล3 โรงเรียนชุมชนตะลุโบะ โรงเรียนปะกาฮารัง ผูEปกครอง ผูEนำชุมชน คุณครู นักเรียน และ
ผูEสนใจเรียนรูEทางดาราศาสตร,ทุกคน ที่ใหEการส$งเสริมและสนับสนุนตลอดการจัดกิจกรรม 
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บlานดอนรัก เทศบาล3  ชุมชนตะลุโบะ ปะกาฮารัง เตรียมศึกษาวิทยา 
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โรงเรียน 

แผนภูมิเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม "พี่นlองสอนดาว" 
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การใชlเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูlดาราศาสตร> (ระบบสุริยะจักรวาล) 

นายอุทัย  มุ6งก้ันกลาง 

e-mail: uthai.mung09@gmail.com 

(โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร) 

 
บทคัดย6อ 

 

 ดาราศาสตร,สำหรับนักเรียนเปRนเรื่องที่ไกลตัว ไม$เห็นถึงความสำคัญหรือผลกระทบที่มีต$อตนเองทำ
ใหEผูEเรียนไม$ชอบเรียนวิชาดาราศาสตร, ซึ่งส$งผลไปถึงการที่ตัวผูEเรียนไม$สามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ,
ทางธรรมชาติที่เกี่ยวขEองไดE ทั้งๆ ที่ปรากฏการณ,เหล$านี้สามารถพบเห็นไดEโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน  ดังน้ัน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูEดาราศาสตร, (ระบบสรุิยะจกัรวาล) จึงจัดทำข้ึนเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูEดาราศาสตร,โดยใชEเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร, Kahoot!, Plickers ,Virtual Reality (VR)  2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจต$อการจัดกิจกรรมการเรียนรูEวิทยาศาสตร, (ระบบสุริยะจักรวาล) ดEวยการใชEแบบสอบถาม  

แบบประเมินการเขEาร$วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรม 5 ข้ันตอนคือข้ันที่ 1 ปลุกความรูEเดิม (Original knowledge) 
ดEวยการซักถาม, การอภิปรายการและทำแบบทดสอบก$อนเรียน ข้ันที่ 2 เพิ่มความรูEใหม$ (New knowledge) 
เปRนการสืบคEนขEอมูลจากหนังสือ จาก Internet ข้ันที่ 3 เสริมพลัง (Empower)  เปRนการใหEนักเรียนเขEาไปอยู$

ในสถานการที่เสมือนจริงโดยใชE VR Box เกมจาก NSO หอดูดาวสำหรับโรงเรียนเรียน ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติ 
(Take action) จากการใชEแผนที่ดาว กลEองโทรทรรศน,ในการสังเกตวัตถุบนทEองฟ_าและบันทึกภาพ ขั้นที่ 5 
ทดสอบความรูE (Test)  ใชEโปรแกรม Kahoot!, Plickers, NSO ในการทำแบบทดสอบ จำนวน 32 ขEอ เพื่อวัด

ความรูEความเขEาใจของผูEเรียนหลังจากทำกิจกรรมผลจากการทำกิจกรรมพบว$า นักเรียนรEอยละ 95 ผ$านเกณฑ,
รEอยละ 70 ของแบบทดสอบ และนักเรียนรEอยละ 5 ผ$านเกณฑ,รEอยละ 50 ของแบบทดสอบ ดEานพึงพอใจต$อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูEดาราศาสตร,อยู$ในระดับดี 

คำสำคัญ: เทคโนโลยีเพือ่การพฒันาการเรียนรูE, Kahoot!, Plickers, NSO, Virtual Reality (VR) 
 

บทนำ/แนวคิด/ท่ีมาของกิจกรรม 

  จากการปฏิรูปการศึกษามาเปRนเวลานาน แต$ผลที่ไดEรับยังไม$เปRนที่น$าพอใจ จากการประเมินของ
สำนักทดสอบทางการศึกษา คุณภาพการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร,ของนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
มีมาตรฐานค$อนขEางต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับจังหวัดและระดับประเทศ   นอกจากน้ีผูEเรียนยังไม$ไดEรับการ

พัฒนาความสามารถทางวิชาการเท$าที ่ควร    โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ ์ทางวิทยาศาสตร, รวมทั ้งการปลูกฝbง
คุณลักษณะ อันพึงประสงค, เช$น การใฝWรูEใฝWเรียน การคิดวิเคราะห, และการใชEเหตุผลในการแกEปbญหา เปRนตEน   
ทำใหEผูEเรียนไม$สามารถเผชิญและแกEปbญหาในชีวิตจริงไดE   เนื่องจากผูEเรียนขาดทักษะการใชEเหตุผลในการ

วิเคราะห,และตัดสินปbญหาน่ันเอง 
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          การจัดการเรียนรูEวิชาดาราศาสตร, มีเน้ือหาที่มีลักษณะเปRนนามธรรมยากต$อการทำความเขEาใจ  และ

ตEองอาศัยความเขEาใจข้ันสูงเกี่ยวกับความสัมพันธ,ระหว$างหลายตัวแปร เช$น ระยะทางกับเวลา ขนาดกับระนาบ
การโคจร  และการตEองใชEจินตนาการ ทำใหEผูEเรียนไม$ชอบเรียนวิชาดาราศาสตร, ซึ่งส$งผลไปถึงการที่ตัวผูEเรียน
ไม$สามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ,ทางธรรมชาติที่เกี่ยวขEองไดE ทั้งๆ ที่ปรากฏการณ,เหล$าน้ีสามารถพบเห็น

ไดEโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน  
          ในฐานะครูผูEสอนจึงตEองทำการศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูEที่สามารถส$งเสริมใหEผูEเรียน
ไดEพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร, และเกิดเจตคติที่ดี   โดยการนำเทคโนโลยีเขEามาใชEในการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรูEดาราศาสตร,ในเรื่องระบบสุริยะจักรวาล  เนื่องจากปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ในระบบ
สุริยะจักรวาล เปRนสิ่งที่ผูEเรียนทกุคนไดEรับรูE และสัมผัสโดยตรงต้ังแต$เกิดจนถึงปbจจุบันและต$อเน่ืองไปในอนาคต  
 

วัตถุประสงค> 

 1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู Eดาราศาสตร,โดยใชEเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร, Kahoot!, 
Plickers, Virtual Reality (VR) 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต$อการจัดกิจกรรมการเรียนรูEดาราศาสตร, (ระบบสุริยะจักรวาล)  
 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

การจัดกจิกรรมการเรียนรูEดาราศาสตร, (ระบบสรุิยะจักรวาล)  มีกิจกรรม 5 ข้ันตอนคือ 
 ข้ันที่ 1 ปลกุความรูEเดิม (Original knowledge) ดEวยการซกัถาม, การอภิปรายการ, ทำแบบทดสอบ
ก$อนเรียน 

 ข้ันที่ 2 เพิ่มความรูEใหม$ (New knowledge) เปRนการสืบคEนขEอมูลจากหนังสือ จาก Internet  
  ข้ันที่ 3 เสริมพลัง (Empower) เปRนการใหEนักเรียนเขEาไปอยู$ในสถานการที่เสมือนจริงโดยใชE VR Box 
การใชE Virtual Reality (VR) การเรียนรูEเสมือนจริงเพื่อใหEนักเรยีนไดEเกิดความคิดและจินตนาการเกมจาก NSO 

หอดูดาวสำหรับโรงเรียนเรียนYouTube จากสื่อ หรือจากวีดีทัศน, เปRนตEน 
  ข้ันที่ 4 ลงมือปฏิบัติ (Take action) จากการใชEแผนที่ดาว กลEองโทรทรรศน,ในการสังเกตวัตถุบน
ทEองฟ_าและบันทึกภาพ  

  ข้ันที่ 5 ทดสอบความรูE (Test) ใชEโปรแกรม Kahoot!, Plickers, NSO ในการทำแบบทดสอบ 
จำนวน 32 ขEอ และแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ขEอ เพื่อวัดความรูEความเขEาใจของผูEเรียนหลังจากทำ
กิจกรรม 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

ผลจากการทำกิจกรรมพบว$า นักเรียนรEอยละ 95 ผ$านเกณฑ,รEอยละ 70 ของแบบทดสอบ และนักเรียน
รEอยละ 5 ผ$านเกณฑ,รEอยละ 50 ของแบบทดสอบ   ดEานพึงพอใจต$อการจัดกิจกรรมการเรียนรูE ดาราศาสตร,อยู$
ในระดับดี 

 
สรุปผล 

การนำเทคโนโลยีมาใชEในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูEดาราศาสตร, (ระบบสุริยะจักรวาล) 

สามารถนำมาใชEไดEจริง ผูEเรียนมีความสนุกสนาน ต่ืนเตEน อยากรูEอยากเห็น ทำใหEเกิดการพัฒนาความรูEไดEดEวย
ตนเองและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู Eจ ัดทำขอกราบขอบพระคุณเปRนอย$างสูงในความกรุณาของสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ 
(องค,การมหาชน) ที่ไดEใหEการสนับสนุนและรับโรงเรียนเขEาร$วมโครงการกระจายโอกาสเรียนรูEดาราศาสตร, “77 

จังหวัดเปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร, เปeดโอกาสเรียนรูEทั่วหลEา” และเปeดโอกาสใหEผูEจัดทำไดEเขEารับการอบรม
หลักสูตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดEานดาราศาสตร,ขั้นตEน  หลักสูตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดEานดารา
ศาสตร,ข้ันกลาง และอบรมการใชEงานหอดูดาวสำหรับโรงเรียน ซึ่งทำใหEผูEเรียนสามารถนำความรูEที่ไดEรับมาใชEใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กราบขอบพระคุณนายบดินทร,  นารถโคษา ผูEอำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และนายยรรยง  

คนสมบูรณ,  อดีตผูEอำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่ไดEใหEการสนับสนุนสื่อและอุปกรณ,การจัดการ

เรียนการสอนและอนุญาตใหEผูEจัดทำไดEเดินทางเขEารับการอบรม 
ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาของผูEจัดทำที่ใหEกาลังใจและใหEการสนับสนุนในทกุๆดEานอย$างดีที่สุด

เสมอมา 

 
แหล6งขlอมูลอlางอิง 

 กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูlแกนกลางกลุ6มสาระการเรียนรูl

วิทยาศาสตร>ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ,ชุมชน
สหกรณ,การเกษตรแห$งประเทศไทยจากัด.  
 กฤษณาโภคพันธ,. (2554). การพัฒนาแนวคิดเร่ืองดาราศาสตร>และอวกาศและเจตคติทาง

วิทยาศาสตร>ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปxท่ี 5 ดlวยกิจกรรมการเรียนรูlโดยใชlแบบจาลองเป£นฐาน.

วิทยานิพนธ, ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,, กรงุเทพมหานคร. 
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 นายสิทธิศักด์ิ จินดาวงศ,. (2555). ผลของกิจกรรมการเรียนรูlท่ีส6งเสริมการใหlเหตุผลเชิง

วิทยาศาสตร>ต6อตัวแทนความคิดเร่ืองปรากฏการณ>ดาราศาสตร>พ้ืนฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตlน: หลักสูตรและการเรียนรูE. ปรญิญานิพนธ, กศ.ด.(วิทยาศาสตร,ศึกษา).  กรงุเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,กรมหาชน).  http://www.narit.or.th/index.php/e-

book หอดูดาวสำหรบัโรงเรียน. http://nso.narit.or.th/ 
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กิจกรรมอบรมนักเรียนเพ่ือเป£นวิทยากรทางดาราศาสตร> 

  นายศรัณย>  ยอดมงคล 

e-mail: aun_srnau@hotmail.com 

(โรงเรียนสีดาวิทยา จ.นครราชสีมา) 

 

 

บทคัดย6อ 

กิจกรรมอบรมนักเรียนเพื ่อเปRนวิทยากรทางดาราศาสตร, จัดขึ ้นในเดือนมกราคม 2562 โดยมี
วัตถุประสงค, 1) เพื ่อใหEนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขEาร$วมกิจกรรมเกิดทักษะทางดาราศาสตร,และ
สามารถถ$ายทอดความรูEใหEผูEอื่นไดE 2) เพื่อใหEนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไดEเรียนรูEกระบวนการทำงานเปRน

ทีม และฝOกการจัดการค$าย เป_าหมายคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสีดาวิทยา จำนวน 30 คน โดย
แบ$งกิจกรรมออกเปRน 2 ช$วง คือ 1) การอบรมนักเรียนเพื่อเปRนวิทยากรทางดาราศาสตร, ในระหว$างวันที่ 11-
13 มกราคม 2562 โดยนักเรียนไดEฝOกการปฏิบัติและทฤษฎีทางดาราศาสตร, รวมถึงการจดักิจกรรมดาราศาสตร,

สู$ชุมชน 2) นักเรียนเตรียมและจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,ของนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยาครั้งที่ 4 ระหว$าง
วันที่ 14 – 26 มกราคม 2562 ผลการจัดกิจกรรม พบว$า นักเรียนทุกคนมีความรูEทางดาราศาสตร, สามารถ
ถ$ายทอดความรูEใหEผูEอื่น และสามารถจัดกิจกรรมใหEกับนักเรยีนคนอื่นที่เขEาร$วมกิจกรรมไดE โดยผ$านกระบวนการ

ทำงานเปRนทีม 
 

คำสำคัญ: อบรม, นักเรียน, วิทยากรทางดาราศาสตร, 

 
 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 ในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน และค$ายดาราศาสตร,ในโรงเรียนสีดาวิทยา ส$วนใหญ$กิจกรรม 
และการดำเนินการจัดการโดยคณะคุณครูกลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร,เปRนหลัก เมื่อไปจัดกิจกรรมดารา
ศาสตร,สู$ชุมชนจะมีนักเรียนโรงเรียนสดีาวิทยาที่อาศัยอยู$ใกลEพื้นที่จัดกิจกรรมมาร$วมเสมอ คณะครูจึงเล็งเห็นว$า

ถEาใหEนักเรียนที่เปRนคนในพื้นที่มาเปRนผูEจัดกิจกรรมหรือใหEความรูEน$าจะทำใหEนักเรียนเกิดความภูมิใจ ภาวะผูEนำ 
กลEาแสดงออก รวมไปถึงวัยของนักเรียนเปRนวัยที่ใกลEกับผูEเขEาร$วมกิจกรรม คาดว$าจะเขEากันไดEดีและจัดกิจกรรม
ไดEราบรื่นซึ่งเปRนผลดีต$อผูEเขEาร$วมกิจกรรมดEวย นอกจากน้ีคณะครูยังเห็นว$าในการจัดค$ายดารศาสตร,ในโรงเรียน 

ถEาฝOกใหEนักเรียนทำงานเปRนทีมและดำเนินการจัดค$ายดEวยตัวของนักเรียนเอง จะเปRนการฝOกการเขEาสังคม 
บทบาทหนEาที่ ความรับผิดชอบ และเปRนประสบการณ,ที่ดีที่นักเรียนจะไดEนำไปใชEในอนาคต จึงไดEจัดกิจกรรม
อบรมนักเรียนเพื่อเปRนวิทยากรทางดาราศาสตร,ข้ึนในช$วงเดือนมกราคม 2562  
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วัตถุประสงค> 
 

1) เพื่อใหEนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขEาร$วมกิจกรรมเกิดทักษะทางดาราศาสตร,และสามารถ

ถ$ายทอดความรูEใหEผูEอื่นไดE 
2) เพื่อใหEนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไดEเรียนรูEกระบวนการทำงานเปRนทีม และฝOกการจัดการค$าย 

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 
 

 กิจกรรมจะแบ$งออกเปRน 2 ช$วง หลัก ๆ คือ  
1) ในระหว$างวันที่ 11 -13 มกราคม 2562 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครเขEาร$วมกิจกรรม ไดEรับการ
ฝOกฝนจากทีมคณะวิทยากร โดยมีรายละเอียดการฝOกดังน้ี  

 - การสรEางแรงบันดาลใจและการใหEความรูEเกี่ยวกับการเปRนวิทยากรทางดาราศาสตร,โดย คุณครูชริน 
อำไธสง คุณครูโรงเรียนประทาย 
 - การฝOกกิจกรรมภาคสนาม อาทิ การต้ังกลEองโทรทรรศน,ดูดวงจันทร,ในช$วงหัวค่ำและดูดาวพฤหัสบดี

ในช$วงเชEาตรู$ การดูดาวและนิทานดาวบนทEองฟ_าจริง การเล$านิทานดาวและการใชEโปรแกรม Stellarium  
 - กิจกรรมเกมทางดาราศาสตร, และการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
 - ฝOกการวางแผน การเตรียมกิจกรรม และการจัดกิจกรรมในรูปแบบกึ่งค$าย โดยพานักเรียนไปจัดกิจ

กรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน เน่ืองในวันเด็กแห$งชาติ ที่โรงเรียนวัดบEานโนนประดู$ โดยมีคณะครูคอยเปRนที่ปรึกษา 
 - ฝOกการสะทEอนและสรุปผล ผ$านกิจกรรมพิธีเทียน 
2) เมื่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผ$านการอบรมแลEว จะเริ่มเตรียมวางแผนการจดักิจกรรมค$ายดาราศาสตร, 

เพื่อนEองๆ เพื่อน ๆ และพี่ ๆ ในโรงเรียนสีดาวิทยา ในระหว$างวันที่ 14 – 24 มกราคม 2562 โดยมีครูสนับสนุน
และดูแลในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ, และคอยใหEคำแนะนำ เมื่อถึงการเวลาในการจัดกิจกรรมจริงใน
ระหว$างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 จะปล$อยใหEนักเรียนดำเนินกิจกรรมดEวยตัวนักเรียนเอง โดยครูจะคอย

ดูแลความเรียบรEอยอยู$ห$าง ๆ และเขEาร$วมสะทEอนผลก$อนเขEานอนกับนักเรียนที่เปRนวิทยากร และในวันสุดทEาย
คุณครูจะร$วมสรุปกิจกรรมกับนักเรยีนวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 
การอบรมนักเรียนเพ่ือเป£นวิทยากรทางดาราศาสตร> 

ระหว6างวันท่ี 11-13 มกราคม 2562 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

 นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อเปRนวิทยากรทางดาราศาสตร,ทั้ง 30 คน สามารถจัด
กิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน เนื่องในวันเด็กแห$งชาติ ใหEกับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา รวมถึง
ชาวบEาน ณ โรงเรียนวัดบEานโนนประดู$ ไดEอย$างราบรื่น และนEอง ๆ  ชอบกิจกรรม และอยากใหEมาจัดอีก โดย

ตลอดการจัดกิจกรรมเมื่อเกิดปbญหานักเรียนพยายามแกEปbญหาดEวยตัวเองก$อน เช$น การปรับเปลี่ยนสถานที่ 
หรือรูปแบบกิจกรรมใหEเขEากับสถานที่ การประสานขอและแบ$งขนมระหว$างกิจกรรม รวมถึงการบริหารเวลา
และจัดเก็บดูแลความเรียบรEอยของสถานที่จัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม  และก$อนที่ค$ายดาราศาสตร,

ของนักเรียนสีดาวิทยาจะเกิดข้ึน นักเรียนวิทยากรก็มีการประชุมและวางแผนร$วมกันโดยมีครูใหEคำปรึกษา ช$วง

นักเรียนเตรียมและจัดกิจกรรมค6ายดาราศาสตร>ของนักเรียนโรงเรียนสีดาวิทยา

คร้ังท่ี 4 ระหว6างวันท่ี 14 – 26 มกราคม 2562 
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พักเที่ยง ตลอด 2 สัปดาห,ก$อนมีค$าย และในวันค$ายจริงทีมนักเรียนวิทยากรสามารถดำเนินการค$ายไดEเองอย$าง

ราบรื่น โดยครูเหมือนเปRนผูEสังเกตการณ, หรือชาวบEานที่มาดูบุตรหลาน โดยครูจะเขEาร$วมแค$ตอนประชุม
สะทEอนผลในช$วงก$อนเขEานอนเท$านั ้น โดยตลอดกิจกรรมจนถึงวันสุดทEายของค$ายนักเรียนวิทยากรจะ
ประสานงานและแบ$งฝWายหนEาที่กันอย$างชัดเจน เปRนระบบ ทำใหEกิจกรรมราบรื่น และสำเร็จลุล$วงไดEดEวยดี 

ดัง วีดิทัศน,ที่สรปุไวEทั้ง 2 ไฟล, ดังน้ี 
 
 

 
 
 

สรุปผล 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนที่เขEาร$วมกิจกรรมเกิดทักษะทางดาราศาสตร,และสามารถ

ถ$ายทอดความรูEใหEผูEอื่นไดE รวมถึงสามารถทำงานเปRนทีม และจัดค$ายไดEสำเร็จตามวัตถุประสงค,ของกิจกรรม
ที่ตั้งไวE ถEามีโอกาสอยากร$วมกับทีมคณะครูจากโรงเรียนอื่นนำนักเรียนจากแต$ละโรงเรียนมาอบรมการเปRน
วิทยากรทางดาราศาสตร,ร$วมกัน โดยมีคณะครูแต$ละโรงเรียนที่พานักเรียนมาอบรมร$วมกันเปRนทมีวิทยากร เพื่อ

สรEางเครือข$ายและแลกเปลี่ยนความรูEในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร, 
 

กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณคุณครูชริน  อำไธสง คุณครูโรงเรียนประทาย ที่มาเปRนวิทยากรใหEความรูEและสรEางแรง
บันดาลใจแก$นักเรียน รวมถึงอนุเคราะห,กลEองโทรทรรศน,เพื่อมาใชEในการจัดกิจกรรมอีกดEวย 

ขอขอบคุณนักศึกษาฝOกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก$นที่ร$วมเปRนวิทยากรและ

ดูแลนักเรียนตลอดการจัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน  
และในวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่นักเรียนไดEออกไปจัดกิจกรรมใหEนEอง ๆ เน่ืองในวันเด็กแห$งชาติตEอง

ขอขอบคุณผูEอำนวยการโรงเรียนวัดบEานโนนประดู$ที่อนุเคราะห,สถานที่ใหEนักเรียนจากโรงเรียนสีดาวิทยาไดEฝOก

การจัดกิจกรรม ขอขอบคุณผูEใหญ$บEานบEานโนนสะอาดที่อนุเคราะห,ประชาสัมพันธ, และมาดูแลความปลอดภัย
ตลอดการจัดกิจกรรม ขอขอบคุณคุณครูชริน  อำไธสง คุณครูโรงเรียนประทายที่มาวิทยากร 

และขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ที่อนุเคราะห,กลEองโทรทรรศน, และ

สื่อที่ใชEในการจัดกิจกรรม 
 
 

 

กิจกรรมช$วงที่ 1 นักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายเขEาอบรมการ

เปRนวิทยากรทางดาราศาสตร, 

กิจกรรมช$วงที่ 2 นักเรียนวิทยากร 

จัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,โรงเรียน

สีดาวิทยาครั้งที่ 4  
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โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนดlานดาราศาสตร> และสรlางเครือข6ายดาราศาสตร>ในโรงเรียน 

นายกฤษณะ  สาลเีจริญ 

e-mail: boom.krieger26@gmail.com 

(โรงเรียนนาบ6อคำวิทยาคม จ.กำแพงเพชร) 

 

 

บทคัดย6อ 

 

กลุ$มสาระวิทยาศาสตร, โรงเรียนนาบ$อคำวิทยาคม เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน
ดEานดาราศาสตร,โดยการใหEบริการวิชาการสู$ชุมชน เพื่อสรEางความรูEความเขEาใจ และจะเกิดความร$วมมือดEาน

ดาราศาสตร,ระหว$างโรงเรียนในตำบลนาบ$อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค,เพื่อ 1) เพื่อใหE
นักเรียนและผูEสนใจในตำบลนาบ$อคำมีความรูEความเขEาใจดEานดาราศาสตร,และเช่ือมโยงกับการดำรงชีวิตไดE 2) 
เพื่อใหEมีเครือข$ายดEานดาราศาสตร,ภายในโรงเรียนนาบ$อคำวิทยาคม 3) เพื่อใหEนักเรียนมีประสบการณืในการ

ถ$ายทอดความรูEดEานดาราศาสตร, 
 โดยมีวิธีการดำเนินการ แยกเปRนกิจกรรม ดังน้ี 1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในหEองเรียน วิชา
โลก และดาราศาสตร, และวิชาดวงดาวและโลกของเรา 2) กิจกรรมค$ายดาราศาสตร,บรูณาการร$วมกับกลุ$มสาระ

การเรียนรูEภาษาไทย ในชื่อค$าย “ค$ายบูรณาการวิทยาศาสตร, ภาษาไทย ดาราศาสตร, และสิ่งแวดลEอม”       

3) กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ ปgการศึกษา 2561 กลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร,ในแนวของดาราศาสตร, และ 
4) การจัดค$ายแกนนำเครือข$ายดาราศาสตร,ภายในโรงเรียนนาบ$อคำวิทยาคม จากการดำเนินงาน สามารถสรุป
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดEานดาราศาสตร,และสรEางเครือข$ายดาราศาสตร,ในโรงเรียน ไดEดังน้ี 

 1) นักเรียนและผูEสนใจในตำบลนาบ$อคำมีความรูEความเขEาใจดEานดาราศาสตร,และเชื่อมโยงกับการ
ดำรงชีวิตไดEรEอยละ 75 ของผูEเขEาร$วมกิจกรรมทั้งหมด  

2) มีเครือข$ายแกนนำดาราศาสตร,ภายในโรงเรียนนาบ$อคำวิทยาคมเกิดข้ึน  

3) นักเรียนมีประสบการณ,ในการถ$ายทอดความรูEดEานดาราศาสตร, 
โดยการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,เพื่อช$วยส$งเสริมการเรียนการสอนดEานดาราศาสตร, จากคณะครู

และนักเรียนแกนนำของโรงเรียนนาบ$อคำวิทยาคม เปRนแรงบันดาลใจในการศึกษาดEานดาราศาสตร,ที่มีคุณภาพ 

นอกจากนี้ โครงการดังกล$าวยังเปRนการส$งเสริมใหEนักเรียนมีความกลEาแสดงออก มีการคEนควEาหาความรูE การ
ถ$ายทอดความรูEใหEกับนEองนักเรียน รวมทั้งเกิดจินตนาการและเช่ือมโยงตัวเองเขEากับธรรมชาติโดยดำเนินชีวิตไดE
อย$างมีความสุข 

 
คำสำคัญ: เครือข$ายดาราศาสตร, คือ โรงเรียนใขเขตตำบลนาบ$อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  
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แนวคิดของกิจกรรม 

สืบเน่ืองจากโรงเรียนนาบ$อคำวิทยาคมไดEรับการสนับสนุนกลEองโทรทัศน,จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,
แห$งชาติ  (องค,การมหาชน) ตามที่ไดEเขียนขEอเสนอประกอบการพิจารณา จนไดEรับการสนับสนุน โดยขEอเสนอ
กิจกรรมนั้น โรงเรียนนาบ$อคำวิทยาคม มีเป_าหมายในการเผยแพร$ความรูEดEานดาราศาสตร, ใหEกับโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่บริการ โดยเป_าหมายในปgแรกตั้งไวE 5 โรงเรียน และขยายต$อไปในปgที่ 2 
โดยเมื่อไดEรับกลEองโทรทัศน,แลEว ไดEดำเนินการจัดต้ังชุมนุมดาราศาสตร, ทำแผนกิจกรรมร$วมกันระหว$างครูกับ
นักเรียน และล$าสุด ไดEจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,ระดับแกนนำครั้งที่ 1 เพื่อสรEางวิทยากรเด็ก ในการออกใหE

ความรูEกับโรงเรียนเครือข$าย และกำลังจะจัดค$ายดาราศาสตร,ระดับแกนนำครั ้งที่ 2 เพื่อสรEางองค,ความรูE
เพิ่มเติม ใหEมีความหลากหลายข้ึน 

 

วัตถุประสงค> 

เป_าหมายของการทำกิจกรรม ว$าตEองการทำเพื่ออะไร หรือคาดหวังอะไรจากกิจกรรมดังกล$าว 
1) นักเรียนและผูEสนใจในตำบลนาบ$อคำมีความรูEความเขEาใจดEานดาราศาสตร,และเชื่อมโยงกับการ

ดำรงชีวิตไดEรEอยละ 75 ของผูEเขEาร$วมกิจกรรมทั้งหมด  
2) มีเครือข$ายแกนนำดาราศาสตร,ภายในโรงเรยีนนาบ$อคำวิทยาคมเกิดข้ึน  
3) นักเรียนมีประสบการณ,ในการถ$ายทอดความรูEดEานดาราศาสตร, 

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม ช6วงเวลา การดำเนินงาน 

ประชุมครูและผูEเก่ียวขEอง ตุลาคม 2561 ดำเนินการแลEว 

ประกาศรับสมัครนักเรียน พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการแลEว 

จัดตั้งชุมนุมดาราศาสตร,ในโรงเรียน พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการแลEว 

ประชุมแผนกิจกรรม พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการแลEว 

ค$ายราราศาสตร,ระดับแกนนำ 1 กุมภาพันธ, 2562 ดำเนินการแลEว 

ค$ายราราศาสตร,ระดับแกนนำ 2 กรกฎาคม 2562 รอดำเนินการ 

แต$งตั้งวิทยากรแกนนำ กรกฎาคม 2562 รอดำเนินการ 

ประชุมแผนกิจกรรมสรEางเครือข$าย กรกฎาคม 2562 รอดำเนินการ 

คัดเลือกโรงเรียนเครื่อข$าย กรกฎาคม 2562 รอดำเนินการ 

ค$ายราราศาสตร,ในโรงเรียนเครือข$าย 1 สิงหาคม 2562 รอดำเนินการ 

ค$ายราราศาสตร,ในโรงเรียนเครือข$าย 2 สิงหาคม 2562 รอดำเนินการ 

ค$ายราราศาสตร,ในโรงเรียนเครือข$าย 3 กันยายน 2562 รอดำเนินการ 

ค$ายราราศาสตร,ในโรงเรียนเครือข$าย 4 กันยายน 2562 รอดำเนินการ 

ค$ายราราศาสตร,ในโรงเรียนเครือข$าย 5 กันยายน 2562 รอดำเนินการ 

ประชุมสรุปกิจกรรม วางแผนปgต$อไป กันยายน 2562 รอดำเนินการ 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

ผูEเรียน/ผูEเขEาร$วมโครงการถ$ายทอดความรูEเกี่ยวกับปรากฏการณ,ทEองฟ_าโดยการบรรยายไดEรEอยละ 80
ผูEเรียน/ผูEเขEาร$วมโครงการออกแบบวางแผนการทำงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ไดEถูกตEองรEอยละ 80
ผูEเรียน/ผูEเขEาร$วมโครงการเกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมระดับมากรEอยละ 80 ผูEเรียนรูEจักใชEกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร,เขEาไปแกEปbญหาไดEอย$างเปRนระบบ มีเจตคติที่ดีต$อวิทยาศาสตร,-ดาราศาสตร, มีจิตสาธารณะ 
ทั้งน้ีจากการจดักิจกรรมทำใหEมีนักเรยีนที่มคีวามสนใจทางดEานดาราศาสตร, จัดต้ังเปRนกลุ$มนักเรียนแกนนำ ดังน้ี 

ที่ ช่ือสกุล ตำแหน$ง 

1 นายพีรพัฒน,  วุฒิพันธ, หัวหนEากิจกรรม ม.ปลาย 

2 นายภราดร  แดงแจE สมาชิก 

3 นายวสัน ปุ¥ดหนอย สมาชิก 

4 นางสาวสุภาวดี  คำมาอุด สมาชิก 

5 นางสาววรณภา  มีผล สมาชิก 

6 นางสาวศิริวรรณ  ดุษด ี สมาชิก 

7 นางสาวรุ$งนภา  สถิตชัย สมาชิก 

8 นายณัฐเดช  ดวงแกEว สมาชิก 

9 นายสราวุฒิ  หนานกุล สมาชิก 

10 นางสาวชลธิชา  ปูWนำพา สมาชิก 

11 เด็กชายอัมรินทร,  มหา หัวหนEากิจกรรม ม.ตEน 

12 เด็กหญิงอลิซ$า  เอ็ก สมาชิก 

13 เด็กหญิงวิภาวดี  สีหะวงษ,   สมาชิก 

14 เด็กหญิงศิริกาญจน,  โบราณมูล สมาชิก 

15 เด็กหญิงพนิดา  เมธา สมาชิก 

16 เด็กชายอิทธิพล  ยาสกุล สมาชิก 

17 เด็กหญิงจุฬาลักษณ,  คลEายสินธ, สมาชิก 

 

สรุปผล 

นักเรียนและผู Eสนใจในตำบลนาบ$อคำมีความรู EความเขEาใจดEานดาราศาสตร,และเชื ่อมโยงกับการ
ดำรงชีวิตไดEรEอยละ 75 ของผูEเขEาร$วมกิจกรรมทั้งหมด มีเครือข$ายแกนนำดาราศาสตร,ภายในโรงเรียนนาบ$อคำ

วิทยาคมเกิดขึ้น นักเรียนมีประสบการณ,ในการถ$ายทอดความรูEดEานดาราศาสตร, กิจกรรมไดEรับความร$วมมือ
จากผูEเกี่ยวขEองทุกภาคส$วน ผูEบริหารใหEความสำคัญและใหEการสนับสนุน และมีทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรม
อย$างเพียงพอ ดEานผลผลิต (Output) ผูEดำเนินกิจกรรมสามารถบรรลุเป_าหมาย นักเรียนมีเจตคติ ที่ดีต$อวิชา

ดาราศาสตร, ดEานผลลัพธ, (Outcomes) นักเรียนทุกคนที่ผ$านค$ายวิชาดาราศาสตร,  มีเจตคติที่ดี ส$งผลต$อการ
เรียนในทางที่ดีข้ึน 



 

                                                               THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
44 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนดEานดาราศาสตร, และสรEางเครือข$ายดาราศาสตร,ในโรงเรียน 
คณะผูEจัดทำโครงการขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ที่กรุณาใหEความ
เมตตารับเปRนที่ปรึกษาการทำกิจกรรม จัดอบรมครู ดูแลใหEคำแนะนำ เสนอแนะแนวทาง และมอบกลEอง

โทรทรรศน,ชนิดสะทEอนเสียงใหEแก$โรงเรียนนาบ$อคำวิทยาคม เพื่อดำเนินโครงการและใหEกำลังใจแก$คณะ
ผูEจัดทำโครงการโดยตลอด ในการทำโครงการครั้งน้ี ใหEสำเร็จลุล$วงไปไดEดEวยดี 
                ขEาพเจEาใคร$ขอขอบพระคุณ โรงเรียนนาบ$อคำวิทยาคม ผูEมีส$วนเกี่ยวขEองทุกท$านและรวมถึง

บุคลากรท$านอื่นๆ ที่ไม$ไดEกล$าวถึง ที่ไดEใหEคำแนะนำช$วยเหลือในการจัดทำโครงการที่มีส$วนในการใหEขEอมูล ใน
การจัดทำโครงการน้ีจนสมบูรณ, ตลอดจนการดูแลใหEความร$วมมือ เพื่อใหEขEาพเจEาเขEาใจและรูEวิธีปฏิบัติการใชE
ชีวิตในการทำงานจริง ขEาพเจEาขอขอบพระคุณไวE ณ ที่น้ี 

                หวังเปRนอย$างยิ่งว$าโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนดEานดาราศาสตร, และสรEางเครือข$าย
ดาราศาสตร,ในโรงเรียน ทำใหEนักเรียนมีเจตคติ ที่ดีต$อวิชาดาราศาสตร, มีจิตสาธารณะ เพื่อเปRนพลเมืองที่ดีใน
การพัฒนาประเทศต$อไป 
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กิจกรรมชมรมดาราศาสตร>ระดับโรงเรียน : โอ6งไทยส6องไกลถึงตะวัน 

นางสาวอรจิรา ศิลปöกษา, นางสาวปภาวรินทร> เมาะราษี, นางพัชรี ศิลแสน 

e-mail: patchree2406@gmail.com 

(โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จ.รlอยเอ็ด) 

 

บทคัดย6อ 
 

 วิชาดาราศาสตร,เปRนประตูที่เปeดเช้ือเชิญใหEนักเรียนและผูEสนใจจำนวนมาก ใหEเขEาเรียนรูEวิทยาศาสตร,

รวมถึงกิจกรรมการสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ที่ช$วยกระตุEนการเรียนรูEไดEเปRนอย$างดี ชุมนุมดาราศาสตร,
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเปRนการรวมกลุ$มของนักเรียน ที่มีความสนใจเรียนรูE ดEานดาราศาสตร,และการ
สังเกตการณ,ทางดาราศาสตร, นักเรียนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาใหEความสนใจเขEาร$วมกิจกรรมดาราศาสตร,

ที่มีจำนวนมากข้ึนอย$างต$อเน่ือง โอ$งไทยส$องไกลถึงตะวัน เปRนผลงานสิ่งประดิษฐ,ที่ผูEเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ไดE
ออกแบบและประดิษฐ,ข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อออกแบบ ประดิษฐ,และไดEทราบสมบัติของโอ$งไทยส$องไกลถึง
ตะวัน และเพื่อใหEไดEเครื ่องมือสังเกตจุดดวงอาทิตย,บนฉากรับภาพ ที่นำมาหาขนาดของจุดดวงอาทิตย,ไดE 

สิ่งประดิษฐ,ที่ไดEเกิดจากการประยุกต,ใชEวัสดุทEองถ่ินกับการนำหลักการของกลEองโทรทรรศน,นำมาประกอบกัน 
อีกทั้งยังเปRนการเสริมทักษะการเรียนรูEในดEานวิทยาศาสตร, เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร,และคณิตศาสตร,ที่
เกี่ยวขEอง ผูEเรียนมีความรูEความเขEาใจเกี่ยวกับกลEองโทรทรรศน,และดวงอาทิตย,เพิ่มมากขึ้น สิ่งประดิษฐ,ที่ไดEมี

เอกลักษณ,เฉพาะตัว โครงสรEางไม$ซับซEอน 
 ผลการศึกษาพบว$าโอ$งไทยส$องไกลถึงตะวันที่ออกแบบและประดิษฐ, มีส$วนประกอบดังนี้ เลนส,นูน
ความยาวโฟกัส 10 มิลลิเมตร เลนส,นูนความยาวโฟกัส 350 มิลลิเมตร ลำกลEองประกอบดEวยขEอต$อตรงพวีีซี

เสEนผ$านศูนย,กลาง 1.5 น้ิว ท$อพีวีซีเสEนผ$านศูนย,กลาง 1.5 น้ิว ยาว 27 เซนติเมตร โอ$งดินขนาดกลาง 2 ใบ ใบ
แรกเจาะรูดEานขEางโอ$งเสEนผ$านศูนย,กลาง 1.5 น้ิว เพื่อยึดลำกลEอง ใบที่สองทำหนEาที่เปRนฐาน สมบัติของโอ$งไทย
ส$องไกลถึงตะวันมีดังนี้ กำลังขยาย 35 เท$า กำลังรวมแสง 69.44 เมื่อนำมาประกอบกันและเมื่อนำไปใชEงาน

สามารถใชEงานไดEดี เมื่อเล็งกลEองไดEวัตถุเป_าหมายที่ตEองการสังเกตแลEว กลEองมีความนิ่ง ปรับมุมทิศ มุมเงยไดE
ง$าย  สังเกตเห็นจุดดวงอาทิตย,บนฉากรับภาพไดE ขนาดของจุดดวงอาทิตย,โดยเฉลี่ยมีขนาดประมาณ 2.2 เท$า
ของโลก 

 

คำสำคัญ: โอ$งไทยส$องไกลถึงตะวัน, กลEองโทรทรรศน,อย$างง$าย, จุดดวงอาทิตย,  
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บทนำ/แนวคิด/ท่ีมาของกิจกรรม 
 

 กิจกรรมการสังเกตดวงอาทิตย, จุดดวงอาทิตย,ดEวยกลEองโทรทรรศน,อย$างปลอดภัย เปRนส$วนหน่ึงของ

แผนการจัดกิจกรรมชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา และดEวยจากกิจกรรมการเรียนรูEที่ผ$านมา
ผูEเรียนไดEเรียนรูEและประดิษฐ,กลEองโทรทรรศน,หักเหแสงอย$างง$ายแลEวนั้น ผูEเรียนจึงมีแนวคิดที่จะนำกลEอง
โทรทรรศน,ที่ไดEใหEมาประกอบเปRนกลEองโทรทรรศน,ที่มีขาต้ังกลEองและตัวยึดลำกลEองเพื่อการสังเกตดวงอาทิตย,

และจุดดวงอาทิตย,โดยวิธีใชEฉากมารับภาพ ผูEเรียนจึงไดEนำแนวคิดในส$วนของฐานและส$วนปรับระดับมุมทิศ มุม
เงยของสิ่งประดิษฐ,สำเร็จรูป ชื่อ Solar Scope แลEวนำมาประยุกต,ใชEร$วมกับวัสดุที่มีในทEองถิ่น อีกทั้งยังเปRน
การเสริมทักษะการเรียนรูEในดEานวิทยาศาสตร, เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร,และคณิตศาสตร,ที่เกี่ยวขEอง ทำใหE

ผูEเรียนมีความรูEความเขEาใจเกี่ยวกับดวงอาทิตย,เพิ่มมากข้ึน สิ่งประดิษฐ,ที่ไดEมีเอกลกัษณ,เฉพาะตัว โครงสรEางไม$
ซับซEอน ใชEงานง$าย 

 

วัตถุประสงค> 
 

  1. เพื่อออกแบบ ประดิษฐ,และศึกษาสมบัติของโอ$งไทยส$องไกลถึงตะวัน 
  2. เพือ่ใหEไดEเครือ่งมอืสงัเกตจุดดวงอาทิตย,บนฉากรบัภาพ ทีน่ำมาหาขนาดของ 
จุดดวงอาทิตย,ไดE 

วิธีการดำเนินการ 

- หลักการสรlางโอ6งไทยส6องไกลถึงตะวัน มีขัน้ตอนใหญ6 ๆ ดังน้ี 

 1. ระบุความตEองการเพื่อสรEางโอ$งไทยส$องไกลถึงตะวัน 

 2. กระบวนการออกแบบ  
 3. เลือกและเตรียมชนิดวัสดุและ/หรอืทำช้ินส$วนที่ตEองการ 
 4. ข้ันตอนการประกอบเปRน “โอ$งไทยส$องไกลถึงตะวัน” 

 5. ทดสอบและนำไปใชEงาน 
 
- วัสดุอุปกรณ>และส6วนประกอบของโอ6งไทยส6องไกลถึงตะวัน 

1. เลนส,นูนความยาวโฟกสั 350 มิลลเิมตร เสEนผ$านศูนย,กลาง 50 มิลลิเมตร 
2. เลนส,นูนความยาวโฟกสั 10 มิลลิเมตร 
3. ขEอต$อตรงพีวีซ ีขนาดเสEนผ$านศูนย,กลาง 1.5 น้ิว 

4. ท$อพีวีซ ีขนาดเสEนผ$านศูนย,กลาง 1.5 น้ิว ยาว 27 เซนติเมตร 
5. ขEอต$อลดพีวีซี ขนาด 1.5 x 1 น้ิว 
6. โอ$งดินขนาดกลาง 2 ใบ ใบแรกทำหนEาที่ใชEปรับมุมทิศมุมเงย โดยไดEเจาะรูดEานขEางขนาดเสEนผ$านศูนย,กลาง 

1.5 น้ิว เพื่อเปRนช$องยึดลำกลEอง  โอ$งดินใบที่สองทำหนEาที่เปRนฐาน 
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- วิธีการใชlงาน 

1. เลือกสถานที่โล$งแจEงแลEววางโอ$งใบแรกใหEทำหนEาที่เปRนฐาน จากน้ันนำโอ$งใบที่สองมาต้ังบนปากโอ$ง
ใบแรกเพื่อใชEโอ$งใบทีส่องเปRนตัวยึดลำกลEองและใชEปรับมุมทศิมุมเงย 

2. นำลำกลEองพรEอมเลนส,ความยาวโฟกัสยาว ใส$ในช$องที่ดEานขEางโอ$ง 
3. ประกอบเลนส,ความยาวโฟกัสสั้นเขEาไปที่ปลายท$อส$วนทีอ่ยู$ภายในโอ$งและนำฉากรับภาพวางในโอ$ง

แลEวขยับโอ$งดินใหEหนEาลำกลEองรับแสง และใหEเกิดเงาของกระบอกหนEากลEองเปRนวงกลมลEอมรอบลำกลEอง 

4. สังเกตภาพที่ไดEบนฉากรบัภาพและปรบัใหEไดEภาพที่ชัดเจนบนฉาก บันทึกผลการสังเกต 
 
 
 

 

        ข้ันที่ 1              ข้ันที่ 2              ข้ันที่ 3              ข้ันที่ 4                  ข้ันที่ 5      

  

 

 

 

 

 

            ภาพกิจกรรมการสังเกตจุดดวงอาทิตย>ของนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร> 

 

ผลการดำเนินการ 

- ผลการสังเกตจุดดวงอาทิตย>บนฉากรับภาพเพ่ือหาขนาดของจุดดวงอาทิตย> 

  เมื ่อนำโอ$งไทยส$องไกลถึงตะวันรับแสง แลEวสังเกตภาพที่ปรากฏบนฉากรับภาพขนาดเสEนผ$าน
ศูนย,กลาง 5 เซนติเมตร และทำซ้ำจำนวน 5 ครั้ง มีผลการสังเกตดังน้ี  

ครั้งที ่

สังเกต 

ขนาดของดวงอาทิตย, 

ในใบบันทึกกิจกรรม 

(mm) 

ขนาดของจุด 

ดวงอาทิตย,ในใบ

บันทึกกิจกรรม (mm) 

สัดส$วนของ 

จุดดวงอาทิตย, 

 

ค$าประมาณ 

ของขนาดจุดดวง

อาทิตย, (km) 

จำนวนเท$าของจุดดวง

อาทิตย,เม่ือเทียบกับ

โลก 

1 50 1 0.02 28,000 2.2 เท$า 

2 50 1 0.02 28,000 2.2 เท$า 

3 50 1 0.02 28,000 2.2 เท$า 

4 50 1 0.02 28,000 2.2 เท$า 

5 50 1 0.02 28,000 2.2 เท$า 
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- วิธีการประมาณหาค6าขนาดของจุดดวงอาทิตย> 

     ขนาดของดวงอาทิตย,ในใบบันทึกกจิกรรม      = 5 เซนติเมตร หรือ 50 มลิลิเมตร 
     ขนาดของจุดดวงอาทิตย,ในใบบันทึกกิจกรรม  = 1  มิลลิเมตร 
 

- หาสัดส6วนของขนาดของจุดเทียบกับขนาดของดวงอาทิตย> 

  สัดส$วนของจุดดวงอาทิตย, 
   = ขนาดของจุดดวงอาทิตย,ในใบบันทึกกจิกรรม/ขนาดของดวงอาทิตย,ในใบบันทกึกจิกรรม 

           = 1/50 = 0.02  
เราทราบว6า เสEนผ$านศูนย,กลางของดวงอาทิตย, มีขนาด 1,400,000 กิโลเมตร 
จะไดEขนาดของจุดดวงอาทิตย,เทียบกับเสEนผ$านศูนย,กลางดังน้ี  

ขนาดของจุดดวงอาทิตย, = 1,400,000 X สัดส$วนของจุดดวงอาทิตย,เทียบกบัเสEนผ$านศูนย,กลาง 
                              = 1,400,000 X 0.02 = 28,000 กิโลเมตร  
จุดดวงอาทิตย,จะมีขนาดเมือ่เทียบกบัขนาดของโลก  

(โลกเรามีเสEนผ$านศูนย,กลาง ประมาณ 12,700 กิโลเมตร) 
                              = 28,000 กิโลเมตร / 12,700 กิโลเมตร  = 2.2 เท$า 

 

สรุปผล 

 1. โอ$งไทยส$องไกลถึงตะวัน คือ กลEองโทรทรรศน,อย$างง$ายที่สามารถสังเกตจุดดวงอาทิตย,บนฉากรับ
ภาพไดE มีส$วนประกอบดังน้ี เลนส,นูนความยาวโฟกัส 350 มิลลิเมตร เลนส,นูนความยาวโฟกัส 10 มิลลิเมตร ขEอ

ต$อตรงพีวีซีขนาดเสEนผ$านศูนย,กลาง 1.5 น้ิว ท$อพีวีซขีนาดเสEนผ$านศูนย,กลาง 1.5 น้ิว ยาว 27 เซนติเมตร โอ$ง
ดินขนาดกลาง 2 ใบ ใบที่หน่ึงทำหนEาที่ยึดลำกลEองและปรับมุมทิศมุมเงย และใบที่สองทำหนEาที่เปRนฐาน 
 2. โอ$งไทยส$องไกลถึงตะวันที่ประดิษฐ,ไดE มีกำลังขยาย 35 เท$า กำลังรวมแสง 69.44 เมื่อเล็งกลEองไดE

วัตถุเป_าหมายที่ตEองการสังเกตแลEวกลEองมีความน่ิง สามารถปรับมุมทิศ มุมเงยไดEง$าย   
  3. จากการศึกษาพบว$าเม ื ่อนำโอ$งไทยส$องไกลถึงตะวัน สังเกตจุดดวงอาทิตย,บนฉากรับภาพ 
ไดEขนาดของจุดดวงอาทิตย,มีขนาดประมาณ 2.2 เท$าของโลก 
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การพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมศูนย>การเรียนรูlโลกและดาราศาสตร>โรงเรียนจอมสุรางค>อุปถัมภ>  

นายนิรุทธ>  คงสมฤกษ> 

e-mail: krurutchom@gmail.com 

(โรงเรียนจอมสุรางค>อุปถัมภ> จ.อยุธยา) 

 
 

บทคัดย6อ 

 

       การดำเนินการน้ีมีวัตถุประสงค,เพื่อ 1) เปRนศูนย,การกระจายความรูEโลกและดาราศาสตร,ใหEแก$บุคลากร
ภายในโรงเรียนจอมสุรางค,อุปถัมภ, 2) เปRนศูนย,การกระจายความรูEโลกและดาราศาสตร,ใหEแก$บุคลากรภายนอก

โรงเรียนจอมสุรางค,อุปถัมภ, 3 ) สรEางเครือข$ายความรูEโลกและดาราศาสตร,ระหว$างโรงเรียนกับโรงเรียนและ
โรงเรียนกบัชุมชน มีวิธีดำเนินงานดังน้ี 1) รวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจดEานดาราศาสตร,เพื่อจัดต้ังชุมนุมดารา
ศาสตร,ภายในโรงเรียน 2 )ศึกษาขEอมูล พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวขEองใหEมีศักยภาพดEานโลกและดารา

ศาสตร, และในดEานการจัดการ 3)ระดมงบประมาณทั้งทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสรEางและพัฒนาศูนย,การ
เรียนรูEโลกและดาราศาสตร, 4) นำความรูEที่ไดEมาออกแบบจัดสรEางและพัฒนาศูนย,การเรียนรูEโลกและดารา
ศาสตร, รวมทั้งจัดหาสื่อทางโลกและดาราศาสตร,ใหEเหมาะสมครบถEวนและทันสมัย 5) ใชEศูนย,การเรียนรูEโลก

และดาราศาสตร,ในการสอนเสรมิความรูEดEานดาราศาสตร,แก$นักเรยีนที่มีความสนใจ 6) ดำเนินกิจกรรมทางดารา
ศาสตร,ในปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ที่สำคัญโดยใหEนักเรียนเปRนหลักในการดำเนินกิจกรรม 7) เปeดโอกาสใหE
บุคคลภายนอกไดEเขEามาศึกษาดูงานศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,และการจัดกรรมต$างๆ ของชุมนุม เพื่อ

เปRนการสรEางเครือข$ายและการกระจายความรูEดEานดาราศาสตร,ใหEกวEางขวางข้ึน 
ผลการดำเนินกิจกรรมทำใหE โรงเรียนจอมสุรางค,อุปถัมภ,มีศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,ที่มี

มาตรฐานสูงในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปRนแหล$งในการกระจายความรูEใหEกับบุคลากรภายในโรงเรียนและ

บุคคลภายนอก มีนักเรียนเขEาใชEศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,ในการเรียนปgละ 600 คน มีนักเรียนเขEา
ร$วมกิจกรรมที่ศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,จัด ปgละประมาณ 1500 คน และยังมีบุคคลภายนอกไดEเขEา
ศึกษาศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร, ปgละประมาณ 400 คน นอกจากนี้ยังไดEจัดกิจกรรมสำคัญทางดEาน

ดาราศาสตร, จำนวน   10  ครั้ง มีคนเขEาร$วมรวม 1815 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว$า ผูEเขEาร$วม
กิจกรรมทางดาราศาสตร, มีความพึงพอใจอยู$ในระดับมากที่สุด (!" = 4.58 ) และจากเสริมความรูEดEานดารา
ศาสตร, ทำใหEนักเรียนในชุมนุมสอบผ$านค$าย สอวน.ดาราศาสตร, ค$าย 1 จำนวน 7 คน และโอลิมปeกโลกและ

ดาราศาสตร, จำนวน 2 คน นอกจากนี ้ยังไดEร ับรางวัลเหรียญทองระดับภาคจากการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร,(ดาราศาสตร,) 2 โครงงาน 
 

คำสำคัญ : ศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร, 
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บทนำ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดEบรรจุวิชาโลก ดาราศาสตร,และอวกาศเปRน
รายวิชาพื้นฐานกลุ$มสาระการเรยีนรูEวิทยาศาสตร, ซึ่งแสดงใหEเห็นว$าวิชาโลก ดาราศาสตร,และอวกาศเปRนความรูE
พื้นฐานที่ทุกคนจำเปRนตEองรูE ซึ่งเปRนการสรEางความตระหนักถึงการพัฒนาความรูEดEานโลก ดาราศาสตร,และ

อวกาศเพื่อนำความรูEไปใชEในชีวิตประจำวันไดE และในปg 2560 รัฐบาลไดEมีนโยบายใหEโรงเรียนจัดกิจกรรม ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารูE โรงเรียนจอมสุรางค,อุปถัมภ,จึงต้ังไดEจัดชุมนุมดาราศาสตร,ในโรงเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรม
ส$งเสริมการเรียนรูEทางดาราศาสตร,ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูE และสรEางศูนย,การเรียนรูEโลกและ

ดาราศาสตร,โรงเรียนจอมสุรางค,อุปถัมภ, เพื่อใชEเปRนแหล$งเรียนรูEแก$นักเรียนและบุคคลภายนอกที่สนใจ 
 

วัตถุประสงค> 

การพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,โรงเรียนจอมสุรางค,อุปถัมภ,  
มีวัตถุประสงค,เพื่อ 

1) เปRนศูนย,การกระจายความรูEโลกและดาราศาสตร,ใหEแก$บคุลากรภายในโรงเรียนจอมสรุางค,อปุถัมภ,  

2) เปRนศูนย,การกระจายความรูEโลกและดาราศาสตร,ใหEแก$บคุลากรภายนอกโรงเรียนจอมสรุางค,
อุปถัมภ,  

3 )สรEางเครือข$ายความรูEโลกและดาราศาสตร,ระหว$างโรงเรียนกับโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชน 

 

การดำเนินกิจกรรม 

ชุมนุมดาราศาสตร, (Astro Fast Track CHOM) ไดEพัฒนาและดำเนินกิจกรรมศูนย,การเรียนรูEโลกและ

ดาราศาสตร,โรงเรียนจอมสรุางค,อุปถัมภ,  มีวิธีดำเนินงานดังน้ี 1)รวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจดEานดาราศาสตร,
เพื่อจัดต้ังชุมนุมดาราศาสตร,ภายในโรงเรยีน 2)ศึกษาขEอมูล พัฒนาครูและบคุลากรที่เกี่ยวขEองใหEมศัีกยภาพดEาน
โลกและดาราศาสตร, และในดEานการจัดการ 3)ระดมงบประมาณทั้งทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสรEางและพัฒนา

ศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร, 4)นำความรูEที่ไดEมาออกแบบจัดสรEางและพัฒนาศูนย,การเรียนรูEโลกและ
ดาราศาสตร, รวมทั้งจัดหาสื่อทางโลกและดาราศาสตร,ใหEเหมาะสมครบถEวนและทันสมัย 5)ใชEศูนย,การเรียนรูE
โลกและดาราศาสตร,ในการสอนเสริมความรูEดEานดาราศาสตร,แก$นักเรียนที่มีความสนใจ 6)ดำเนินกิจกรรมทาง

ดาราศาสตร,ในปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ที่สำคัญโดยใหEนักเรียนเปRนหลักในการดำเนินกิจกรรม 7) เปeด
โอกาสใหEบุคคลภายนอกไดEเขEามาศึกษาดูงานศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,และการจัดกรรมต$างๆ ของ
ชุมนุม เพื่อเปRนการสรEางเครือข$ายและการกระจายความรูEดEานดาราศาสตร,ใหEกวEางขวางข้ึน 

 
ผลการดำเนินกิจกรรม 

ผลการดำเนินกิจกรรมทำใหE โรงเรียนจอมสุรางค,อุปถัมภ,มีศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,ที่มี

มาตรฐานสูงในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปRนแหล$งในการกระจายความรูEใหEกับบุคลากรภายในโรงเรียนและ
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บุคคลภายนอก มีนักเรียนเขEาใชEศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,ในการเรียนปgละ 600 คน มีนักเรียนเขEา

ร$วมกิจกรรมที่ศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,จัด ปgละประมาณ 1500 คน และยังมีบุคคลภายนอกไดEเขEา
ศึกษาศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร, ปgละประมาณ 400 คน  

 

     
 

ชุมนุมไดEจัดกิจกรรมสำคัญทางดEานดาราศาสตร,โดยใชEสื่อและอุปกรณ,จากศูนย,การเรียนโลกและดารา
ศาสตร, จำนวน   10  ครั้ง มีคนเขEาร$วมรวม 1815 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว$า ผูEเขEาร$วมกิจกรรม
ทางดาราศาสตร, มีความพึงพอใจอยู$ในระดับมากที่สุด (!" = 4.58 )  

 

       
 
การเสริมความรูEดEานดาราศาสตร, โดยใชEสื่อจากศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,ทำใหEนักเรียนใน

ชุมนุมสอบผ$านค$าย สอวน.ดาราศาสตร, ค$าย 1 จำนวน 7 คน และโอลิมปeกโลกและดาราศาสตร, จำนวน 2 คน 

นอกจากนี ้ยังไดEร ับรางวัลเหรียญทองระดับภาคจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร,(ดาราศาสตร,) 2 
โครงงาน 
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 นอกจากนี้ผลจากการใชEศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,ทำใหEนักเรียนในชุมนุมดาราศาสตร, เกิด

แรงบันดาลใจ สมัครและไดEรับการคัดเลือกใหEเขEาร$วมกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,ในโรงเรียน จัดโดยสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) จำนวน 3 ครั้ง ( 9 คน) 

          
 

สรุปผล 

 

 ผลจากการพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,โรงเรียนจอมสุรางค,
อุปถัมภ, ทำใหEเกิดศูนย,การกระจายความรู Eโลกและดาราศาสตร,ใหEแก$บุคลากรภายในโรงเรียนจอมสุรางค,

อุปถัมภ, ทั้งนักเรียนและครูและยังเปRนสถานที่ที่สามารถสรEางแรงบันดาลใจใหEกับนักเรียนเพื่อที่จะพัฒนาเปRน
นักดาราศาสตร,ไดE นอกจากเปRนศูนย,การกระจายความรูEดEานโลกและดาราศาสตร,ภายในโรงเรียนแลEว ยังเปeด
โอกาสใหEคนภายนอก ไดEแก$ ประชาชนที่สนใจ นักเรียนระดับประถมศึกษา  นักเรยีนเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนอื่น นักศึกษามหาวิทยาลัย และคณะครูจากภายนอกไดEเขEามาศึกษาในศูนย,การเรียนรู Eเพื่อใชEเปRน
แนวทางในการพัฒนาความรูEดEานโลกและดาราศาสตร,และสรEางเครือข$ายในการเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,ใหE
พัฒนาย่ิงข้ึนต$อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 คณะผูEจัดทำขอขอบพระคุณผูEอำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค,อุปถัมภ,ที่สนับสนุนการจัดตั้งศูนย,การ

เรียนรูEโลกและดาราศาสตร,  และเห็นความสำคัญของการสรEางศูนย,การเรียนรูE ทำใหEนักเรียนไดEมีโอกาสในการ
เขEาถึงสื่อการเรียนรูEทางดEานโลกและดาราศาสตร,และยังเปeดโอกาสใหEบุคคลภายนอกเขEาร$วมใชEบริการดEวย 
ขอขอบคุณผูEปกครองนักเรียน ศิษย,เก$า หน$วยงานต$างๆ ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดสรEางศูนย,และ

ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ(องค,การมหาชน) ที่ไดEมอบสื่อดาราศาสตร,และมอบโอกาสใหE
นักเรียนไดEฝOกฝนและสรEางแรงบันดาลใจทางดาราศาสตร, 
 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

 รายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมของศูนย,การเรียนรูEโลกและดาราศาสตร,โรงเรียนจอมสุรางค,
อุปถัมภ, สามารถติดตามไดEที่ เพจ Astro Fast Track.CHOM   
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การเรียนรูlดาราศาสตร>ในโรงเรียนสรlางสรรค>สะเต็มศึกษา  

“Astronomy of Creative STEM School” 

นางสาวรสริน  พันธุ1 ,นางปริยากร  เสือกลับ2 ,ว6าที่รlอยตรีหญิงสุชาดา  แซ6ห6าน3 

Rodsarin_dao@hotmail.com1  ,love.series9@gmail.com 2 ,Rosesuchada89@gmail.com3 

(โรงเรียนวดัแม6แกlดนlอย จ.เชียงใหม6) 

 

 

บทคัดย6อ 

 

 กิจกรรมดาราศาสตร, เร่ือง การเรียนรูEดาราศาสตร,ในโรงเรียนสรEางสรรค,สะเต็มศึกษา “Astronomy of Creative 
STEM School” มีวัตถุประสงค, 1) เพื่อส$งเสริมการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 2) เพื่อศึกษาความรูEความเขEาใจของนักเรียนดEานดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษา 3) 
เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต$อการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรยีนรูE
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กลุ$มเป_าหมายที่ใชEในการจัดกิจกรรม คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปgที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปgที่ 3 ปgการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดแม$แกEดนEอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม$ เขต 2 จำนวน 884 คน โดยการเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษามี
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามวงจรเดมม่ิง คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan : P) ผูEนำครูสะเต็มศึกษาและครูแกน
นำดาราศาสตร,ประชุมวางแผน และร$วมกันระดมความคดิ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูE ขั้นตอนท่ี 2 การลงมือปฏิบัต ิ(Do : 
D) คือ จัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษาใหEแก$นักเรียน ดังน้ี ช$วงชั้นท่ี 1 (ป.1-ป.3) 
โมบายระบบสุริยะ จำนวน 9 ชั่วโมง ช$วงชั้นท่ี 2 (ป.4-ป.6) ดาราศาสตร,กับการออกแบบบรรจุภัณฑ, จำนวน 9 ชั่วโมง และ
วุEนดวงดาวแสนอร$อย จำนวน 6 ชั่วโมง ช$วงชั้นท่ี 3 (ม.1-ม.3) โคมผัดกลุ$มดาวจักรราศ ีจำนวน 12 ชั่วโมง และจรวดอวกาศ
สำรวจดวงดาว จำนวน 12 ชั่วโมง ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมผ$านคาบจุดเนEน ขั้นตอนท่ี 3 การนิเทศ ติดตาม (Check : C) มี
การนิเทศ ติดตาม และดูแลการจัดกิจกรรมจากผูEอำนวยการโรงเรียน/ฝWายบริหาร/หัวหนEากิจกรรม และ ขั้นตอนที่ 4 
สรุปผลและปรับปรุงกิจกรรม (Act : A) การประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนในดEานความรูE ทักษะ และ
ผูEนำครูสะเต็มศึกษาและครูแกนนำดาราศาสตร,ร$วมกันสะทEอนคิดและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมโดยภาพรวม  

ผลการจัดกิจกรรมพบว$า 1) การเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเตม็ศึกษา ประกอบดEวย
กิจกรรมจำนวน 5 กิจกรรม ไดEแก$ โมบายระบบสุริยะ ดาราศาสตร,กับการออกแบบบรรจุภัณฑ, วุEนดวงดาวแสนอร$อย โคม
ผัดกลุ$มดาวจักรราศี และจรวดอวกาศสำรวจดวงดาว 2) นักเรียนมีความรูEความเขEาใจดEานดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการ
เรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น 3) นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 หลังจากการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,
ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษามากขึ้น และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต$อการจัดการเรียนรูEดารา
ศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษาอยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยรวม 4.67 ค$าส$วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท$ากับ 0.39 
คำสำคัญ:  ดาราศาสตร,, สะเต็มศึกษา, โรงเรียนสรEางสรรค,สะเต็มศึกษา  
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บทนำ/ แนวคิด / ที่มาของกิจกรรม 

เน่ืองดEวยโรงเรียนวัดแม$แกEดนEอยดำเนินการสอนตั้งแต$ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปgท่ี 3 โดยมีการจัด
การศึกษาท่ีเปeดโอกาสใหEนักเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและนักเรียนท่ีมีความตEองการพิเศษ (เด็กพิเศษเรียนรวม) ใน
การเขEามาศึกษาต$อ ท้ังน้ีในปgการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนมีการส$งเสริมใหEจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ซ่ึงเปRนแนวทางการจัดการเรียนรูEท่ีมีการบูรณาการเน้ือหาวิทยาศาสตร, เทคโนโลย ีวิศวกรรม และคณิตศาสตร, รวมถึงการ
กระตุEนใหEนักเรียนเกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรูE การสำรวจตรวจสอบ การคิดอย$างมีเหตุมีผล การคิดสรEางสรรค,
และสรEางนวัตกรรมใหม$ ๆ ไดE สามารถแกEปbญหาสิ่งต$าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไดE (พรทิพย,  ศิริภัทราชัย, 2556 : 
53) โดยมีการบริหารจัดการกิจกรรมตั้งแต$การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรูE และระบบงาน
ดEานงานบริหาร จนประสบความสำเร็จ ไดEรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดโรงเรียนสรEางสรรค,สะเต็ม
ศึกษา ในงาน Thailand STEM Festival 2018 ภาคเหนือตอนบน และในปgเดียวกัน (ปgการศึกษา 2561) ทางโรงเรียน
ไดEรับการคัดเลือกใหEเขEาร$วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร, “77 จังหวัด เปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร, 
เปeดโอกาสเรียนรูEท่ัวหลEา” โดยไดEรับมอบกลEองโทรทรรศน,ชนิดสะทEอนแสง พรEอมสื่อและอุปกรณ,ทางดาราศาสตร, เพ่ือ
นำไปใชEประโยชน,ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางดEานดาราศาสตร,  

ดังน้ันทางโรงเรียนวัดแม$แกEดนEอย ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร,
และการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษา จึงทำกิจกรรม “การเรียนรูEดาราศาสตร,ในโรงเรียนสรEางสรรค,สะเต็มศึกษา” 
เพ่ือส$งเสริมใหEนักเรียนมีความรูEความเขEาใจทางดาราศาสตร, มีทักษะท่ีสำคัญในศตวรรษท่ี 21 และมีความพึงพอใจในการ
เรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 

วัตถุประสงค> 

1. เพ่ือส$งเสริมการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
2. เพื ่อศึกษาความรู EความเขEาใจของนักเรียนดEานดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรู Eตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา  
3. เพื ่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที ่ 21 ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู Eดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรม 

การเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษา  
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต$อการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา 
การดำเนินกจิกรรม/ รายละเอียดกจิกรรม 

1. กลุ6มเปéาหมาย 

กลุ$มเป_าหมายที่ใชEในการจัดกิจกรรม คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปgที ่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปgที่ 3 ปg
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดแม$แกEดนEอย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม$ จำนวน 884 คน 

2. เครื่องมือที่ใชlในการเก็บรวบรวมขlอมูล  

2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูEดาราศาสตร,ตามองค,ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู Eตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาของ สสวท. โดยผ$านการประเมินแผนกิจกรรมจากผูEเชี่ยวชาญทางดEานสะเต็มศึกษา 
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2.2 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต$อการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา โดยผ$านการประเมินจากผูEเชี่ยวชาญทางดEานสะเต็มศึกษา 
3. ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม 

 การเรียนรูEดาราศาสตร,ในโรงเรียนสรEางสรรค,สะเตม็ศึกษา “Astronomy of Creative STEM School” มีขั้นตอน
การดำเนินกิจกรรมตามวงจรเดมม่ิง คือ  
 ขั ้นตอนที ่ 1 การวางแผน (Plan : P) คือ ผู Eนำครูสะเต็มศึกษาและครูแกนนำดาราศาสตร,ประชุม
วางแผน และร $วมกันระดมความคิด ออกแบบกิจกรรมการเร ียนรู E โดยได Eร ับคำแนะนำจากผ ู E เช ี ่ยวชาญ 
ดEานสะเต็มศึกษาจากศูนย,สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน  

   
 ข้ันตอนที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Do : D) คือ จัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาใหEแก$นักเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนการเรียนรูEของสะเต็มศึกษา 5 ขั้น และมีการจัดกิจกรรม
ผ$านคาบจุดเนEน (คาบลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูE) พรEอมขอความร$วมมือกับครูผูEสอนในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, 
และคอมพิวเตอร, ใหEเพ่ิมเติมความรูEหรือสอดแทรกความรูEท่ีเก่ียวขEองกิจกรรมในคาบเรียนดงัตาราง 

ช6วงชั้น กิจกรรม 
วิชา 

วิทยาศาสตร> คณิตศาสตร> คอมพิวเตอร> 

ช$วงชั้นที่ 1 

(ป.1-ป.3) 

โมบายระบบสุริยะ 

(คาบจุดเนEนจำนวน 9 ชั่วโมง) 

-ดาวเคราะห,ในระบบสุริยะ  

-ความสมดุล  
-คุณสมบัติของวัสด ุ

-การวัดความยาว  

-การเปรียบเทียบ 
ความยาวและน้ำหนัก 

-การเลือกใชEวัสดุ  

-การสรEางสรรค,โมบาย  
-การคEนหาขEอมูล 

ช$วงชั้นที่ 2 
(ป.4-ป.6) 

ดาราศาสตร,กับ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ, 

(คาบจุดเนEนจำนวน 9 ชั่วโมง) 

-ดาวเคราะห,ในระบบสุริยะ  
 

-รูปคล่ีของรูปเรขาคณิต
สามมิต ิ

-การสรEางสรรค,ส่ิงของเคร่ืองใชE
อย$างเปRนขั้นตอน  

-การคEนหาขEอมูล 

วุEนดวงดาวแสนอร$อย 

(คาบจุดเนEนจำนวน 6 ชั่วโมง) 

-ดาวเคราะห,ในระบบสุริยะ  

-การเปล่ียนแปลงของ
สารละลาย 

-รูปเรขาคณิตสามมิติ  

-การตวง 

-การคEนหาขEอมูลอย$างเปRน

ขั้นตอน 

-การสรEางสรรค,ส่ิงของเคร่ืองใชE 

ช$วงชั้นที่ 3 

(ม.1-ม.3) 

โคมผัดกลุ$มดาวจักรราศ ี

(คาบจุดเนEน 

จำนวน 12 ชั่วโมง) 

-กลุ$มดาวจักรราศีและการ

เคล่ือนที ่ 
-การถ$ายโอนความรEอน 

-พ้ืนที่ของรูปทรง

เรขาคณิต 

-การคEนหาขEอมูลอย$างเปRน

ขั้นตอน 

-การสรEางสรรค,ส่ิงของเคร่ืองใชE 

จรวดอวกาศสำรวจดวงดาว 

(คาบจุดเนEน  

จำนวน 12 ชั่วโมง) 

-โลก ดวงดาว และอวกาศ  
-แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา  

-แรงดันของของเหลว 

-รูปร$างและรูปทรง
เรขาคณิต  

-พ้ืนที่และปริมาตร 

-การคEนหาขEอมูลอย$างเปRน
ขั้นตอน 

-การสรEางสรรค,ส่ิงของเคร่ืองใชE 

 

     ข้ันตอนที่ 3 การนิเทศ ติดตาม (Check : C) คือ มีการนิเทศ ติดตาม และดแูลการจัดกิจกรรมจาก
ผูEอำนวยการโรงเรียน/ฝWายบริหาร/หัวหนEากิจกรรม 
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 ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลและปรับปรุงกิจกรรม (Act : A) คือ การประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนในดEานความรูE ทักษะ และผูEนำครูสะเต็มศึกษาและครูแกนนำดาราศาสตร,ร$วมกันสะทEอนคิดและสรุปผลการ
ดำเนินงานกิจกรรมโดยภาพรวม 

 

ผลการดำเนินกจิกรรม 

 การเรียนรู Eดาราศาสตร,ในโรงเรียนสรEางสรรค,สะเต็มศ ึกษา “Astronomy of Creative STEM School” 
ประกอบดEวยกิจกรรมจำนวน 5 กิจกรรม ได Eแก$ โมบายระบบสุร ิยะ ดาราศาสตร,ก ับการออกแบบบรรจุภัณฑ,  
วุEนดวงดาวแสนอร$อย โคมผัดกลุ$มดาวจักรราศี และจรวดอวกาศสำรวจดวงดาว ซึ่งส$งผลใหEนักเรียนมีความรูEความเขEาใจ 
และทักษะการเรียนรูEท่ีมีต$อกิจกรรม ดังตาราง 
การทดสอบ จำนวน (N) คะแนนเต็ม ค6าเฉล่ีย (x̅) S.D ค6าเฉล่ีย

ความกlาวหนlา 

รlอยละ

ความกlาวหนlา 

ก$อนเรียน 884 20 9.57 2.24 
5.07 25.37 

หลังเรียน 884 20 14.64 2.42 

ความพึงพอใจต$อการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดังตาราง 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D ความหมาย 

โมบายระบบสุริยะ 4.82 0.33 มากที่สุด 

ดาราศาสตร,กับการออกแบบบรรจุภัณฑ, 4.78 0.13 มากที่สุด 

วุEนดวงดาวแสนอร$อย 4.90 0.45 มากที่สุด 

โคมผัดกลุ$มดาวจักรราศี 4.32 0.81 มาก 

จรวดอวกาศสำรวจดวงดาว 4.53 0.21 มากที่สุด 

ค6าเฉล่ีย 4.67 0.39 มากท่ีสุด 

 

สรุปผล 

การเรียนรูEดาราศาสตร,ในโรงเรียนสรEางสรรค,สะเต็มศึกษา “Astronomy of Creative STEM School” สามารถ
สรุปผล คือ 1) การเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบดEวยกิจกรรมจำนวน 5 
กิจกรรม ไดEแก$ โมบายระบบสุริยะ ดาราศาสตร,กับการออกแบบบรรจุภัณฑ, วุEนดวงดาวแสนอร$อย โคมผัดกลุ$มดาว
จักรราศี และจรวดอวกาศสำรวจดวงดาว 2) นักเรียนมีความรูEความเขEาใจดEานดาราศาสตร,ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มสูงขึ้น 3) นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 หลังจากการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ผ$าน
กิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษามากขึ้น และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต$อการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,
ผ$านกิจกรรมการเรียนรูEตามแนวทางสะเต็มศึกษาอยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยรวม 4.67 ค$าส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท$ากับ 0.39 
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ดาราศาสตร>ในวัฒนธรรมและภูมิปöญญา เพ่ิมคุณค6าการเรียนรูlดาราศาสตร>ไทย 

นายณัฐพล  แสงทวี 

e-mail: sc09snatthapon@gmail.com 

(โรงเรียนนารายณ>คำผงวิทยา จ.สุรินทร>) 

 

บทคัดย6อ 

 

 การเรียนรูEดาราศาสตร,ควรใหEนักเรียนเขEาใจความสัมพันธ,ของดาราศาสตร,กับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม นักเรียนจะเขEาใจดาราศาสตร,หากสิ่งที่เรียนสอดคลEองกับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ชุมนุมดารา
ศาสตร,โรงเรียนนารายณ,คำผงวิทยาไดEเล็งเห็นความสำคัญจึงไดEจัดกิจกรรมใหEนักเรียนเขEาร$วม จำนวน 3 

กิจกรรม ไดEแก$ (1) “ดาราศาสตร,ในวัฒนธรรม” ศึกษาการโคจรของวัตถุทEองฟ_าในมิติเชิงสังคมวัฒนธรรมตาม
การเรียนรูEแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) (2) “ภูมิปbญญาดาราศาสตร,” ประดิษฐ,นา∞ิกาแดด ออกแบบ
สุริยะปฏิทินหรือที่พักอาศัยที่ผสมผสานแนวคิดดาราศาสตร,กับสถาปbตยกรรม และจัดทำปฏิทินจันทรคติ  (3) 

“เพิ่มคุณค$าการเรียนรู Eดาราศาสตร,ไทย” ฝOกเชื่อมโยงดาราศาสตร,โบราณกับดาราศาสตร,สมัยใหม$ ฝOกทำ
โครงงานดาราศาสตร,ในวัฒนธรรมและภูมิปbญญา และจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ใหEกบัพระภิกษุและนักเรียนทีม่ี
ความบกพร$องทางการเรียนรูE 

  ผลการดำเนินการมีดังน้ี (1) นักเรียนเขEาใจความสัมพันธ,ของกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนที่กำหนด
ตามเวลาทางจันทรคติและสุริยะคติ ผลการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย,กับการกำหนดเวลาบนโลกและงาน
สถาปbตยกรรม กลุ$มดาวจักรราศี และเขียนดาวฤกษ,จากตำแหน$งปรากฏของดาวเคราะห,บนทEองฟ_าไดE และ

ตระหนักในคุณค$าการเรียนรูEดาราศาสตร,ไทย เกิดทักษะการจัดทำโครงงานดาราศาสตร, นักเรียนที่มีความ
บกพร$องทางการเรียนรูEเกิดการเรียนรูEเกี่ยวกับดาราศาสตร, และนักเรียนไดEรับคัดเลือกใหEนำเสนอผลงานในเวที
ต$างๆ (2) ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ที่เนEนการลงมือปฏิบัติ และมีผลงานการศึกษาอิสระ

เกี่ยวกับดาราศาสตร,ในพระพุทธศาสนา  (3) ผูEบริหารไดEรับรางวัลครูดีเด$น สะเต็มศึกษา สาขาโลก ดาราศาสตร,
และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดEรับเชิญจากสถาบันส$งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,และ
เทคโนโลยีใหEเปRนวิทยากร  (4) โรงเรียนจัดตั้งศูนย,ดาราศาสตร,ศึกษาออนไลน, และศูนย,ดาราศาสตร,เพื่อ

พุทธศาสนิกชน เผยแพร$ทาง www.astroeducation.com (5) การขยายตัวของชุมชน  การเรียนรูEดาราศาสตร, 
โดยชุมชนดาราศาสตร,ไดEบันทึกขEอตกลงร$วมมือกันกับผูEบริหารและครูจากวิทยาลัยปb ∏ว และโรงเรียนวัดโบ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และพระสงฆ,เขEาใจเกี่ยวกับดาราศาสตร,ในพุทธประวัติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

และนำไปเปRนส$วนหน่ึงของการบรรยายธรรมไดE 
 

คำสำคัญ: ดาราศาสตร,ในวัฒนธรรม, ภูมิปbญญาดาราศาสตร,, ดาราศาสตร,โบราณ 
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บทนำ 

 ทฤษฎีการเรียนรู Eเชิงสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Learning Theory) ไดEกล$าวว$า บริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม มีอิทธิพลต$อความเขEาใจของนักเรียน (โชคชัย  ยืนยง และคณะ, 2551) นักเรียนจะไม$
เขEาใจวิทยาศาสตร,หากสิ ่งที ่เร ียนไม$สอดคลEองกับสิ ่งที ่พบเห็นในชีวิตประจำวัน การเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ จึงตEองสอดคลEองกับบริบทในชีวิตจริง โดยใชEสิ่งที่คุEนชินเปRนสื่อ สรEางองค,ความรูEจากสิ่งเหล$าน้ัน
ซึ่งสังคมไทยมีองค,ความรูEดาราศาสตร, อยู$ในวิถีชีวิต ความเช่ือ ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปbญญา จำนวนมาก
สามารถนำมาใชEเปRนแหล$งเรียนรูEหรือประเด็นจุดประกายการเรียนรูEไดE 

 การเรียนการสอนดาราศาสตร,ตEองใหEนักเรียนไดEสังเกตปรากฏการณ,ดาราศาสตร,ดEวยตนเอง เรียนรูE
จากการลงมือปฏิบัติ เช$น การเรียนรูEแบบโครงงานเปRนฐาน การเรียนรูEแบบใชEปbญหาเปRนฐาน และกระบวนการ
เรียนรูE 5 ขั้นตอน เปRนตEน นำสิ่งที่เรียนรูEไปใชEแกEปbญหาในชีวิตจริง พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม$ที่เปRน

ประโยชน,ต$อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ จะสามารถตอบสนองการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ไดEอย$างมีประสิทธิภาพ 
  ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนนารายณ,คำผงวิทยาจึงไดEออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูEดาราศาสตร,

ในวัฒนธรรมและภูมิปbญญา อย$างหลากหลาย ตอบสนองทุกกลุ$มเป_าหมาย เพื่อส$งเสริมคุณค$าการเรียนรูEดารา
ศาสตร,ไทย เรียนรูEอย$างสนุกสนานและสัมพันธ,กับบริบทในชีวิตประจำวันของนักเรียน 
 

วัตถุประสงค> 

 1. เพื่อใหEนักเรียนเขEาใจความสัมพันธ,ของดาราศาสตร,กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
 2. เพื่อส$งเสริมการทำโครงงานดาราศาสตร,ในวัฒนธรรมและภูมิปbญญา 

 3. เพื่อสรEางความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนแห$งการเรียนรูEต$อการจัดกิจกรรม 
 

การดำเนินกิจกรรม 

1. ข้ันวางแผน (Plan) สรEางความตระหนักและจุดประกาย มีการดำเนินการดังน้ี 
 1) ศึกษาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน หลักสูตรกลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, กลุ$มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การดำเนินงานของชุมนุมดาราศาสตร, แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูEเชิงสังคม

วัฒนธรรม ดาราศาสตร,ในวัฒนธรรมและภูมิปbญญาการเรียนรูEแบบลงมือปฏิบัติ 
  2) สรEางความตระหนักของสมาชิกในการร$วมกันออกแบบกิจกรรมใหEปรากฏเปRนรูปธรรม 
 2. ข้ันดำเนินการ (Do) การสรEางและพัฒนากิจกรรม มีการดำเนินการดังน้ี 

  1) ประชุมเพื่อกำหนดเป_าหมาย คือ จัดกิจกรรมการเรียนรูEทางดาราศาสตร,ที่สัมพันธ,กับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม และใชEกิจกรรมพัฒนานักเรียนใหEมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  2) พัฒนากิจกรรมตามแนวการจัดการเรียนรูEแบบลงมือปฏิบัติ จำนวน 3 กิจกรรม ไดEแก$         
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(1) “ดาราศาสตร,ในวัฒนธรรม” ศึกษาการโคจรของวัตถุทEองฟ_าในมิติเชิงสังคมวัฒนธรรมตามการเรียนรูEแบบ

ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) (2) “ภูมิปbญญาดาราศาสตร,” ประดิษฐ,นา∞ิกาแดด ออกแบบสุริยะปฏิทิน
หรือที่พักอาศัยที่ผสมผสานแนวคิดดาราศาสตร,กับสถาปbตยกรรม และจัดทำปฏิทินจันทรคติ  (3) “เพิ่มคุณค$า
การเรียนรูEดาราศาสตร,ไทย” ฝOกเช่ือมโยงดาราศาสตร,โบราณในวิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรมไทย กับดารา

ศาสตร,สมัยใหม$ที่สังเกตวัตถุทEองฟ_าดEวยกลEองโทรทรรศน,และการจำลองดEวยโปรแกรม ฝOกทำโครงงานดารา
ศาสตร,ในวัฒนธรรมและภูมิปbญญา และจัดการเรียนรู Eดาราศาสตร,ใหEกับพระภิกษุและนักเรียนที ่มีความ
บกพร$องทางการเรียนรูE 

 3) ดำเนินการตามที่ไดEวางแผนและออกแบบกิจกรรมไวE ตามความถนัดและความสามารถ 

         
 3. ขั ้นตรวจสอบ (Check) ประเมินผลกิจกรรมตลอดภาคเรียน และประเมินผลงานนักเรียน ครู 

ผูEบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา และความพึงพอใจของสมาชิกในชุมชนแห$งการเรียนรูEต$อการจัดกิจกรรม 
 4. ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Act) นำผลการประเมินมาวิเคราะห,ขEอบกพร$องและจุดอ$อนที่ควรปรับปรุงและ
พัฒนา วิเคราะห,การต$อยอดขยายผล รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ,ผลงานสู $สาธารณชนและ      การ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูEอย$างต$อเน่ืองและย่ังยืนต$อไป 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

1) นักเรียนเขEาใจความสัมพันธ,ของกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนที่กำหนดตามเวลาทางจันทรคติ
และสุริยะคติ ผลการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย,กับการกำหนดเวลาบนโลกและงานสถาปbตยกรรม กลุ$ม
ดาวจักรราศี และเขียนดาวฤกษ,จากตำแหน$งปรากฏของดาวเคราะห,บนทEองฟ_าไดE และตระหนักในคุณค$าการ

เรียนรูEดาราศาสตร,ไทย เกิดทักษะการจัดทำโครงงานดาราศาสตร, นักเรียนที่มีความบกพร$องทางการเรียนรูEเกิด
การเรียนรูEเกี่ยวกับดาราศาสตร, และนักเรียนไดEรับคัดเลือกใหEนำเสนอผลงานในเวทีต$างๆ  

2) ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ที่เนEนการลงมือปฏิบัติ และมีผลงานการศึกษาอิสระ

เกี่ยวกับดาราศาสตร,ในพระพุทธศาสนา  
3) ผูEบริหารไดEรับรางวัลครูดีเด$น สะเต็มศึกษา สาขาโลก ดาราศาสตร,และอวกาศ ระดับมัธยม ศึกษา

ตอนปลาย และไดEรับเชิญจากสถาบันส$งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,ใหEเปRนวิทยากร   

4) โรงเรียนจัดตั้งศูนย,ดาราศาสตร,ศึกษาออนไลน, และศูนย,ดาราศาสตร,เพื่อพุทธศาสนิกชน เผยแพร$
ทาง www.astroeducation.com  
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5) การขยายตัวของชุมชนการเรียนรูEดาราศาสตร, โดยชุมชนดาราศาสตร,ไดEบันทึกขEอตกลงร$วมมือกัน

กับผูEบริหารและครูจากวิทยาลัยปb∏ว และโรงเรียนวัดโบ ราชอาณาจักรกัมพูชา และพระสงฆ,เขEาใจเกี่ยวกับดารา
ศาสตร,ในพุทธประวัติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและนำไปเปRนส$วนหน่ึงของการบรรยายธรรมไดE 

 

สรุปผล 

1. สิ่งที่เรียนรูEและการปรับปรุงใหEดีข้ึน 
      การเรียนรูEดาราศาสตร,สัมพันธ,กับบริบททางสงัคมและวัฒนธรรม การเช่ือมดาราศาสตร,โบราณ กับ

ดาราศาสตร,สมัยใหม$ทำใหEนักเรียนเขEาใจความสัมพันธ,ของศาสตร,ต$างๆ กับดาราศาสตร,ไดEดีย่ิงข้ึน     การเปeด
โอกาสใหEนักเรียนศึกษาดาราศาสตร,ในวัฒนธรรมและภูมิปbญญาต$างประเทศ ตัวอย$างเช$น พีระมิด ประเทศ
อียิปต, หรือเทโอทิวาคาน ประเทศเม็กซิโก เปRนตEน โดยสรEางจำลองการเคลื่อนทีข่องวัตถุทEองฟ_าผ$านสิง่ก$อสรEาง 

จะช$วยใหEนักเรียนเขEาใจและเห็นความแตกต$างของการเคลื่อนทีข่องวัตถุทEองฟ_าเมื่อมองจากพิกัดทางภูมิศาสตร,
ที่ต$างกัน เช$น ประเทศแถบข้ัวโลกเหนือจะเห็นดาวเหนือสูงจากเสEนขอบฟ_า มากกว$าประเทศแถบเสEนศูนย,สูตร 
เปRนตEน ซึ่งสิ่งเหล$าน้ีทำใหEการรับรูE (perception) ทางดาราศาสตร,ของคนในแต$ละทีแ่ตกต$างกัน 

2. การขยายผลและเผยแพร$ 
   การนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีต$างๆ ส$งผลใหEบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนดีข้ึน 
ชุมชนมีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส$งผลใหEเกิดความร$วมมือเพิ่มมากข้ึน 

3. ขEอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย$างต$อเน่ือง 
  การร$วมจัดนิทรรศการ“NKW OPEN HOUSE 2019”การเผยแพร$งานผ$านเว็บไซต,ศูนย,ดารา
ศาสตร,ศึกษา (www.astroeducation.com) และเว็บไซต,โรงเรียน (http://www.nkw.ac.th) เปRนตEน 

4. จุดเด$น หรือลักษณะพิเศษของกิจกรรม 
  การสรEางองค,ความรูEดาราศาสตร,ในวัฒนธรรมและภูมิปbญญา ทุกฝWายร$วมมอืกันช$วยใหEสมาชิกแสดง
ศักยภาพผ$านการเรียนรูEแบบลงมือปฏิบัติ มีผลงานไดEรับการคัดเลือกใหEนำเสนอในเวทีต$างๆ นักเรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา ช$วยยกระดับคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนและสรEางความเช่ือมั่นใหEกับผูEปกครอง
และชุมชนไดEจริง 

 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 
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Setting. ขอนแก$น: มหาวิทยาลัยขอนแก$น.  
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(โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม) 

 
 

บทคัดย6อ 

 

 การดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลของชุมนุมดาราศาสตร,  ไดEดำเนิน
กิจกรรมมาอย$างต$อเน่ือง คือต้ังแต$ปgการศึกษา 2557 – ปbจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อกระตุEนความสนใจและ 

ความตื่นตัวทางดEานดาราศาสตร,เพื่อส$งเสริมการมีเจตคติที่ดีต$อวิทยาศาสตร, เพื่อใหEนักเรียนไดEรับความรูE
พื้นฐานทางดEานดาราศาสตร,   มีโอกาสไดEใชEสื่อเทคโนโลยีทางดาราศาสตร,และร$วมกิจกรรม และเพื ่อใหE
นักเรียนไดEฝOกสังเกตการณ,ปรากฏการณ, หรือทEองฟ_าจริง ตลอดจนเรียนรูEกิจกรรมต$าง ๆ  ในค$าย (ค$ายดารา

ศาสตร,)  กิจกรรมที่ดำเนินการคือ 1)กิจกรรมค$ายดาราศาสตร, (ปg 2557-2561 ) 2)กิจกรรมสังเกตการณ,
ปรากฏการณ,ต$าง ๆ ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร,ประชาสัมพันธ,ใหEจัดในแต$ละปg และที่โรงเรียนกำหนดเอง มี
ข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมคือ ข้ันเตรียม  ข้ันดำเนินการ และข้ันสรุปผล 

 ผลการดำเนินกิจกรรม นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความตื่นตัวและสนใจทางดาราศาสตร,   
มีนักเรียนร$วมกิจกรรมเพิ่มข้ึนอย$างต$อเน่ือง นักเรียนมีเจตคติที่ดีต$อวิทยาศาสตร, รูEจักการทำงานเปRนทีม เขEาใจ 
และ มีความรูEพืน้ฐานทางดาราศาสตร, ไดEฝOกสังเกตการณ,ทEองฟ_าจริงรวมถึงปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ต$าง ๆ  

คำสำคัญ   ค$ายดาราศาสตร, , ความรูEพื้นฐานทางดาราศาสตร, , เจตคติที่ดีต$อวิทยาศาสตร, 
 

ท่ีมาของกิจกรรม 

 

 การศึกษาทางดEานดาราศาสตร, ช$วยใหEเราทราบถึงความเปRนไปของปรากฏการณ,ตามธรรมชาติ   ทั้ง
บนโลกและอวกาศไดEความรูEใหม$ๆ จากการสำรวจดวงดาวและอวกาศ เพื่อนำมาประยุกต,ใชEใหEเกดิ  ประโยชน,

ต$อมวลมนุษยชาติ ดังนั้น นักดาราศาสตร,จึงพยายามศึกษาเพื่อใหEเขEาใจ ระบบต$าง ๆ ในเอกภพ และพยายาม
ประดิษฐ,คิดคEนเครื่องมืออุปกรณ,ต$าง ๆ  มากมายโดยเฉพาะกลEองโทรทรรศน,หลากหลายชนิด เพื่อการศึกษา
ปรากฏการณ,ต$าง ๆ บนทEองฟ_า ซึ่งแต$ละปรากฏการณ,  ที่เกิดข้ึนก็ลEวนจุดประกายใหEผูEคน  ทั่วโลกหันมาสนใจ

ทางดEานดาราศาสตร, 
 ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล เปRนโรงเรียนเครือข$ายดาราศาสตร,ของสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ต้ังแต$ปg 2559 เปRนตEนมา ไดEรับการสนับสนุนกลEองโทรทรรศน, พรEอม
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สื่อต$าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตลอดมา จึงมีภารกิจในการเปRนสื่อกลาง ถ$ายทอด ส$งเสริม จัดกิจกรรมทางดารา

ศาสตร,ในโรงเรียน และนำสื่อต$าง ๆ ไปสู$เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจดาราศาสตร, 
ชุมนุมดาราศาสตร, โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เห็นถึงความสำคัญของการส$งเสริมพัฒนาการใหEนักเรียนมี
ความรูEความเขEาใจเกี่ยวดาราศาสตร, การพัฒนากระบวนการคิด จินตนาการของนักเรียน และการเรียนรูEจาก

ประสบการณ,จริง นอกหEองเรียน ผ$านกิจกรรมทางดาราศาสตร, และที่สำคัญใชEดาราศาสตร,สรEางแรงบันดาลใจ
ทางวิทยาศาสตร,ใหEกับนักเรียนและเยาชนต$อไป จึงไดEจัดทำโครงการกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนข้ึน  
 

วัตถุประสงค> 

1) เพือ่กระตุEนความสนใจและความต่ืนตัวทางดEานดาราศาสตร, 
2) เพือ่ส$งเสรมิใหEนักเรียนมีเจตคติที่ดีต$อวิทยาศาสตร, 

3) เพือ่ใหEนักเรียนไดEเขEาร$วมกจิกรรมทางดาราศาสตร, สงัเกตทEองฟ_าจรงิ และใชEเครื่องมือ    
ทางดาราศาสตร,ไดEถูกตEอง 
 

วิธีดำเนินกิจกรรม 

1. กิจกรรมค6ายดาราศาสตร> 

1.1 เขียน และเสนอโครงการต$อผูEอำนวยการเพื่อพจิารณาตามลำดับ 

1.2 ประชุมคณะครู และนักเรียนชุมนุม กำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบกิจกรรม แบ$งหนEาที่
รับผิดชอบ 

1.3 ประสานหน$วยงาน ต$าง ๆ ที่เกี่ยวขEอง เช$น อุทยานต$าง ๆ ที่ใชEเปRนสถานที่ ยานพาหนะ

อาหารนักเรียนในค$าย เตรียม เอกสารคู$มือค$าย วัสดุอปุกรณ,ต$าง ๆที่ตEองใชE 
1.4 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปgที่ 4 ทำหนังสือขออนุญาตนำนักเรียนออกนอก

สถานศึกษาไปยัง เขตพื้นที่การศึกษา ทำหนังสือขออนุญาตผูEปกครอง คำสั่งไปราชการต$าง ๆ 

1.5 จัดกิจกรรมตามรูปแบบที่กำหนด คือกิจกรรมฐานการเรียนรูEต$าง ๆ กิจกรรมสังเกตการณ,
ทEองฟ_าจริง  

1.6 สรุปและประเมินการจัดกิจกรรม เกี ่ยวกับปbญหาและแนวทางการพัฒนา สรุปและ

รายงาน 
 

2. กิจกรรมสังเกตการณ>ปรากฏการณ>ต6าง ๆ ทางดาราศาสตร> 

2.1 สำรวจ เกี่ยวกบั ปรากฏกการณ,ดาราศาสตร,ทีจ่ะเกิดข้ึน ในรอบปg บันทึก ทำเปRนตาราง 
2.2 เมือ่ใกลEถึงกำหนดเวลา นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร, ประชาสัมพันธ,เกี่ยวกบัปรากฏการณ,            

ที่จะเกิดความสำคัญ ใหEนักเรียนรบัทราบ และ เชิญชวนร$วมกิจกรรมที่หนEาเสาธง และในเพจชุมนุม
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ดาราศาสตร,โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล และ โรงเรียนประถมในเขตเทศบาลเรณูกำหนดรปูแบบการ

จัดกิจกรรม 
2.3 ดำเนินการจัดกจิกรรม ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด 
2.4 สรุป ผลการดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับ ปbญหา แนวทางการแกEปbญหา เพื่อพัฒนากิจกรรม 

และรายงานผลต$อผูEอำนวยการและ หน$วยงานที่เกี่ยวขEอง  
 

ผลการดำเนินงาน 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทีเ่ขEาร$วมกจิกรรมค$ายดาราศาสตร,ปg 2559 – 2561 

ปx 2557 2558 2559 2560 2561 

จำนวน (คน) 150 250 150 120 150 
 

 จากตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรมมีนักเรียนที่เขEาค$ายมากที่สุดคือ ปg 2558 เน่ืองจาก
รับนักเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนตEน และตอนปลาย และจำนวนนEอยที่สุด คือ ปg 2560 เน่ืองจากเปRนความจำเปRน

ในการจัดกลุ$มของวิทยากรจากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา  
 

ตารางแสดงผลการประเมินเจตคติที่ดีต$อวิทยาศาสตร,ของนักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรม 

 

ที่ 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น (รEอยละ) 

ไม$เห็นดEวย ค$อนขEางไม$
เห็นดEวย 

เห็นดEวย
ปานกลาง 

เห็นดEวย
อย$างย่ิง 

1 วิทยาศาสตร,เปRนวิชาที่เรียนแลEวสนุก - 5 20 75 

2 ดาราศาสตร, /วิทยาศาสตร,ทำใหEเรามีเหตุผล - 2 16 82 

3 ขEาพเจEาบันทึกขEอมลูหรือผลการทดลองตาม

ความจริงทุกครัง้ 

- 3 18 79 

4 ดาราศาสตร,เปRนวิชาที่มีความสำคัญเท$าเทียม
กับวิชาอื่น 

- 5 15 80 

5 เพราะดาราศาสตร,ที่ทำใหEขEาพเจEาชอบเรียน
วิทยาศาสตร,ไปดEวย 

- 4 12 84 

6 ขEาพเจEาเฝ_าติดตามความเคลื่อนไหว ข$าวสาร
ทางดาราศาสตร, 

- 4 24 72 

7 ขEาพเจEาอดทนอย$างมากในการเฝ_าดูปรากฏการ

ทางดาราศาสตร, 

 4 25 71 
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 จากตารางแสดงเจตคติที่ดีต$อวิทยาศาสตร,ของนักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรมค$ายดาราศาสตร, พบว$า

นักเรียนมีความคิดเห็นว$า กิจกรรมดาราศาสตร,ทำใหEชอบเรียนวิทยาศาสตร,ไปดEวย มากที ่สุดรEอยละ 84 
รองลงมาคือดาราศาสตร,/วิทยาศาสตร,ทำใหEเปRนคนมีเหตุผล รEอยละ 82 และ นEอยที่สุดคือ ดาราศาสตร,      
เปRนวิชาที่มีความเท$าเทียมกับวิชาอื่น รEอยละ 71 

 
การจัดกิจกรรมสังเกตการณ>ปรากฏการณ>ต6าง ๆ ทางดาราศาสตร> 

 ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เริ่มจัดกิจกรรมสงัเกตการณ,ดาราศาสตร,ต้ังแต$ ปg 2559 

– ปbจจุบัน 
 ปg 2559 จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, ทั้งสิ้น  4  ครั้ง 
 ปg 2560 จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ทั้งสิ้น 5  ครั้ง 

 ปg 2561 จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ทั้งสิ้น  7  ครั้ง 
 ปg 2562 – ปbจจุบัน   จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, ไปแลEว 4 ครั้ง 
  

สรุปผล 

  จากผลการดำเนินกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,ตั ้งแต$ปg 2557 เปRนตEนมา นักเรียนใหEความสนใจ               
ในการเขEาค$ายเต็มจำนวนที่รับสมัครทุกปg รวมนักเรียนทั้งสิ้น 820 คน นักเรียนมีเจตคติที่ดีต$อวิทยาศาสตร,       

ทุกรายการรEอยละ 70 ขึ้นไป การจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ,ดาราศาสตร,ต$าง ๆ  พบว$านักเรียนใหEความ
สนใจและต่ืนตัว ในการเขEาร$วมกิจกรรม รวมจัดกิจกรรมสงัเกตการณ,ไปแลEว 20 ครั้ง และมีแนวโนEมจำนวนครั้ง
ที่จัดเพิ่มข้ึนทุกปg  นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรมเปRนนักเรียนในเขตเทศบาลเรณูนคร  นักเรียนสามารถอธิบายการ

ใชE และใชEแผนที่ดาวไดEถูกตEอง ไดEรับความรูEพื้นฐานทางดาราศาสตร,ที่ถูกตEอง 
 ปbญหาที่พบบ$อยในการจัดกิจกรรมสังเกตการณ,คือ สภาพทEองฟ_าไม$เอื้ออำนวยโดยเฉพาะในช$วงเดือน 
พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน ของทุกปgเพราะเปRนฤดูฝน  แนวทางการแกEปbญหาการดำเนินกิจกรรมโดยใชE

โปรแกรม Stellarium  หรือ ใหEดู การถ$ายทอดสดทางสื่อต$าง ๆ แทน   
 
     กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ที่ใหEการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ,ทางดารา
ศาสตร, ขEอมูล ความรูEต$าง ๆ ในการจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,และกิจกรรมสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร, จน
ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค, 

 ขอขอบคุณผูEอำนวยการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล ที่ใหEคำแนะนำ ใหE
คำปรึกษา และ อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ขอขอบคุณนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร, โรงเรียนเรณู
นครวิทยานุกูล ที่ต้ังใจ ร$วมกิจกรรม รับผิดชอบต$อหนEาที ่
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ค6ายดาราศาสตร>โรงเรียนประทาย คร้ังท่ี 10 

นายชริน  อำไธสง 

e-mail: rin_sharin@hotmail.co.th 

(โรงเรียนประทาย จ.นครราชสีมา) 

 

 

บทคัดย6อ 

  
       ชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย ไดEขออนุญาตจัดต้ังข้ึนในโรงเรียนประทาย สังกัดองค,การบริหาร
ส$วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สมาชิกชมรมประกอบดEวยนักเรียน ทั้งระดับ

มัธยมศึกษาตอนตEน และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งครูที่สนใจกิจกรรมจากกลุ$มสาระการ
เรียนรูEวิทยาศาสตร, รวมทั้งครูกลุ$มสาระการเรียนรูEอื่นๆ และในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ชมรมดารา
ศาสตร,โรงเรียนประทาย ไดEจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย ครั้งที่ 10 ข้ึน โดยไดEรับความร$วมมือ

จากชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนปทุมรัตน,พิทยาคม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร โรงเรียนสีดาวิทยา โรงเรียน
บEานหันหEวยทราย ซึ่งเปRนโรงเรียนในเครือข$ายของสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ(องค,การมหาชน) ร$วมจัด
กิจกรรมในครั้งน้ีดEวย กิจกรรมในค$ายแบ$งออกเปRน 6 ฐาน  ประกอบดEวย ฐานที่ 1) กลEองโทรทรรศน,และสังเกต

จุดบนดวงอาทิตย, ฐานที่ 2) แอสโตรแลปและการใชEแผนที่ดาว ฐานที่ 3) ระบบสุริยะและปรากฎการณ,ขEางข้ึน 
– ขEางแรม  ฐานที่ 4) ทรงกลมทEองฟ_าและกลุ$มดาว ฐานที่ 5) การหาระยะห$างจากโลกถึงดวงดาว(พารัลแลกซ,) 
ฐานที่ 6) การดูดาวบนทEองฟ_าจริง และการสังเกตวัตถุทEองฟ_าผ$านกลEองโทรทรรศน, วัตถุประสงค,ในการจัด

กิจกรรมมี 3 ขEอคือ 1) พัฒนานักเรียนชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนประทายใหEมีความรู E ทักษะการใชEงาน
อุปกรณ,ทางดาราศาสตร,และสามารถเปRนผูEช$วยวิทยากรไดE  2) จัดกิจกรรมใหEความรูEและทักษะการใชEเครื่องมือ
ทางดาราศาสตร,ใหEกับนักเรียนโรงเรียนประทาย 3) สรEางความร$วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ,ทางดารา

ศาสตร,กับโรงเรียนในเครือข$ายของสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ผลการจัดกิจกรรมเปRน
ดังน้ี 1) นักเรียนชมรมดาราศาสตร,โรงเรียน ประทายใหEมีความรูE ทักษะการใชEงานอุปกรณ,ทางดาราศาสตร,และ
สามารถเปRนผูEช$วยวิทยากรไดE จำนวน 15 คน 2) นักเรียนโรงเรียนประทายมีความรูEและทักษะการใชEเครื่องมือ

ทางดาราศาสตร, จำนวน 200 คน 3) ไดEรับความร$วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ,ทางดาราศาสตร,กับ
โรงเรียนในเครือข$ายของสถาบันวิจัย ดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียน
ปทุมรัตน,พิทยาคม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร โรงเรียนสีดาวิทยา โรงเรียนบEานหันหEวยทราย 

  
คำสำคัญ : ชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย, ค$ายดาราศาสตร,, ปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, 
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บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

  
  วิทยาศาสตร,มีบทบาทสำคัญย่ิงในสังคมโลกปbจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร,เกี่ยวขEองกับชีวิต
ของทุกคน  ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต$างๆ  เครื่องมือเครื่องใชE  ตลอดจนผลผลิตต$างๆ ที่

ใชEเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและในการทำงาน   ลEวนเปRนผลของความรูEวิทยาศาสตร, ผสมผสานกับ
ความคิดสรEางสรรค,และศาสตร,อื่นๆ ความรูEวิทยาศาสตร,ช$วยใหEเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย$างมาก  ในทาง
กลับกัน  เทคโนโลยีก็มีส$วนสำคัญมากที่จะใหEมีการศึกษาคEนควEาความรูEทางวิทยาศาสตร,เพิ่มขึ้นนอย$างไม$

หยุดย้ัง   
  การจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร, เปRนกจิกรรมหน่ึงทีก่ลุ$มสาระการเรยีนรูEวิทยาศาสตร,โรงเรียนประทาย
ไดEจัดขึ้นเพื ่อพัฒนาผูEเร ียนใหEไดEรับความรูE และทักษะการใชEอุปกรณ,ทางดาราศาสตร, ซึ่งเปRนพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร,ที่ทำใหEผูEเรียนสามารถนำไปพัฒนาตนเองทางดEานวิทยาศาสตร,โดยการเรียนรูEผ$านกิจกรรมค$าย
ดาราศาสตร, รวมทั้งสรEางความร$วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ,ทางดาราศาสตร,ร$วมกับเครือข$ายและ
ผูEสนใจทั่วไป 

  
วัตถุประสงค> 

  

วัตถุประสงค,ในการจัดค$ายดาราศาสตร,มี 3 ขEอคือ  
  1) พัฒนานักเรียนชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนประทายใหEมีความรูE ทักษะการใชEงานอุปกรณ,ทาง   
ดาราศาสตร,และสามารถเปRนผูEช$วยวิทยากรไดE   

  2) จัดกิจกรรมใหEความรูEและทักษะการใชEเครื่องมือทางดาราศาสตร,ใหEกับนักเรียนโรงเรียนประทาย  
  3) สรEางความร$วมมือและแลกเปลี ่ยนประสบการณ,ทางดาราศาสตร,กับโรงเรียนในเครือข$ายของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) 

  
การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

 

  กิจกรรมค$ายดาราศาสตร,โรงเรียนประทายครั้งที่ 10 เปRนกิจกรรมที่จัดสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปgที่ 4 โรงเรียนประทาย ไดEจัดต$อเนื่องมาตลอดเปRนเวลา 10 ปg นักเรียนจะไดEรับความรูEและเพิ่มทักษะการใชE
งานอุปกรณ,ทางดาราศาสตร,เพิ่มเติมจากการเรยีนวิชาโลก ดาราศาสตร, และอวกาศ ในหEองเรียน นักเรียนจะไดE

เรียนรูEจากประสบการณ,ตรง และการใชEงานจริงจากการเขEาค$าย โดยการจัดค$ายดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย 
ไดEดำเนินการดังน้ี  
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  1) สำรวจจำนวนนักเรียนที่จะเขEาร$วมกิจกรรมค$ายดาราศาสตร, เน่ืองจากโรงเรียนประทายมีนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปgที่ 4 แต$ละปg เฉลี่ยประมาณ 480 คน และมีขEอจำกัดในงบประมาณที่สามารถจัดกิจกรรมไดE
เพียง 200 คน จึงไดEทำการรับสมัครนักเรียนเขEาค$ายตามความสมัครใจ จำนวน 200 คน 
  2) กำหนดเนื้อหาที ่จะใหEความรูEกับนักเรียน เนื ้อหาในการจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,โรงเรียน

ประทาย ไดEจัดเปRนฐานเรียนรูEจำนวน 6 ฐาน คือ ฐานที่ 1) กลEองโทรทรรศน,และสังเกตจดุบนดวงอาทติย,   ฐาน
ที่ 2) แอสโตรแลปและการใชEแผนที่ดาว ฐานที่ 3) ระบบสุริยะและปรากฎการณ,ขEางขึ้น – ขEางแรม ฐานที่4) 
ทรงกลมทEองฟ_าและกลุ$มดาว ฐานที่ 5) การหาระยะห$างจากโลกถึงดวงดาว (พารัลแลกซ,) ฐานที่ 6) การดูดาว

บนทEองฟ_าจริง และการสังเกตวัตถุทEองฟ_าผ$านกลEองโทรทรรศน, และเมื่อกำหนดเน้ือหาแลEวจัดทำรูปเล$มสมุด
บันทึกกิจกรรมสำหรับแจกนักเรียน 
  3) วางแผนการจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร, เร ิ ่มจากการกำหนด วัน เวลา ในการจัดค$าย  

โดยตรวจสอบการข้ึนตกของวัตถุทEองฟ_าจากโปรแกรม Stellarium โดยเฉพาะดวงจันทร,จะมีความสำคัญมาก 
โรงเรียนประทายพยายามจัดในช$วงวันขึ้น 3 - 5 ค่ำ โดยสังเกตดวงจันทร,ก$อน เมื่อดวงจันทร,ตกลบัขอบฟ_าก็
สังเกตวัตถุทEองฟ_า และตอนเชEาสังเกตดาวเคราะห, จากนั้นจัดทำกำหนดการค$ายดาราศาสตร, ประกอบดEวย 

การรับลงทะเบียน พิธีเปeด กิจกรมนันทนาการ กิจกรรมฐาน สรุปกิจกรรม และพิธีปeด จำนวน 2 วัน 1 คืน เมื่อ
ไดEกำหนดการแลEวจึงออกคำสั่งปฏิบัติงาน ประกอบดEวย คณะกรรมการฝWายอำนวยการ คณะกรรมการฝWาย
อาคารสถานที่และถ$ายภาพ คณะกรรมการฝWายพิธีการ คณะกรรมการฝWายปฏิคม คณะกรรมการฝWายการเงิน

คณะกรรมการฝWายรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝWายสรุป และประเมินผล และในส$วนของวิทยากร
โรงเรียนประทาย ไดEสรEางเครือข$ายครูดาราศาสตร,มาช$วยเปRนวิทยากร ประกอบดEวย โรงเรียนปทุมรัตน,พิทยา
คม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร โรงเรียนสีดาวิทยา และโรงเรียนบEานหันหEวยทราย ส$วนนักเรียนสมาชิกชมรม

ดาราศาสตร, ทำหนEาที่ร$วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม เปRนผูEช$วยวิทยากร และรับผิดชอบกิจกรรมนันทนาการ    
  4) ดำเนินการจัดกิจกรรม นักเรียนสมาชิกชมรมดาราศาสตร,จะตEองไดEรับการฝOกและผ$านการประเมิน
ความรูEเพื่อเปRนผูEช$วยวิทยากร เพื่อร$วมกับครูในโรงเรียนเครือข$ายจัดกิจกรรมฐานการเรียนรูE รวมทั้งฝOกซEอม

กิจกรรมนันทนาการ และดำเนินการจัดค$ายดาราศาสตร,ตามกำหนดการที่วางไวE 
  5) สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นแต$ละกิจกรรม คณะทำงานของแต$ละกิจกรรมจะตEอง
สรุปผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห,ปbญหาเพื่อแกEไขต$อไป และเมื่อกิจกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็สรุปกิจกรรมรวม

ทั้งหมดออกมาเปRนรูปเล$มเพื่อเปRนแนวในการจัดกิจกรรมครั้งต$อไปและใหEผูEสนใจใชEเปRนแนวทางจัดกิจกรรม 
  

ผลการดำเนินกิจกรรม 

  ผลการจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย ครั้งที่ 10 เปRนดังน้ี  
  1) นักเรียนชมรมดาราศาสตร,โรงเรียน ประทายใหEมีความรูE ทักษะการใชEงานอุปกรณ,ทางดาราศาสตร,
และสามารถเปRนผูEช$วยวิทยากรไดE จำนวน 15 คน 

 2) นักเรียนโรงเรียนประทายมีความรูEและทักษะการใชEเครื่องมือทางดาราศาสตร, จำนวน 200 คน  
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  3) ไดEรับความร$วมมือและแลกเปลี ่ยนประสบการณ,ทางดาราศาสตร,กับโรงเรียนในเครือข$ายของ

สถาบันวิจัย ดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนปทุมรัตน,พิทยาคม โรง
เรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร โรงเรียนสีดาวิทยา โรงเรียนบEานหันหEวยทราย 
 

สรุปผล 

  การจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย ครั้งที่ 10 สำหรับนักเรียนโรงเรียนประทาย ช้ัน
มัธยมศึกษาปgที่ 4  วัตถุประสงค,คือ 1) พัฒนานักเรียนชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนประทายใหEมีความรูE ทักษะ

การใชEงานอุปกรณ,ทางดาราศาสตร,และสามารถเปRนผูEช$วยวิทยากรไดE 2) จัดกิจกรรมใหEความรูEและทักษะการใชE
เครื่องมือทางดาราศาสตร,ใหEกับนักเรียนโรงเรียนประทาย 3) สรEางความร$วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ,
ทางดาราศาสตร,กับโรงเรียนในเครือข$ายของสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ไดEจัดฐาน

เรียนรูEจำนวน 6 ฐาน คือ ฐานที่ 1) กลEองโทรทรรศน,และสังเกตจุดบนดวงอาทิตย, ฐานที่ 2) แอสโตรแลปและ
การใชEแผนที่ดาว ฐานที่ 3) ระบบสุริยะและปรากฎการณ,ขEางขึ้น – ขEางแรม  ฐานที่ 4) ทรงกลมทEองฟ_าและ
กลุ$มดาว ฐานที่ 5) การหาระยะห$างจากโลกถึงดวงดาว(พารัลแลกซ,) ฐานที่ 6) การดูดาวบนทEองฟ_าจริง และ

การสังเกตวัตถุทEองฟ_าผ$านกลEองโทรทรรศน, โดยไดEรับความอนุเคราะห,วิทยากรจากโรงเรียนเครือข$าย คือ
โรงเรียนปทุมรัตน,พิทยาคม โรงเรียนพยัคฆภูมิ-วิทยาคาร โรงเรียนสีดาวิทยา และโรงเรียนบEานหนัหEวยทราย
และผูEช$วยวิทยากรจากชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย และผลการจัดกิจกรรมปรากฏว$า 1) นักเรียนชมรม

ดาราศาสตร,โรงเรียน ประทายมีความรูE ทักษะการใชEงานอุปกรณ,ทางดาราศาสตร,และสามารถเปRนผู Eช $วย
วิทยากรไดE จำนวน 15 คน 2) นักเรียนโรงเรียนประทายมีความรูEและทักษะการใชEเครื่องมือทางดาราศาสตร, 
จำนวน 200 คน 3) ไดEรับความร$วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ,ทางดาราศาสตร,กับโรงเรียนในเครือข$าย

ของสถาบันวิจัย ดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนปทุมรัตน,พิทยาคม 
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร โรงเรียนสีดาวิทยา โรงเรียนบEานหันหEวยทราย ซึ่งเปRนไปตามวัตถุประสงค,ที่ต้ังไวE 
 

กิตติกรรมประกาศ 

  การจัดกิจกรรม สำเร็จไดEดEวยความร$วมมือของครูที ่ปรึกษาชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย  
ครูกลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร,โรงเรียนประทาย นักเรียนชมรมดาราศาสตร,โรงเรียนประทาย 

  ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ(องค,การมหาชน) ที ่สนับสนุนสื ่อและอุปกรณ,ทาง 
ดาราศาสตร, นายสุรชาติ ค้ำชู ผู Eอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทาย และคณะครูโรงเรียนประทาย  
ที่ใหEขEอเสนอแนะและความร$วมมือในการจัดกิจกรรม และขอขอบคุณโรงเรียนปทุมรัตน,พิทยาคม โรงเรียน

พยัคฆภูมิวิทยาคาร โรงเรียนสีดาวิทยา โรงเรียนบEานหันหEวยทราย ที่ใหEความอนุเคราะห,บุคลากรร$วมเปRน
เครือข$ายในการจัดกิจกรรม  
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การสรlางแรงบันดาลใจและกระบวนการทางความคิดเก่ียวกับความรูlทางดlานดาราศาสตร> 

นายณัฐพงศ>  นพโลหะ 

e-mail: skn_sci@hotmail.co.th 

(โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จ.กรุงเทพฯ) 

 

 

บทคัดย6อ 

 

 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เปRนโรงเรียนที่อยู$ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งโดยปกติจะเปRนพื้นที่ที่ไม$
เหมาะต$อการสังเกตวัตถุบนทEองฟ_า ซึ่งทำใหEนักเรียนขาดโอกาสที่จะศึกษาและสังเกตวัตถุบนทEองฟ_าอย$าง

จริงจัง เปRนสาเหตุใหEนักเรียนกลุ$มหน่ึงไดEพยายามจัดต้ังชมรมดาราศาสตร,ข้ึน  เพื่อจัดกิจกรรมที่เปRนการสรEาง
แรงบันดาลใจใหEแก$นักเรียนโดยทั่วไป ไดEมีโอกาสรับความรูEทางดEานดาราศาสตร, โดยผ$านกิจกรรมการเรียนรูEที่
เกิดจากประสบการณ,จริง โดยทางชมรมฯ ไดEมีการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที ่จะเปRนแกนนำ ในการ

ฝOกอบรมและเพิ่มเติมความรูEทางดEานดาราศาสตร, เพื่อที่จะใหEนักเรียนแกนนำไดEนำความรูEไปต$อยอดใหEกับ
สมาชิกในชมรมฯ  โดยเริ่มจากการกิจกรรมง$ายๆ และเมื่อนักเรียนทุกคนในชมรมมีความรูEพื้นฐานมากขึ้น จึง
เริ่มฝOกทักษะการสังเกตวัตถุบนทEองฟ_าจริง แต$เน่ืองจากบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงเรียนมีสภาพไม$เหมาะต$อการ

สังเกตวัตถุบนทEองฟ_ามากนัก ดังน้ันเริ่มแรกทางชมรมฯ จึงจัดกิจกรรมในการสังเกตวัตถุขนาดใหญ$บนทEองฟ_า 
เช$น ดวงจันทร, ดาวพฤหัสบดี หรือ ดาวเสาร, เปRนตEน  
 ถึงแมEว$าชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จะเพิ่งก$อตั้งมาไดEเพียง 3 ปgเท$านั้น แต$เรา

กลับพบว$าเรามีนักเรียนที่ใหEความสนใจเขEาร$วมกิจกรรมต$างๆ เปRนอย$างมาก ซึ่งถือว$าเปRนนิมิตหมายที่ดีแก$
ชมรม เพราะเราเช่ือว$าในอนาคตขEางหนEา ชมรมฯ น้ีจะเติบโตและย่ิงใหญ$ ไม$แพEความสว$างและความสวยงาม
ของทEองฟ_ายามค่ำคืน 

คำสำคัญ: ชมราดาราศาสตร, , การสรEางแรงบันดาลใจ 
 
 

ท่ีมาและความสำคัญของกิจกรรม 

 

 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เปRนโรงเรียนที่อยู$ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งโดยปกติจะเปRนพื้นที่ที่ไม$เหมาะ

ต$อการสังเกตวัตถุบนทEองฟ_า จึงทำใหEนักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครส$วนใหญ$ ที่ทุกคนมักจะคิดว$าไดEรับ
โอกาสทางการศึกษามากกว$านักเรียนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ กลับขาดโอกาสทางการเรียนรูEทางดEานดาราศาสตร,
เท$าที่ควร ถึงแมEจะมีทEองฟ_าจำลองหรือสถานที่ศึกษาความรูEอยู$หลากหลายสถานที่ แต$อย$างที่ทุกคนรูEกัน “สิบ

ปากว$า ไม$เท$าตาเห็น สิบตาเห็น ไม$เท$ามือคล้ำ สิบมือคล้ำ ไม$เท$าทำดู” นั้นหมายความว$า ต$อใหEนักเรียนใน
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กรุงเทพมหานครจะมีสื่อการเรียนรูEมากมายหลากหลายแหล$ง แต$หากนักเรียนไดEมีโอกาสเรียนรูEจากของจริง 

นักเรียนจะไดEรับประสบการณ, , กระบวนการคิดและแรงบันดาลใจมากข้ึน 
 จากปbญหาและความตEองการของนักเรียนในโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมดังกล$าว ทางชมรมดารา-
ศาสตร, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จึงไดEจัดกิจกรรมที่เปRนการสรEางแรงบันดาลใจใหEแก$นักเรียนที่สนใจ

ความรูEทางดEานดาราศาสตร,  โดยผ$านกิจกรรมเรียนรูEที่ไดEเกิดจากประสบการณ,จริง 
 

วัตถุประสงค> 

 

 เป_าหมายหลักของชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คือการรวมกลุ$มนักเรียนที่ร ักใน
ความรูEทางดEานดาราศาสตร, รวมถึงการสรEางแรงบันดาลใจใหEแก$นักเรียนที่กำลังศึกษาและสนใจความรูEทางดEานน้ี  

อีกทั้งยังมีการเผยแพร$ความรูEทางดEานดาราศาสตร,ใหEแก$นักเรียน ครู บุคคลทั่วไปอีกดEวย โดยผ$านการเรียนรูEทาง
ประสบการณ,จริงในการคEนหาความรูEทางดEานดาราศาสตร, เช$น การศึกษาจากอุปกรณ,และวัตถุบนทEองฟ_าจริง , 
การเรียนรูEผ$านกิจกรรมที่ทำใหEนักเรียนใหEฝOกประสบการณ,เพื่อใหEเกิดการพัฒนาทางความรูEใหEมากข้ึน เปRนตEน 

 
การดำเนินกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม 

 

 ทางชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ไดEมีการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนที่สนใจ
ทางดEานดาราศาสตร,กลุ$มแรกเพื่อจัดต้ังเปRนแกนนำ โดยไดEอบรมและเพิ่มเติมเสริมทักษะความรูEทางดEานดารา
ศาสตร, เพื่อที่จะใหEนักเรียนกลุ$มน้ีไดEนำความรูEไปต$อยอดใหEกับสมาชิกในชมรมฯ ซึ่งเริ่มจากกิจกรรมง$ายๆ  

เพื่อใหEนักเรียนไดEเรียนรูEจากอุปกรณ,และการทดลองในสถานการณ,จริง เช$น การฝOกใชEกลEองโทรทรรศน, , การ
ใชEแผนที่ดาว หรือการวัดระยะทางทางดาราศาสตร, เปRนตEน โดยไดEทำควบคู$ทั้งในชมรมและในหEองเรียน เพื่อใหE
นักเรียนในหEองเรียนไดEเรียนรูEและคEนพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ หลังจากนั้นแกนนำในชมรมจะถ$ายทอดความรูE  

ตามจุดประสงค, “พี่สอน นEองเรียน” เพื่อใหEความรูEถูกถ$ายทอดอย$างรวดเร็ว  และเมื่อนักเรียนทุกคนในชมรมมี
ความรูEพื้นฐานมากขึ้น จึงเริ่มฝOกทักษะการสังเกตวัตถุบนทEองฟ_า ซึ่งถือว$าเปRนกิจกรรมที่ทEาทายที่สุดในชมรม 
เนื่องจากปbญหาของสภาพทEองฟ_าและบริเวณโดยรอบในกรุงเทพฯ ที่ทำใหEเราไม$สามารถสังเกตวัตถุทางดารา

ศาสตร,ไดEมากนัก ดังนั้นกิจกรรมในช$วงแรกของชมรมฯ  จึงเนEนเปRนการสังเกตวัตถุขนาดใหญ$บนทEองฟ_า เช$น 
ดวงจันทร, ดาวพฤหัสบดี หรือ ดาวเสาร, เปRนตEน และหลังจากกิจกรรมต$างๆ ที ่จ ัดโดยชมรมฯ ประสบ
ความสำเร็จ ทางชมรมเริ่มมีนักเรียนเขEาร$วมมากขึ้น  เราจึงไดEเริ่มจัดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่

สนใจเฉพาะดEานเปRนพิเศษ เช$น การจัดติวเสริมเพื่อเขEาสอบในโครงการ สอวน. ดาราศาสตร, หรือการจัดค$าย
ดาราศาสตร,ทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ,ทางดาราศาสตร,เพิ่มข้ึน เพื่อใหEเพียงพอต$อจำนวน
นักเรียนในชมรม  
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

 

 ตลอดระยะเวลา 3 ปg ที ่ทางชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ไดEก$อตั ้งอย$างเปRน
ทางการ ชมรมฯ มีนักเรียนที่สนใจศาสตร,ทางดEานนี้เพิ่มขึ้นอย$างกEาวกระโดดจากจำนวนไม$ถึง 10 คน จน

ปbจจุบันมีสมาชิกเกือบ 100 คนแลEว ในดEานกิจกรรมที่จัดส$งเสริมใหEแก$นักเรียนในชมรมน้ัน นักเรียนทุกคนใน
ชมรมมีความรูEในการใชEอุปกรณ,พื้นฐานทางดEานดาราศาสตร,เปRนอย$างดี รวมถึงนักเรียนยังมีโอกาสไดEสัมผัสกับ
การสังเกตวัตถุบนทEองฟ_าขนาดใหญ$ต$างๆ ซึ่งสรEางความตื่นตาตื่นใจใหEกับนักเรียนไม$นEอย เช$นนักเรียนไดEมี

โอกาสเห็นพื้นผิวของดวงจันทร,อย$างชัดเจน , ไดEเห็นวงแหวนดาวเสาร, และยังไดEเห็นดวงจันทร,ของดาว
พฤหัสบดีทั้ง 4 ดวง เปRนตEน นอกจากนี้นักเรียนที ่มีศักยภาพเพียงพอ ทางชมรมไดEผลักดันใหEเขEาร$วมการ
สอบแข$งขันในโครงงาน สอวน.ดาราศาสตร, จนมีนักเรียนที่ไดEเขEาค$าย 1 จำนวน 5 คน จากที่ไม$เคยมีมาก$อน 

จนไดEรับคำช่ืนชมจากทางโรงเรียนเปRนอย$างมาก ทำใหEทางชมรมฯ ไดEรับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนในการ
จัดซื้ออุปกรณ,ทางดาราศาสตร,มาเพิ่มเติมเปRนจำนวนมาก จนเพียงพอต$อนักเรียนในชมรม อีกทั้งยังมีการ
สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดค$ายดูดาวสำหรับนักเรียนที่สนใจ ซึ่งเปRนกิจกรรมที่ทางชมรมฯ ตEองการเปRนอย$างมาก 

เพื่อเปeดประสบการณ,ที่ดีใหEกับนักเรียนในชมรมต$อไปในอนาคต 
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สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 

 ตลอดระยะเวลาที่ก$อต้ังชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมมาน้ัน เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นอย$างเห็นไดEชัด ไม$ว$าจะเปRนเรื่องจำนวนสมาชิกในชมรมฯ , ความรูEความสามารถที่เก ิดการ

พัฒนาข้ึนของสมาชิกในชมรมฯ หรือแมEกระทั่งการไดEรับการสนับสนุนเปRนอย$างดีจากทางโรงเรียนไม$ว$าจะเปRน
การเปeดโอกาสใหEมคี$ายดาราศาสตร,ทั้งในและนอกสถานที่ , การจัดหาอุปกรณ,เพื่อใชEในชมรมฯ รวมถึงการสรEาง
หEองชมรมดาราศาสตร,เพื่อเปRนที่รวมกลุ$มของผูEสนใจความรูEทางดEานน้ี ทั้งน้ีสิ่งที่เกิดข้ึนมาทั้งหมด ไม$ไดEเกิดจาก

ใครคนใดคนหนึ่ง แต$เกิดจากพลังที่ทุกคนร$วมกัน ในการเปRนแสงสว$างจุดประกายใหEแก$คนอื่นๆ ที่รักในสิ่ง
เดียวกัน ไดEมีโอกาสรวมตัวและแสดงศักยภาพของตนเองออกมาในทางที่ถูก เพราะเราเชื่อว$าการสรEางแรง
บันดาลใจเปRนสิ่งสำคัญที่ทำใหEทุกคนในโรงเรียนไดEเห็นว$า เราสามารถทำอะไรไดEบEาง เมื่อทุกคนเห็นว$าเราทำไดE 

การพัฒนาใหEชมรมของเราเจริญเติบโตมากข้ึนก็ไม$ใช$เรื่องไกลตัว และเราเช่ือว$าเราจะทำใหEชมรมของเราเติบโต
และกEาวไกลไปใหEถึงที่สุด ตราบเท$าที่หัวใจเรายังไม$หยุดเตEน 
 

กิตติกรรมประกาศ  

 

 ทั้งนี้ทางชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ตEองขอขอบคุณคณะผูEบริหารโรงเรียนทุก

ท$าน ที่ใหEการสนับสนุนและอนุมติัใหEดำเนินกิจกรรมต$างๆ ของชมรมฯ ดEวยดีมาโดยตลอด , คุณครูในกลุ$มสาระ
การเรียนรูEวิทยาศาสตร,ที่ร$วมกันผลักดันใหEเกิดการก$อต้ังชมรมดาราศาสตร,จนเปRนรูปธรรม และที่ขาดไม$ไดEคือ
นักเรียนสมาชิกชมรมดาราศาสตร, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมทุกคน ที่อดทนและต$อสูEฟbนฝWาอุปสรรคในการ

ดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ จนประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันน้ี 
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ดาราศาสตร>วัยทีน 

  นางสาวสุจิตรา  สมวาส 

e-mail: sujittra1579@gmail.com  

(โรงเรียนราชประชานุเคราะห> 47 จ.เพชรบุรี) 

 

 

บทคัดย6อ 

การศึกษาเปRนรากฐานสำคญัในการขับเคลื่อนความเจริญรุ$งเรืองของประเทศไทย วิชาวิทยาศาสตร,มีบทบาท

ที่สำคัญยิ่งต$อสังคมโลกปbจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร,เกี่ยวขEองกับชีวิตของเราทุกคน กิจกรรมทางดารา
ศาสตร,จัดทำขึ้นเพ่ือกระตุEนความคิดสรEางสรรค, พัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร,และวิชาต$างๆ  พรEอม

ทั้งส$งเสริมใหEนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรEางสรรค,  ทำใหEนักเรียนมีเจตคติที่ดีต$อวิชาวิทยาศาสตร,  มีวิสัยทัศน,ที่

กวEางไกลและนำความรูEไปใชEในชีวิตประจำวันไดEเพ่ือใหEผูEเรียนมองวิทยาศาสตร,ใหEเปRนเรื่องสนุกและเปRนแรงบนัดาลใจ
ใหEผูEเรียนรักที่จะเรียนรูEวิทยาศาสตร,ไดEในอนาคต เปeดโอกาสใหEผูEเรียนไดEคิดสรEางสรรค,และเรียนรูEวิทยาศาสตร,ไป

พรEอมกับความสนุกสนาน  โดยดำเนินโครงการอย$างเปRนระบบ  มีการศึกษาสภาพปbจจุบัน ปbญหาและความตEองการ 
การกำหนดเป_าหมายในการพัฒนา  การวางแผน  การปฏิบัติงานตามแผน  การนิเทศติดตามผล  และประเมิน

โครงการ  เพ่ือนำผลการประเมินโครงการไปใชEในการพัฒนางานอย$างต$อเน่ือง และเปRนระบบ  ผลการดำเนินงานช$วย

ใหEโรงเรียนไดEพัฒนากิจกรรมที่ส$งผลใหEนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูEและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร,มาก
ย่ิงขึ้น 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห, 47 จังหวัดเพชรบุรี  จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนประจำแบบใหEเปล$า
สำหรับเด็กดEอยโอกาส 10 ประเภท  อันไดEแก$ เด็กที่ถูกบังคับใหEขายแรงงาน เด็กเร$ร$อน เด็กที่อยู$ในธุรกิจทางเพศ 

เด็กกำพรEา เด็กที่ถูกทำรEายทารุณ เด็กยากจนมากเปRนพิเศษ เด็กในชนกลุ$มนEอย เด็กที่มีปbญหาเก่ียวกับสิ่งเสพติด 

เด็กที่ไดEรับผลกระทบจากโรคเอดส,หรือโรคติดต$อที่สังคมรังเกียจ และเด็กที่อยู$ในความดูแลของสถานพินิจและ
คุEมครองเด็กและเยาวชน  โดยมีเป_าหมายสำคัญคือ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับการสรEางเสริมประสบการณ,

พื้นฐานการประกอบอาชีพที่สุจริต พึ่งพาตนเองไดE และดำรงชีวิตอยู$อย$างมีความสุข มีรายไดEที่มั่นคงสำหรับ
นักเรียนทุกคน กลุ$มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห, 47 มีความตระหนักในเรื่องเหล$าน้ี จึงดำเนิน 

กิจกรรมชมรม ดาราศาสตร>วัยทีน เพื่อใหEนักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูEวิทยาศาสตร,ใหEแก$ผูEเรียนทั้งใน

เนื้อหาวิชา และกิจกรรมเสริมทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาใหEผูEเรียนมีความรูEความสามารถพฒันา
ความคิดในเชิงวิทยาศาสตร,ซึ่งส$งผลต$อผูEเรียนเขEาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย,สรEางขึ้นและนำไปใชEไดE

อย$างมีเหตุผล 
 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการในการประกอบอาชีพเพ่ือการมีงานทำในอนาคต วิชาวิทยาศาสตร,
มีบทบาทที่สำคญัย่ิงต$อสังคมโลกปbจจุบนัและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร,เก่ียวขEองกับชีวติของเราทุกคน สอนใหEเรา
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รูEจักคิดวิเคราะห, อย$างเปRนระบบและมีเหตุผล สามารถตัดสินใจจากขEอมูลดEวยเหตุน้ีในการจัดการศึกษา โรงเรียน

จึงควรจัดกระบวนการเรียนรูEวิทยาศาสตร,ใหEแก$ผูEเรียนทั้งในเน้ือหาวิชา และกิจกรรมเสริม เพ่ือพัฒนาใหEผูEเรียนมี
ความรูEความสามารถพัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร,ซึ่งส$งผลต$อผูEเรียนเขEาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่

มนุษย,สรEางขึ้นและนำไปใชEไดEอย$างมีเหตุผล มีคุณธรรม สรEางสรรค, พรEอมทั้งมีกิจกรรมที่หลากหลายมุ$งเนEนใหE
ผูEเรียนรูEจักใชEกระบวนการทางวิทยาศาสตร,เขEาไปแกEปbญหาไดEอย$างเปRนระบบ มีเจตคติที่ดีต$อวิทยาศาสตร, มีจิต

สาธารณะ กลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, กลุ$มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห, 47 มีความ

ตระหนักในเรื่องเหล$าน้ี จึงดำเนินกิจกรรมชมรม ดาราศาสตร>วัยทีน เพ่ือใหEนักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูE
วิทยาศาสตร,ใหEแก$ผูEเรียนทั้งในเน้ือหาวิชา และกิจกรรมเสริมทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือพัฒนาใหEผูEเรียนมี

ความรูEความสามารถพัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร,ซึ่งส$งผลต$อผูEเรียนเขEาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย,สรEางขึ้นแลนำไปใชEไดEอย$างมีเหตุผลและสามารถนำไปประกอบอาชีพไดEในอนาคต 

 

วัตถุประสงค> 

 

1.เพ่ือส$งเสริมใหEผูEเรียนรูEจกัใชEกระบวนการทางวทิยาศาสตร,ในการแกEปbญหา 
2.เพ่ือพัฒนาผูEเรียนใหEรูEจักคิดอย$างเปRนระบบและเรียนรูEปรากฏการณ,ทEองฟ_าจากการลงมือปฏิบัติ 

3.เพ่ือพัฒนานำไปประกอบอาชีพไดEในอนาคต 

4.เพ่ือสรEางเจตคติที่ดีต$อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร, 
 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

1.  หลักการและเหตุผล 

วิชาวิทยาศาสตร,มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต$อสังคมโลกปbจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร,เกี่ยวขEองกับ

ชีวิตของเราทุกคน สอนใหEเรารูEจักคิดวิเคราะห, อย$างเปRนระบบและมีเหตุผล ดEวยเหตุน้ีในการจัดโครงการค$ายดารา
ศาสตร,วัยทีน เพื่อใหEนักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูEวิทยาศาสตร,ใหEแก$ผูEเรียนทั้งในเนื้อหาวิชา และกิจกรรม

เสริม เพื่อพัฒนาใหEผูEเรียนมีความรูEความสามารถพัฒนาความคิดในเชิงวิทยาศาสตร,ซึ่งส$งผลต$อผูEเรียนเขEาใจโลก
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย,สรEางขึ้นและนำไปใชEไดEอย$างมีเหตุผล มีคุณธรรม สรEางสรรค,  

 

2. วัตถุประสงค> 

2.1 เพ่ือส$งเสริมใหEผูEเรียนรูEจกัใชEกระบวนการทางวทิยาศาสตร,ในการแกEปbญหา 

2.2 เพ่ือพัฒนาผูEเรียนใหEรูEจักคิดอย$างเปRนระบบเรียนรูEปรากฏการณ,ทEองฟ_าจากประสบการณ,จริง 
2.3 เพ่ือเรียนรูEปรากฏการณ,ทEองฟ_าจากประสบการณ,จริง 

2.4 เพ่ือสรEางเจตคติที่ดีต$อการเรียนวชิาวิทยาศาสตร, 
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3.  เปéาหมาย 

 3.1 เปéาหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน 180 คน จำนวน 2 ค$าย  
3.2 เปéาหมายเชิงคุณภาพ 

1. ผูEเรียน/ผูEเขEาร$วมโครงการถ$ายทอดความรูEเก่ียวกับปรากฏการณ,ทEองฟ_าโดยการบรรยายไดE

รEอยละ 80  
2.  ผูEเรียน/ผูEเขEาร$วมโครงการออกแบบวางแผนการทำงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ไดE

ถูกตEองรEอยละ 80   
3.  ผูEเรียน/ผูEเขEาร$วมโครงการเขียนลำดับกิจกรรไดEเปRนระบบรEอยละ 80  

4.  ผูEเรียน/ผูEเขEาร$วมโครงการเกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมระดับมากรEอยละ 80  

 

4.ระยะเวลาดำเนินการ เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน ธันวาคม  

 
5. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม 

5.1 ขั้นเตรียมการ 
 5.2 กิจกรรมที่ 2 ค$ายดาราศาสตร,วัยทีน 

 5.3 ขั้นติดตามประเมินผล 
6.  งบประมาณท่ีไดlรับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห, 47 จังหวัดเพชรบรุ ี

7.  การประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 6.2 วิธีดำเนินการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานไดEดำเนินการดังน้ี 
6.2.1เคร่ืองมือท่ีใชlในการประเมิน   เปRนแบบสอบถาม  แบ$งออกเปRน  3 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1  ขEอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูEตอบแบบสอบถาม   

   ตอนท่ี 2 ขEอมูลเก่ียวกับการดำเนินงานตามโครงการ    
   ตอนท่ี 3  ขEอเสนอแนะ 

 

กิจกรรมดาราศาสตร>ท่ีชมรมเคยทำ 

กิจกรรมที่ 1 เปeดฟ_า ดูดาว  

กิจกรรมที่ 2 ดูวัตถทุEองฟ_าดEวยกลEองโทรทรรศน, 
กิจกรรมที่ 3 บรรยายความรูEทางดาราศาสตร, 

กิจกรรมที ่4 ถ$ายภาพดาราศาสตร, 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

วิเคราะห>ขlอมูล ในการวิเคราะห, ดำเนินการดังน้ี 

ตอนท่ี 1ขEอมูลสถานภาพทั่วไปของผูEตอบแบบสอบถาม วิเคราะห,ผลดEวยการหาค$ารEอยละ 

ตอนท่ี 2 ขEอมูลเก่ียวกับการดำเนินงานตามโครงการ  ใชEค$าเฉลี่ย X* 

ตอนท่ี 3 สรปุขEอเสนอแนะ โดยใชEความถี่(f) 

ในการแปลความหมายของขEอมูล แปลผลจากค$าเฉลี่ยเลขคณิต (X*) โดยใชEหลกัเกณฑ,ดังน้ี 

  ค6าเฉลี่ยเลขคณิต (X* )     ความหมาย 

  4.50  –  5.00   ระดับการปฏิบัติมากทีสุ่ด / เหมาะสมมากที่สุด 

  3.50  –  4.49    ระดับการปฏิบัติมาก / เหมาะสมมาก 

  2.50  –  3.49    ระดับการปฏิบัติปานกลาง / เหมาะสมปานกลาง 
  1.50  –  2.49   ระดับการปฏิบัตินEอย / เหมาะสมนEอย 

  1.00  –  1.49    ไม$มีการปฏบิัติ/ ควรปรับปรุง 
 

สรุปผล 

ตอนที่ 1 ขEอมลูทั่วไปของผูEตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินโครงการ / กิจกรรมค$ายดาราศาสตร, แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการดำเนินโครงการค$ายพัฒนาทักษะกระบวนการวชิาวิทยาศาสตร, 
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ดาราศาสตร>กับศาสตร>การเรียนรูlสู6ศาสตร>พระราชา 

ว6าท่ีรlอยเอก สัมผัด  แกlวเอ่ียม 

e-mail: krudang_biology@hotmail.com 

(โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง) จ.นครสวรรค>) 

 
บทคัดย6อ 

 ดาราศาสตร,กับศาสตร,การเรียนรูEสู$ศาสตร,พระราชา เปRนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสมาชิกชมรมกลุ$มจิต

อาสาเดินดินดูดาว ที่มุ$งเนEนใหEเกิดการพัฒนาทักษะความรูE ความสนใจ และความเขEาใจทางดEานดาราศาสตร,
ใหEกับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อจะนำความรูEไปต$อยอดใหEกับบุคคลอื่นๆ ที่มีความสนใจดEานดาราศาสตร,  
 กิจกรรมที่จัดทำขึ้น มีทั้งกิจกรรมค$ายดาราศาสตร, การสรEางแหล$งเรียนรูEและสื่อการสอนดEานดารา

ศาสตร,ในโรงเรียน การจัดตั้งชมรมกลุ$มจิตอาสาเดินดินดูดาวเพื ่อใหEบุคคลภายนอกไดEเขEามามีส$วนร$วมใน
กิจกรรมดEานดาราศาสตร,ของโรงเรียน โดยกิจกรรมต$างๆ เปRนกิจกรรมที่สอดคลEองกับหลักในการดำเนินชีวิต  
ที่จะทำใหEเกิดการเรียนเรียนรูEเพื่อจะนำไปสู$ศาสตร,พระราชา คือ การนEอมนำพระบรมราโชวาทของพระบาท 

สมเด็จพระเจEาอยู$หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก$ปวงชนชาวไทย มากำหนดเปRนหลักในการปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต ไม$ว$าจะเปRนหลักการมีส$วนร$วม ประโยชน,ส$วนรวม ขาดทุนคือกำไร ทำงานอย$างมีความสุข และรูE 
รัก สามัคคี  

 
บทนำ 

 ในระยะเริ่มแรกของการจัดกิจกรรมดEานดาราศาสตร,ในอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค, เกิดข้ึนช$วง

ปลายปg พ.ศ.2555 โดยมีกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,ครั้งแรกใชEช่ือว$า “จากทEองนภาสู$ธารนที” โดยมีกลEองดูดาว
ที่ทำจากท$อ PVC เพียงหน่ึงชุดที่ใชEในการจัดกิจกรรมดEานดาราศาสตร, หลังจากกิจกรรมในครั้งน้ัน มีนักเรียน
จำนวนหน่ึงที่สนใจและอยากใหEมีกิจกรรมดังกล$าวเกิดข้ึนอีกในปgถัดไป ทางผูEจดักิจกรรมไดEมีแนวคิดว$า หากมี

การจัดกิจกรรมดEานดาราศาสตร,ในลักษณะที่หลากหลายมากข้ึน จะทำใหEนักเรียน ครู และผูEที่สนใจเกิดความรูE 
และสรEางแรงบันดาลใจจนทำใหEเกิดการเรียนรูE และสรEางองค,ความรูEใหม$อย$างต$อเน่ือง ประกอบกับในช$วงเวลา
หลังจากน้ัน ไดEมโีครงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร, “77 จังหวัด เปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร, เปeด

โอกาสเรียนรูEทั่วหลEา” โรงเรียนไดEสมัครเขEาร$วมโครงการและไดEรับคัดเลือกใหEไดEรับมอบกลEองโทรทรรศน,จาก
สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ทำใหEมีโครงการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูEดEานดารา
ศาสตร,ใหEเกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อใหEเกิดการเรียนรูEที่หลากหลาย ทำใหEเกิดแรงบันดาลใจจนสามารถนำไปต$อ

ยอดและเผยแพร$ความรูEใหEกับกลุ$มบุคคลที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยแต$ละกิจกรรมที่จัดข้ึน 
เปRนกิจกรรมที่ทำใหEเกิดการเรียนเรียนรูEเพื่อจะนำไปสู$ศาสตร,พระราชา โดยการนEอมนำพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจEาอยู$หัวรัชกาลที่ 9 ที่ไดEทรงพระราชทานแก$ปวงชนชาวไทย มากำหนดเปRนหลักในการ



 

                                                               THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
78 

ปฏิบัติ โดยใชEหลักการมีส$วนร$วม ประโยชน,ส$วนรวม ขาดทุนคือกำไร ทำงานอย$างมีความสุข และรูE รัก สามัคคี 

ทำใหEเกิดกิจกรรมที่เกีย่วขEองกับดาราศาสตร,ที่อาศัยหลักการของศาสตร,พระราชา 
 

วัตถุประสงค> 

 1. เพื่อใหEนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะความรูE ความสนใจ และความเขEาใจทางดEานดาราศาสตร, 
 2. เพื่อใหEนักเรียนฝOกทักษะจนเกิดความชำนาญ และนำความรูEที่ไดEไปต$อยอดและเผยแพร$ความรูEใหEกบั
กลุ$มบุคคลในโรงเรียน และกลุ$มบุคคลอื่นที่สนใจเรื่องดาราศาสตร, และฝOกใหEนักเรียนมีความเปRนผูEนำในดEาน

ดาราศาสตร,ระดับโรงเรียน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาและต$อยอดในระดับที่สูงข้ึนต$อไป 
 3. ยอดและเผยแพร$ความรูEใหEกับกลุ$มบุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยกิจกรรมที่ไดE
เสนอใหEกับผูEบริหารน้ันเปRนกิจกรรมที่ทำใหEเกิดการเรียนเรียนรูEเพื่อนำไปสู$การใชEศาสตร,พระราชามาเปRนหลัก

ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
 

การดำเนินกิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม 

 ข้ันตอนการดำเนินกจิกรรมดาราศาสตร,กับศาสตร,การเรียนรูEสู$ศาสตร,พระราชา มีการดำเนินการจัด
กิจกรรมดEานดาราศาสตร,ที่หลากหลาย ไม$ว$าจะเปRนการจัดค$ายดาราศาสตร, การสรEางแหล$งเรียนรูEดาราศาสตร,
ในโรงเรียน การสรEางสือ่และอุปกรณ,ดาราศาสตร,อย$างง$าย กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร, และกิจกรรมดูดาวของ

ชมรมกลุ$มจิตอาสาเดินดินดูดาว ซึ่งเปRนกิจกรรมทีม่ีต$อเน่ืองตลอดทั้งปg โดยมรีายละเอียดแต$ละส$วนของ
กิจกรรม ดังน้ี 
1. ค6ายดาราศาสตร> 

 
 
 

 
2. การสรlางแหล6งเรียนรูlดาราศาสตร>ในโรงเรียน 

 

 
 
 

3. การสรlางสื่อและอุปกรณ>ดาราศาสตร>อย6างง6าย 
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4. กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร> 

 
 

 
 
5. กิจกรรมดูดาวชองชมรมกลุ6มจิตอาสาเดินดินดูดาว 

 
 
 

 
ผลการดำเนินกิจกรรม 

 จากผลการดำเนินกจิกรรมดาราศาสตร,กับการเรียนรูEสู$ศาสตร,พระราชาทีผ่$านมา มีกิจกรรม ดังน้ี 
 

ที่ 
กิจกรรมดาราศาสตร>กับศาสตร>การเรียนรูl      

สู6ศาสตร>พระราชา 
วัน เดือน ปx จำนวนผูlเขlาร6วม สถานที ่

กิจกรรม : ค6ายดาราศาสตร> 

1 ตาดดูาวเทEาย่ำน้ำคลำหาเซลล, 29-30 ธ.ค. 57 60  ร.ร.ท.1 (บEานชุมแสง) 

2 เย็นดูดาวเชEาดูเธอ 26-27 ธ.ค. 58 120 ร.ร.ท.1 (บEานชุมแสง) 

3 ดาราศาสตร,สู$ศาสตร,พระราชา 18-19 ม.ค. 62 120 ร.ร.ท.2 (คลองระนง)    

กิจกรรม : สรlางแหล6งเรียนรูlดาราศาสตร>ในโรงเรียน 

4 สรEางแหล$งเรียนรูEในโรงเรียนเทศบาล 1 ปg 2559 150 ร.ร.ท.1 (บEานชุมแสง) 

5 จัดทำหEองดาราศาสตร,ในโรงเรียนเทศบาล 2 ปg 2561 120 ร.ร.ท.2 (คลองระนง)    
กิจกรรม : การสรEางส่ือและอุปกรณ,ดาราศาสตร,อย$างง$าย 

6 การสรEางส่ือดาราศาสตร,อย$างง$าย ปg 2559 60 ร.ร.ท.1 (บEานชุมแสง) 

7 การสรEางส่ือและอุปกรณ,ดาราศาสตร, ปg 2561 40 ร.ร.ท.2 (คลองระนง)    
กิจกรรม : งานวันวิทยาศาสตร> 

8 สัปดาห,วิทยาศาสตร,แห$งชาต ิ 18 ส.ค. 61 120 ร.ร.ท.2 (คลองระนง)    
กิจกรรม : ดูดาวของชมรมกลุ6มจิตอาสาเดินดินดูดาว 

9 สุริยุปราคาบางส$วนเหนือฟ_าเมืองไทย 9 มี.ค. 59 180 ชุมแสง/นครสวรรค, 

10 สังเกตปรากฎการณ,ดาวอังคารใกลEโลก 22-31 พ.ค. 59 120 นครสวรรค, 

11 สังเกตการณ,ดวงจันทร,ใกลEโลกที่สุดในรอบปg 14 พ.ย. 59 150 ชุมแสง/นครสวรรค, 

12 ค$ายลูกเสือ ฐานดาราศาสตร,ในชีวิตประจำวัน 28 ธ.ค. 59 90 ร.ร.ท.3(วัดแสงธรรมฯ) 

13 ค$ายดาราศาสตร,พัฒนาศาสนาทายาท 21-22 ม.ค. 60 112 วัดไทรเหนือ/นครสวรรค, 
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ที่ 
กิจกรรมดาราศาสตร>กับศาสตร>การเรียนรูl  

สู6ศาสตร>พระราชา 
วัน เดือน ปx จำนวนผูlเขlาร6วม สถานที ่

14 นิทรรศการ 9 ในดวงใจนิรันดร, 1 ก.พ. 60 250 เมือง/นครสวรรค, 

15 สังเกตการณ,ปรากฎการณ,ดาวเสาร,ใกลEโลก 15 มิ.ย. 60 120 ชุมแสง/นครสวรรค, 

16 ดวงจันทร,วันลอยกระทง 3 พ.ย. 60 250 ชุมแสง/นครสวรรค, 

17 งานดนตรีตะวันฉายใตEแสงดาว คร้ังที่ 6 16 ธ.ค. 60 150 แม$วงก,/นครสวรรค, 

18 ค$ายลูกเสือ ฐานดาราศาสตร,เบ้ืองตEน 28 ธ.ค. 60 80 ร.ร.ท.3(วัดแสงธรรมฯ) 

19 ชุมแสงบEานฉัน...ชมจันทรุปราคา 31 ม.ค. 61 45 ชุมแสง/นครสวรรค, 

20 ดาวเสาร,ใกลEโลก** 27 มิ.ย. 61 8 ชุมแสง/นครสวรรค, 

21 ดูดาวศุกร,วันศุกร,มีความสุข 5 ต.ค.61 120 ชุมแสง/นครสวรรค, 

22 ดูดวงจันทร,วันลอยกระทรงวดัเกยไชยเหนือ 22 พ.ย. 61 250 เกยไชย/นครสวรรค, 

23 ค$ายลูกเสือ ฐานทักษะเบ้ืองตEนดาราศาสตร, 27 ธ.ค. 61 90 ร.ร.ท.3(วัดแสงธรรมฯ) 

24 ดวงจันทร,เต็มดวงใกลEโลกที่สุดในรอบปg 19 ก.พ. 62 30 ชุมแสง/นครสวรรค, 

หมายเหตุ ** ฝนตก วิสัยทัศน,ไม$เอื้อต$อการจัดกจิกรรม 
 

 

สรุปผล 

 จากการทำกจิกรรมดาราศาสตร,กับศาสตร,การเรียนรูEสู$ศาสตร,พระราชา ทำใหEนักเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะความรูE มคีวามสนใจ และมคีวามเขEาใจทางดEานดาราศาสตร, นักเรียนทีส่นใจไดEฝOกทักษะจนเกิดความ

ชำนาญ และนำความรูEที่ไดEไปพัฒนาและต$อยอดในระดับที่สงูข้ึน กิจกรรมดังกล$าวมีผูEใหEความสนใจและเขEาร$วม
กิจกรรมค$อนขEางมาก ทำใหEนักเรียนชรมรมกลุ$มจิตอาสาเดินดินดูดาวที่สนใจดEานดาราศาสตร, เกิดการเรยีนรูEที่
หลากหลาย จนเกิดแรงบันดาลใจ จนสามารถเผยแพร$ความรูEใหEกบักลุ$มบุคคลทีส่นใจทัง้ภายในและภายนอก

โรงเรียน โดยกจิกรรมที่ไดEเสนอใหEกบัผูEบรหิารน้ันเปRนกิจกรรมทีท่ำใหEเกิดการเรียนเรียนรูEเพื่อนำไปสู$การใชE
ศาสตร,พระราชามาเปRนหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ไม$ว$าจะเปRนหลกัการมีส$วนร$วม ประโยชน,ส$วนรวม 
ขาดทุนคือกำไร ทำงานอย$างมีความสุข และรูE รัก สามัคคี 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดกจิกรรมชมรมดาราศาสตร,ระดับโรงเรียน ดาราศาสตร,กับศาสตร,การเรียนรูEสู$ศาสตร,พระราชา 

สำเร็จไดEโดยไดEรบัความอนุเคราะห,กลEองโทรทรรศน,จากโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร, “77 
จังหวัด เปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร, เปeดโอกาสเรียนรูEทั่วหลEา” คณะผูEบรหิารโรงเรียน และนักเรียนชมรมกลุ$ม
จิตอาสาเดินดินดูดาว ที่ไดEร$วมกันจัดกจิกรรมต$างๆ ขอความสำเร็จในครัง้น้ีไดEส$งผลใหEผูEเขEาร$วมกิจกรรมทุกท$าน 

ไดEรับความรูEและแรงบันดาลใจไปสรEางสรรค,ผลงานใหEเกิดประโยชน,ต$อไป 
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ค6ายดาราศาสตร> 

นายเชฐกร  ประชาโรจน> 

e-mail: Tc.chetthakorn@gmail.com 

(โรงเรียนอุบลรัตน>พิทยาคม จ.ขอนแก6น) 

 

 

บทคัดย6อ 

 

 การจัดทำโครงการค$ายดาราศาสตร,  มีวัตถุประสงค, 1) เพื่อใหEนักเรียนมีความเขEาใจในเรื่อง
ทิศทาง การเคลื่อนที่ของทรงกลมทEองฟ_าและแผนที่ดาว 2) เพื่อใหEนักเรียน มีความรูEเกี่ยวกับกลุ$มดาว 

การสังเกตดาวเคราะห,และเทห,วัตถุทEองฟ_าประเภทต$างๆ 3) เพื่อใหEนักเรียนสามารถสังเกตกลุ$มดาวและ
ระบุชื ่อกลุ $มดาวไดEถูกตEอง  4)เพื ่อใหEนักเรียนไดEฝOกการทำงานเปRนกลุ$มและมีสัมพันธภาพที่ดีต$อกัน        
5) เพื่อใหEนักเรียนมีเจตคติที่ต$อรายวิชาโลก ดาราศาสตร,และอวกาศ 

 การวิเคราะห,ขEอมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต$อโครงการค$ายดาราศาสตร, 
จากผูEตอบแบบสอบถามจำนวน 79 คน ชาย 16 คน หญิง 63 คน จากการประเมินความพึงพอใจของผูEเขEาร$วม
กิจกรรม พบว$า  1) ดEานความรูE  ผูEเขEารับการฝOกอบรมประเมินมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก คือ ความรูEที่

ไดEรับจากการโครงการ คิดเปRนรEอยละ 54.43  2) ดEานสถานที่ ผูEประเมินมีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก คือ 
บรรยากาศ/สถานที่ที่ใชEในการจัดโครงการ คิดเปRนรEอยละ 48.10  3) ดEานวิทยากร ผูEประเมินมีความพึงพอใจ
ในระดับ  ดีมาก คือ  ความรูEความเช่ียวชาญของวิทยากร คิดเปRนรEอยละ 55.70  4) ดEานคุณภาพการใหEบริการ  

ผูEประเมินมีความพึงพอใจในระดับ  ดีมาก คือ ท$านไดEรับความรูE แนวคิด ทักษะและประสบการณ,ใหม$ ๆ จาก
โครงการ คิดเปRนรEอยละ 48.10  5) ดEานอาหาร ผูEประเมินมีความพึงพอใจในระดับ  ดีมาก คือ อาหาร/อาหาร
ว$าง คิดเปRนรEอยละ 45.57  6) ความพึงพอใจของท$านต$อภาพรวมของโครงการ ผูEประเมินมีความพึงพอใจใน

ระดับ  ดีมาก  คิดเปRนรEอยละ 48.10 
 การวิเคราะห,ขEอมลู จากการทดสอบก$อนและหลังการเขEาค$ายดาราศาสตร, พบว$า คะแนน
ทีเฉลี่ย (Average T score) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก$อนการอบรมมคี$าเท$ากับ 41.03 คะแนนทีเฉลี่ย(Average 

T score) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการอบรม มีค$าเท$ากับ 58.97  ค$าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการ
อบรมสูงกว$าก$อนการอบรมเท$ากับ 17.94 
  

คำสำคัญ:  ค$ายดาราศาสตร, , ทรงกลมทEองฟ_า , แผนที่ดาว 
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บทนำ / แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม  

 ตามที่หลักสูตรสถานศึกษา  กลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร,  โรงเรียนอุบลรัตน,พิทยาคม  ไดEจัดใหEมี
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา  โลก  ดาราศาสตร,และอวกาศ  ซึ่งในหลักสูตรไดEกำหนดผลการเรียนรูE
เพื่อตEองการใหEนักเรียนมีความรูE ความเขEาใจและทักษะ เรื่อง ทิศ การเคลื่อนที่ของทรงกลมทEองฟ_า กลุ$มดาว

สว$าง  ดาวเคราะห,และการเคลื่อนที ่ และเทห,วัตถุทEองฟ_าประเภทต$าง ๆ การสังเกตกลุ$มดาวดEวยตาเปล$าและ
ดEวยกลEองโทรทรรศน,  โดยกิจกรรมการเรียนการสอนจะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค,ไดEนั้น นักเรียน
จะตEองเกิดความรูE ความเขEาใจและมีทักษะในดEานดาราศาสตร,  โดยมีการฝOกทักษะกำหนดทิศทาง ตำแหน$งของ

ดาวบนทEองฟ_า การอ$านแผนที่ดาวและการสังเกตกลุ$มดาวบนทEองฟ_าจริง  ตลอดจนนักเรียนสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ,ที่เกิดขึ ้นบนทEองฟ_าไดEอย$างถูกตEองและเนื ่องดEวยวันที ่ 13 - 15 ธันวาคม  ของทุกปg จะเกิด
ปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, คือ ปรากฏการณ,ฝนดาวตกคนคู$หรือฝนดาวตกเจมินิดส,  ซึ่งทางสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร,แห$งชาติและสมาคมดาราศาสตร,ไทยไดEคาดการณ,ว$า ในประเทศไทยจะมีโอกาสเห็นฝนดาวตกที่มี
อัตราการตกสูงสุดประมาณ 120 ดวงต$อช่ัวโมง    
 ดังนั้นเพื่อเปeดโอกาสใหEนักเรียนไดEฝOกทักษะและมีประสบการณ,ในดEานดาราศาสตร,กลุ$มสาระการ

เรียนรูEวิทยาศาสตร,  จึงไดEจัดโครงการค$ายดาราศาสตร, ในระหว$างวันที่ 13-14-15 เดือนธันวาคม  ของทุกปg    
ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน,พิทยาคม  อำเภออุบลรัตน,   จังหวัดขอนแก$น  
 

วัตถุประสงค> 

 2.1 เพื่อใหEนักเรียนมีความรูE ความเขEาใจในเรื่องทิศทาง การเคลื่อนที่ของทรงกลมทEองฟ_าและการอ$าน
แผนที่ดาว 

 2.2 เพื ่อใหEนักเรียนมีความรูEและทักษะการสังเกตกลุ $มดาว สังเกตการณ,ดาวเคราะห,ดEวยกลEอง
โทรทรรศน,และปรากฏการณ,ฝนดาวตกเจมินิดส, 
 2.3 เพื่อใหEนักเรียนไดEฝOกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, ทักษะการทำงานเปRนกลุ$มและมีทักษะ

ดEานการคิดวิเคราะห, คิดสรEางสรรค, ในการนำเสนอผลงาน 
2.4 เพื่อใหEนักเรียนมเีจตคติที่ต$อรายวิชาโลก ดาราศาสตร,และอวกาศ 

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

ในการจัดทำโครงการค$ายดาราศาสตร, คณะผูEจัดทำโครงการไดEดำเนินกิจกรรม ดังน้ี  
 3.1 เป_าหมายเชิงปริมาณ 

  1) นักเรียนในโรงเรียนอุบลรัตน,พิทยาคม   จำนวน    100 คน 
  2) วิทยากรและคณะครูกลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, จำนวน      15 คน 
  3) วิทยากรประจำกลุ$ม (นักเรียนที่ผ$านการเขEาค$าย)  จำนวน      30 คน 
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 3.2 เป_าหมายเชิงคุณภาพ 

  1) นักเรียนเขEาใจเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่ของทรงกลมทEองฟ_าไดE  
  2) นักเรียนเขEาใจและสามารถอ$านแผนที่ดาวไดE  
  3) นักเรียนรูEจักกลุ$มดาวและสามารถช้ีกลุ$มดาวไดE  

  4) นักเรียนเขEาใจและสามารถอธิบายการเกิดฝนดาวตกไดE  
 3.3 สถานที่ดำเนินการหอประชุม  สนามฟุตบอล  โรงเรียนอุบลรัตน,พิทยาคม  
 3.4 วิธีดำเนินการ 

 1) ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน สำรวจสถานที่และประมาณการค$าใชEจ$าย 
 2) มอบหมายภาระงานแก$ผูEที่เกี่ยวขEอง ประชาสัมพันธ, รับสมัครนักเรียนเขEาร$วมโครงการ 
 3) การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

  - ภาคบรรยาย การดูดาวเบื้องตEน, การสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร, 
  - ภาคปฏิบัติ การสังเกตวัตถุทEองฟ_าในเวลากลางคืน การดูดาว  กลุ$มดาว   
การใชEแผนที่ดาว การติดต้ังกลEองโทรทรรศน,เพื่อใชEงานจริง 

  4) สื่อและอุปกรณ,ที่ใชEในการอบรม เช$น  กลEองดูดาว  แผนที่ดาว  ลูกโลก  ทรงกลมฟ_า 
  5) Power point เรือ่ง กาแลก็ซี ่,ระบบสรุิยะ , กลุ$มดาว , การดูดาวเบื้องตEน 
  6) เอกสารประกอบการอบรม 1) แผ$นพบัเรื่อง นา∞ิกาแดด 2) การดูดาวเบื้องตEน  

3.5 การประเมินผลการจัดกิจกรรม 
  1) ทดสอบก$อน/หลัง   2) ฝOกการสงัเกตกลุ$มดาว 3) สังเกตและแบบประเมินความพึงพอใจ 
3.6 ประเมินผลโครงการและสรุปผล  

 
ผลการดำเนินกิจกรรม/สรุปผล 

 การทำโครงการอบรมในครั้งน้ี ไดEผลการวิจัยโดยนำเสนอผลการวิเคราะห,ขEอมลู ดังน้ี ขEอมูลผูEเขEาอบรม

จำนวนและรEอยละของสภาพผูEตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต$อการอบรม จำแนกตามเพศ ซึ่งเปRนเพศชาย
จำนวน 16 คน คิดเปRนรEอยละ 20 และเปRนเพศหญิงจำนวน 63 คน คิดเปRนรEอยละ 80 
 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนและรEอยละของขEอมูลผูEเขEาอบรมที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามความพึงพอใจดEานความรูE 

ดEานความรูE !" +. ,. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความรูEที่ไดEรับจากการโครงการ 4.51 0.57 มากที่สุด 

2. การนำความรูEที่ไดEรับไปใชEประโยชน,และสามารถนำไปใชEปฏิบัติไดE

ตรง 

4.08 0.61 
มาก 

3. ส่ือประกอบมีความเหมาะสมมากนEอยเพียงใด 4.03 0.64 มาก 

4. ความรูE เน้ือหาสาระ มีความสอดคลEองกับหัวขEอโครงการ 4.57 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.584 มาก 
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ตารางที ่2 แสดงจำนวนและรEอยละของขEอมูลผูEเขEาอบรมที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามความพึงพอใจดEานดEานวิทยากร 

ดEานวิทยากร !" +. ,. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความรูEความเช่ียวชาญของ วิทยากร 4.51 0.59 มากที่สุด 

2. รูปแบบและเทคนิคการนำเสนอของวิทยากรมีความเหมาะสมเพียงใด 4.33 0.54 มาก 

3. ความสามารถในการถ$ายทอดของวิทยากร 4.52 0.592 มากที่สุด 

รวม 4.45 0.577 มาก 
 

ตารางที่ 3  แสดงผลสัมฤทธ์ิของการจัดโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูดาวเบื้องตEน” 

คะแนนทีเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิ ทีเฉล่ีย (Average T score) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก$อนการอบรม 41.03 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการอบรม 58.97 
ค$าทีเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการอบรมสูงกว$าก$อนการอบรม  17.94 

 

  จากตารางที่ 3 พบว$า คะแนนทีเฉลี ่ย(Average T score) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก$อนการอบรม  
มีค$าเท$ากับ 41.03  คะแนนทีเฉลี่ย(Average T score) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการอบรม มีค$าเท$ากับ
58.97  ค$าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการอบรมสูงกว$าก$อนการอบรม  17.94 

 

กิตติกรรมประกาศ (ถlามี) 

 ขอขอบพระคุณ นายบวร  ใจปπ∫ ผูEอำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน,พิทยาคม ที่ใหEความอนุเคราะห,ดEาน

สถานที่ในการจัดอบรม การอนุมัติการจัดทำโครงการค$ายดาราศาสตร,และใหEคำแนะนำเรื่องการดำเนินการ/
แนวคิดในการจัดกิจกรรม 
ขอขอบพระคุณ ครูกลุ$มสาระวิทยาศาสตร,ทุกท$านที่เสียสละเวลาเปRนวิทยากรค$ายดาราศาสตร, 

ขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปgที่ 6 เปRนกำลังสำคัญทำหนEาที ่เปRนผู Eช$วยวิทยากรใหEความช$วยเหลือใหE
คำปรึกษากับนEองๆที่เขEาร$วมโครงการจนสำเร็จตามเป_าหมาย 

 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

สุจิตรา ศิริสวัสด์ิพิพัฒน,. เสlนศูนย>สูตรฟéาสำคญัอย6างไร. (ออนไลน,). เขEาถึงไดEจาก : http://www. 
ipst.ac.th/ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ.ดาราศาสตร>. (ออนไลน,). เขEาถึงไดEจาก : http://www.narit.or.th/  
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ค6ายนับดาว 

นางสาวสุรียานี  อดุลย>รอหมาน 

e-mail: pu_kong@hotmail.com 

(โรงเรียนอัตตัรกียะห>อิสลามียะห> จ.นราธิวาส) 

 
 

บทคัดย6อ 

 กิจกรรมค$ายนับดาว เปRนกิจกรรมที่จดัข้ึนสำหรบันักเรียนชมรมนักดาราศาสตร,โรงเรยีนอัตตัรกียะห,อสิ
ลามียะห, วัตถุประสงค,เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนและบุคลากรใหEมีความรูEความสามารถดEานดาราศาสตร,และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร, กิจกรรมครั้งนี้ไดEดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมีนักเรียน

ชมรมนักดาราศาสตร,ระดับช้ันมัธยมศึกษาปgที่ 1-3 จำนวน 40 คน โดยเครื่องมือที่ใชEในการจัดกิจกรรม คือ 1. 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 2. แผนการจัดกิจกรรม 3. แบบสังเกตพฤติกรรม 4. แบบประเมินความพึงพอใจ 
การวิเคราะห,ขEอมูล สถิติที่ใชEในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ใชEค$าเฉลี่ย, ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค$า t-test 

independent sample ผลการวิจัยพบว$า คะแนนเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนที ่มีการจัด
กิจกรรมค$ายนับดาว ก$อนและหลังจัดกิจกรรมแตกต$างกันอย$างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการ
เรียนหลังการจัดกิจกรรม ( = 15.77, S.D. = 1.18) สูงกว$าก$อนการจัดกิจกรรม ( = 12.37, S.D. = 1.35) 

เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ไม$ผ$านการเขEาร$วมกิจกรรม พบว$าผลการเรียนหลงัการจดักิจกรรมแบบปกติ (

=14.27, S.D. = 1.13) สูงกว$าก$อนการจัดกิจกรรมแบบปกติ ( =10.75, S.D. = 1.33) จากขEอมูลการจัด

กิจกรรมค$ายนับดาวมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว$าแบบปกติ 2. พฤติกรรมการทำงานกลุ$มของนักเรียนชมรม
ดาราศาสตร,ที่ไม$ผ$านการเขEาร$วมกิจกรรม ครั้งที่ 1, 2 และ 3 มีค$าเฉลี่ยและค$าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  = 

10.58, S.D. = 1.72) โดยเฉลี่ยอยู$ในระดับพอใชE และการสังเกตพฤติกรรมกลุ$มของชมรมนักดาราศาสตร,ที่ผ$าน
กิจกรรมค$ายนับดาว ครั้งที่ 1, 2 และ 3 มีค$าเฉลี่ยและค$าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  = 12.75,  S.D. = 1.26) โดย
เฉลี่ยอยู$ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบขEอมูลพฤติกรรมการทำงานกลุ$มของนักเรียนชมรมดาราศาสตร,ที่ผ$านการ

เขEาร$วมกิจกรรมค$ายนับดาวพบว$าพฤติกรรมการทำงานกลุ$มดีข้ึน 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชมรมนักดารา
ศาสตร,ที่ไม$ผ$านการเขEาร$วมกิจกรรม โดยเฉลี่ยอยู$ในระดับ ปานกลาง (  = 2.92, S.D. = 9.67) และคะแนน
ความพึงพอใจของนักเรียนชมรมนักดาราศาสตร,ที่ผ$านการเขEาร$วมกิจกรรม โดยเฉลี่ยอยู$ในระดับ มาก (  = 

4.36, S.D. = 19.11) จากขEอมูลการจัดการเรยีนรูEแบบปกติเมือ่เปรียบเทยีบกับการจัดการเรยีนรูEโดยใชEกิจกรรม
ค$ายนับดาวพบว$า นักเรียนส$วนใหญ$มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค$ายนับดาวมากกว$าการจัดการเรียนรูE
แบบปกติ อย$างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังตEองมีการปรับปรุงแกEไขในเรื่องการเพิม่จำนวนเครื่องและ

อุปกรณ,ที่ใชEในการสังเกตการณ,, เพิ่มระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
คำสำคัญ : บทบาทวิทยาศาสตร,, ดาราศาสตร,กับอิสลาม, ฝนดาวตก 

X X
X

X

X

X

X
X
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ความเป£นมาและความสำคญัของกิจกรรม 

 ปbจจุบันนี ้วิทยาศาสตร,มีบทบาทสำคัญ เพราะวิทยาศาสตร,เกี ่ยวขEองกับชีวิตประจำวัน อีกทั้งยัง
เกี่ยวขEองกับทุกสาขาอาชีพ ในดEานการใชEเครื่องมือต$าง ๆ  เพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งลEวนเปRนผลของความรูE
จากวิทยาศาสตร, ผสมผสานกับความคิดสรEางสรรค,และศาสตร,อื่น ๆ วิทยาศาสตร,ทำใหEคนไดEพัฒนาวิธีคิด คิด

อย$างมีเหตุผล คิดสรEางสรรค, คิดวิเคราะห,วิจารณ, มีทักษะ ในการคEนควEาหาความรูE มีความสามารถในการ
แกEปbญหาอย$างเปRนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชEขEอมูลหลากหลายและประจักษ,พยานที่ตรวจสอบไดE  
 วิทยาศาสตร,กับอิสลามถือเปRนศาสตร,แขนงหน่ึงที่ดำเนินคู$กันเปRนระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะสาขา

ดาราศาสตร,ที่รูEจักในนาม อัลฟาลัก ซึ่งเปRนการศึกษาตำแหน$งและการเคลื่อนที่ของวัตถุทEองฟ_า ปรากฏการณ,
ต$าง ๆทางดาราศาสตร, การปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมในแต$ละวันลEวนเกี่ยวขEองกับดาราศาสตร,ทั้งสิ้น 
 ปรากฏการณ,ทEองฟ_าที่มีความสำคัญในการศึกษากลุ$มดาว คือ ฝนดาวตก เกิดจากดาวจำนวนมากตก

มาจากแหล$งกำเนิดเดียวกัน ฝนดาวตกส$วนมากเกิดข้ึนจากฝุWนของดาวหาง (ยกเวEนฝนดาวตกเจมินิดส, เกิดจาก
ฝุWนของดาวเคราะห,นEอยเฟธอน 3200) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 มีปรากการณ,ฝนดาวตกเจมินิดส, ผูEคนใหE
ความสนใจ มีจุดเด$นคือมีความเร็วของดาวตกไม$มากนักแต$ละดวงปรากฏนานประมาณ 1-3 วินาที 

 ผูEจัดกิจกรรมในฐานะครูผูEสอน มีความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูEใน
รูปแบบค$าย เพื่อใหEนักเรียนสามารถลงมือสังเกตการณ,ฝนดาวตกและศึกษาวัตถุทEองฟ_าชนิดอื่น ๆ ไดEกระตุEน
ความสนใจในการเรียน ฝOกทักษะการใชEอุปกรณ,สังเกตการณ,และกระจายความรูEทางดาราศาสตร,ใหEนักเรยีนที่มี

ความสนใจ และสามารถผนวกดาราศาสตร,กับอิสลามมาใชEในชีวิตประจำวัน 
 

วัตถุประสงค> 

 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพนักเรียนและบุคลากรใหEมีความรูEความสามารถดEานดาราศาสตร, 
  2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร,  
 

การดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมค$ายนับดาว จัดข้ึนสำหรับนักเรียนชมรมนักดาราศาสตร, ผูEจัดกิจกรรมไดEดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
1. การประชุมทีมงานชมรมนักดาราศาสตร> 

 - ประชุมเตรียมความพรEอมในการจัดค$าย โดยมีนักเรียนชมรมดาราศาสตร,จำนวน 40 คน 
 - แบ$งหนEาที่รบัผิดชอบตามฝWายงาน 
2. การดำเนินการประชาสมัพันธ>คัดเลือกนักเรียน 

 - กลุ$มตัวอย$างที่นำมาใชEในการเขEาร$วมค$ายนับดาว ใชEวิธีการสุ$มอย$างง$ายจากจำนวนนักเรียน 80 คน 
ช$วงระดับช้ันมัธยมศึกษาปgที่ 1-3 
3. การดำเนินกิจกรรยนับดาว 

 - ประชาสัมพันธ,นักเรียนชมรมนักดาราศาสตร, 
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 - นักเรียนที่ผ$านการคัดเลือกขออนุญาตผูEปกคอรง 

 - ลงทะเบียนเขEาร$วมกิจกรรม วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 
 - นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมค$ายต$าง ๆ  ในภาคกลางวัน และปฏิบัติการใชEกลEองโทรทรรศน,และอุปกรณ,
อื่น ๆ ในการสงัเกตการณ,ฝนดาวตกในภาคกลางคืน 

 - รับมอบเกียรติบัตรโดยผูEอำนวยการ 
4. การประเมินผลสำเร็จกิจกรรม 

 - นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรมค$ายนับดาวและนักเรียนที่ไม$เขEาร$วมกิจกรรมจะรับการประเมินการ

ทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิ, การประเมินพฤติกรรมกลุ$มและความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนรูE 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมค$ายนับดาว ไดEวิเคราะห,ขEอมลูการจัดกจิกรรมดังน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทีเ่ขEาร$วมกจิกรรมเปรียบเทียบกบันักเรียนไม$ผ$านการเขEาร$วม 
การจัดการเรียนรูE คะแนนสอบ จำนวน (คน) คะแนนเต็ม x̄ S.D. t p 

การเรียนรูEแบบปกติ ก$อน 40 20 10.75 1.33  

12.73 

 

.000 หลัง 14.27 1.13 

การเรียนรูEแบบค$าย ก$อน 40 20 12.37 1.35 

หลัง 15.77 1.18 

 จากตารางที่ 1 พบว$าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนทีผ่$ายค$ายสูงกว$านักเรียนที่เรียนรูEแบบปกติ 
 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการสังเกตพฤติกรรมกลุ$มของนักเรียน  
การสังเกตพฤติกรรมกลุ6ม 

คร้ังท่ี การเรียนรูlแบบปกติ การเรียนรูlแบบค6าย t p 

 n x̄ S.D. n      x̄ S.D. 

ครั้งที ่1 40 9.12 1.55 40 10.50 2.00 1.53  

.000 ครั้งที ่2 40 10.87 1.72 40 13.50 .92 3.78 

ครั้งที ่3 40 11.75 1.90 40 14.25 .88 3.36 

*มีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

จากตารางที่ 2 พบว$าผลการสังเกตพฤติกรรมกลุ$มของนักเรียนที่เรียนรูEแบบค$ายมีค$าเฉลี่ยสูงกว$านักเรียนที่
เรียนรูEแบบปกติอย$างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = 0.00) แสดงใหEเห็นว$าการจัดเรียนรูEโดยใชE
ค$ายนับดาวทำใหEพฤติกรรมกลุ$มดีข้ึน 
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ตารางท่ี 3  กราฟแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  

 
  
 

 
 
 

 
จากตารางที่ 3 พบว$าคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่รยีนรูEแบบค$าย โดยเฉลี่ยอยู$ในระดับดีมาก           

(x̄ = 4.36, S.D. = 19.11) เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่เรยีนรูEแบบปกติ (x̄ = 2.92, S.D. = 9.67) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 การประเมินผลนักเรียนทีผ่$านการเรียนรูEแบบค$ายเปรียบเทยีบกับการเรียนรูEแบบปกติสามารถสรปุและ

อภิปรายผลการประเมินดังน้ี 
1. จากการประเมินพบว$านักเรยีนที่ผ$านกิจกรรมค$ายนับดาวมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรยีนสูงกว$าแบบปกติอย$างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = 0.00) เน่ืองจากนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติจริง 

2. จากการประเมินผลการสังเกตพฤติกรรมกลุ$มของนักเรียนที่เรียนรูEแบบค$ายมีค$าเฉลี่ยสูงกว$านักเรียนที่
เร ียนรูEแบบปกติอย$างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 (p-value = 0.00) เนื ่องจากการเขEาร$วมค$ายทำใหE
นักเรียนเกิดทักษะทางสังคม รูEจักปรับตัวตามสภาพแวดลEอม มีความรับผิดชอบ, เสียสละ, วางแผนและร$วมกัน

ทำงานอย$างเปRนระบบ 
3. จากจากประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ผ$านค$ายนับดาว มีความพึงพอใจอยู$ในระดับดีมากเมื่อ 
เน่ืองจากนักเรียนมีความกระตือรือรEน, มีการคิดวิเคราะห,และร$วมกันแกEปbญหาโดยอาศัยประสบการณ,จริง 

 
เอกสารอlางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช  2551. กรุงเทพฯ :        

โรงพิมพ,คุรุสภาลาดพรEาว. 
การกำหนดวันถือศีลอด. (เขEาถึงเมื่อ 1 เมษายน 2562). เขEาถึงจาก ;  --

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/small-bodies/meteor-shower 

 
 
 

0

20

การเรียนรู้แบบปกติ 
การเรียนรู้แบบคา่ย 

กราฟแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  

x̄

S.D.
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กิจกรรมค6ายดาราศาสตร> 

ศรุตยา  ลนุสะแกวงษ> 

e-mail: Satost56@gmail.com 

(โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด) 

 
 

บทคัดย6อ 

 

 การจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,เปRนส$วนหน่ึงของการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนโดยกิจกรรม
ค$ายดาราศาสตร,ที่จัดขึ้นเปRนประจำทุกปgนั้น จะมีนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,เปRนแกนนำในการจัดกิจกรรม  

โดยมีนักเรียนที ่สนใจทางดEานดาราศาสตร,สมัครเขEาร$วมค$าย ร$วมกับนักเรียนประถมศึกษาจากโรงเรียน
ใกลEเคียงเขEาร$วมกิจกรรมดEวย ค$ายดาราศาสตร,เปRนการส$งเสริมและพัฒนานักเรียนใหEมีความรูEและทักษะทาง
ดาราศาสตร,เพิ่มขึ้น โดยไดEรับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนและหน$วยงานภายนอกทำใหEการจัดกิจกรรม

ประสบความสำเร็จเปRนไปดEวยดี 
 

ความเป£นมา 

 
 ค$ายดาราศาสตร,เกิดข้ึนจากความตEองการของนักเรียนที่มีความสนใจทางดาราศาสตร,ไดEมาร$วมกันทำ
กิจกรรมในสถานที่ที่เหมาะสม รวมทั้งมีกจิกรรมที่น$าสนใจ  ฝOกทักษะและความรูEทางดาราศาสตร,ทำใหEนักเรยีน

เกิดมีความรูEและพัฒนาทักษะทางดาราศาสตร,มากข้ึน 
 

วัตถุประสงค> 

 

1. เพื่อกระตุEนและเผยแพร$ความรูEทางดาราศาสตร,ใหEกับนักเรียนในโรงเรียนไดEมีความรูEมากข้ึน 
2. เพื่อเผยแพร$ความรูEทางดาราศาสตร,ใหEกบันักเรียนบรเิวณใกลEเคียงที่มีความสนใจ 

3. เพื่อใหEนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ไดEทบทวนความรูEทางดาราศาสตร,และสรEางภาวะการเปRนผูEนำ 
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วิธีการดำเนินกิจกรรม 

 
1. วางแผนการจัดกิจกรรม เขียนโครงการเสนอต$อผูEบริหาร 
2. ประชาสัมพันธ, รับสมัครนักเรียนเขEาร$วมกิจกรรม 

3. สำรวจสถานที่ ประสานงานกับผูEที่เกี่ยวขEองในการจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร, 
4. จัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร, 
5. สรุปผลการจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร, 

 
 

ผลการจัดกิจกรรม 

 

 นักเรียนแกนนำค$ายดาราศาสตร,และนักเรียนที่เขEาร$วมค$ายดาราศาสตร, รวมทั้งผูEที่เกี่ยวขEองไดEฝOก
ทักษะกิจกรรมทางดาราศาสตร, โดยไดEรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหน$วยงานภายนอกและสมาคม

ผูEปกครองทำใหEการจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จเปRนอย$างดี 
 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
 นักเรียนที่เขEาร$วมค$ายดาราศาสตร,มีความพึงพอใจในการเขEาร$วมค$ายในระดับดีมาก ผูEปกครอง และ

สมาคมผูEปกครอง และผูEที่เกี่ยวขEองใหEการสนับสนุนทำใหEการเขEาค$ายดาราศาสตร,ประสบความสำเร็จเปRนอย$าง
ดี 
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ชุมนุมวิทยาศาสตร> (ดาราศาสตร>) โรงเรียนบlานบางแกlว ฯ 

นางนลินี โชติรักษ> 

e-mail: nalinee.chotrak@gmail.com 

(โรงเรียนบlานบางแกlว (สำนักงานสลากกินแบ6งสงเคราะห> 44) จ.เพชรบุรี) 

 

 

บทคัดย6อ 

 

จากการ จัดกิจกรรมเปeดฟ_าตามหาดาว (ปรากฎการณ,ดาวเสาร,ใกลEโลก) หลังจากไดEรับมอบกลEอง
โทรทรรศน,และสื่อการเรียนรูEดาราศาสตร,จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ทำใหEมี

นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนใหEความสนใจเปRนอย$างมาก โรงเรียนบEานบางแกEว (สำนักงานสลากกินแบ$ง
สงเคราะห, 44) จ ึงไดEม ีการจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร, (ดาราศาสตร,) ให Eแก$นักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปgที่ 4-6 ซึ่งมีการจัดกระบวนการเรียนรูE และจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,ที่หลากหลาย ทำใหE

นักเรียนไดEปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ นักเรียนเกิดองค,ความรูEจากการลงมอืปฏิบัติจริง มีการ
จัดกิจกรรมสังเกตการณ,ดาราศาสตร,ใหEแก$นักเรยีนในโรงเรยีน ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ใกลEเคียง ซึ่งรบัความ
สนใจและความพึงพอใจเปRนอย$างมาก  

คำสำคัญ: ดาราศาสตร,  
 

บทนำ 

 
 โรงเรียนบEานบางแกEว (สำนักงานสลากกินแบ$งสงเคราะห, 44) เปRนโรงเรียนขยายโอกาส เปeดสอน

ต้ังแต$ระดับช้ันอนุบาล – ช้ันมัธยมศึกษาปgที่ 3 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนที่เนEนผูEเรียนเปRนสำคัญ และจาก

การจัดกิจกรรมเปeดฟ_าตามหาดาวหลังจากไดEรับมอบกลEองโทรทรรศน,และสื่อการเรียนรู Eดาราศาสตร,จาก
สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ทำใหEมีนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนใหEความสนใจเปRน
อย$างมาก มีความสนใจอยากเรียนรูEและชมวัตถุทEองฟ_าดEวยกลEองกลEองโทรทรรศน, จึงมีการจัดกิจกรรมชมุนุม

วิทยาศาสตร, (ดาราศาสตร,) ใหEแก$นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปgที่ 4-6 โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียน
ชุมนุมไดEตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูEเรียน เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผูEเรียน 

 ชุมนุมวิทยาศาสตร, (ดาราศาสตร,) มีการจัดกระบวนการเรียนรูEและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,ที่

หลากหลาย เพื่อใหEนักเรียนเกิดองค,ความรูEจากการลงมือปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมดูดาว สังเกตวัตถุทEองฟ_า 
และปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, ใหEแก$นักเรียนในโรงเรียน ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ใกลEเคียง มีการ
ประชาสัมพันธ, แลกเปลี่ยนเรียนรูE และเผยแพร$กิจกรรมอย$างต$อเน่ือง เพื่อใหEโรงเรียนบEานบางแกEวฯ เปRนศูนย,

การเรียนรูEทางดEานดาราศาสตร, 
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วัตถุประสงค> 

 

1. เพื่อใหEนักเรียนไดEปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
2. เพื่อใหEนักเรียนเกิดองค,ความรูEทางดEานดาราศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

3. เพื่อจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ใหEแก$นักเรียนในโรงเรียน ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ใกลEเคียง 
4. เพื่อใหEโรงเรียนบEานบางแกEวฯ เปRนศูนย,การเรียนรูEทางดEานดาราศาสตร, 

 

การดำเนนิงาน 

 

 1. จัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูEเรียน - ชุมนุมวิทยาศาสตร, (ดาราศาสตร,)  

 2. ประชาสัมพันธ,วัตถุประสงค,ของชุมนุม และรับสมัครสมาชิกชุมนุม  
 3. ดำเนินการกิจกรรมชุมนุม โดยการจัดการเรียนการสอน ตลอดปgการศึกษา มีหัวขEอ ดังน้ี 
  3.1 ความสำคัญและเหตุการณ,สำคัญทางดาราศาสตร,ในอดีต – ปbจจุบัน  

  3.2 กิจกรรมต$าง ๆ เพื่อสรEางองค,ความรูEทางดEานดาราศาสตร,ใหEแก$นักเรียน ไดEแก$ การสรEาง
แบบจำลองดาวและระบบสุรยิะ นา∞ิกาแดดอย$างง$าย การเกิดทิศ ทรงกลมฟ_า ระบบพิกัดทEองฟ_า การใชEแผนที่
ดาว การเกิดขEางข้ึนขEางแรม การเกิดอุปราคา เปRนตEน 

  3.3 การใชEโปรแกรมและแอพลิเคชันดาราศาสตร,  
  3.4 การใชEกลEองโทรทรรศน, และอุปกรณ,ทางดาราศาสตร,   
  3.5 ภาพยนตร,/สารคดีเกี่ยวกับดาราศาสตร,  

  3.5 ค$ายดาราศาสตร, และ/หรือศึกษาแหล$งเรียนรูEทางดาราศาสตร,  
  3.6 การจัดกิจกรรมสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ใหEแก$นักเรียนในโรงเรียน ชุมชน และ

โรงเรียนในพื้นที่ใกลEเคียง โดยมีการประชาสัมพันธ, แลกเปลี่ยนเรียนรูE และเผยแพร$กิจกรรม 

 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม  
 5. รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 
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กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร> (ดาราศาสตร>) โรงเรียนบlานบางแกlวฯ 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

 

 1. นักเรียนไดEปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ทำใหEนักเรียนมีความสุข และ
สนุกกับการทำกิจกรรมต$าง ๆ นักเรียนมีการทำงานร$วมกัน รูEจักการแกEปbญหา และช$วยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. ชุมนุมวิทยาศาสตร, (ดาราศาสตร,) เปRนกิจกรรมที่ส$งเสริมการเรียนรูEกลุ$มสาระวิทยาศาสตร, ทำใหE
นักเรียนเกิดองค,ความรูEและความเขEาใจทางดEานดาราศาสตร,และวิทยาศาสตร,มากข้ึน นักเรียนใหEความสนใจขอ
ยืมแผนที่ดาว และหนังสือต$าง ๆ กลับไปอ$านต$อที่บEาน 

3. การประชาสัมพันธ,ปรากฎการณ,ทางดาราศาสตร,ต$าง ๆ  ดEวยการนำเสนอหนEาเสาธง การจัดป_าย
นิเทศ (Astro News) มีการตอบคำถามและแจกรางวัล ทำใหEนักเรียนสนใจอยากเขEาร$วมกิจกรรรมต$าง ๆ ของ
ชุมนุมมากข้ึน 

4. การจัดกิจกรรมสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร, ไดEแก$ กิจกรรมเปeดฟ_า...ตามหาดาว (ปรากฎการณ,
ดาวเสาร,ใกลEโลก) สังเกตการณ,วัตถุทEองฟ_า (ดวงอาทิตย, ดวงจันทร, ดาวเสาร, และดาวพฤหัสบดี) ปรากฎการณ,
ฝนดาวตก ไดEรับความสนใจจากท$านผูEอำนวยการโรงเรียนบางแกEวฯ โรงเรียนวัดสมุทรโคดม โรงเรียนบEานบาง

เกตุ คณะครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและต$างโรงเรียน และชุมชนใกลEเคียง เขEาร$วมกิจกรรม  
5. โรงเรียนต$าง ๆ  ทั้งในกลุ$มเครือข$ายและต$างกลุ$มเครือข$ายใหEความสนใจ ติดต$อขอใหEครูที่ปรึกษา

และนักเรียนในชุมนุมวิทยาศาสตร, (ดาราศาสตร,) ไปจัดกิจกรรมดาราศาสตร,เพื่อใหEความรูEและสังเกตการณ,

ทEองฟ_าใหEแก$โรงเรียนต$าง ๆ 
 

สรุปผล 

 ชุมนุมวิทยาศาสตร, (ดาราศาสตร,) โรงเรียนบEานบางแกEวฯ ประสบผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมต$าง 
ๆ ตามวัตถุประสงค,เปRนอย$างดี นักเรียนไดEเลือกชุมนุมความถนัดและความสนใจ เกิดองค,ความรูEทางดEานดารา
ศาสตร,มากข้ึน กิจกรรมสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ไดEรับความสนใจและพึงพอใจจากนักเรียน คณะครู และ

ประชาชนเปRนอย$างมาก  
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ผูEอำนวยการวรรณา บัวทอง โรงเรียนบEานบางแกEวฯ ที่ใหEการสนับสนุนการดำเนินการจัด
กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร, (ดาราศาสตร,) และส$งเสริมใหEครูที่ปรกึษาชุมนุมเขEารับการอบรมเพิ่มพูนความรูE ใน
การนำมาต$อยอดกิจกรรมดาราศาสตร,ต$าง ๆ  
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ชุมนุม NASA นlอย 

  นายวัชระพงษ>  ธนวนกุล 

e-mail: watcharaphongclub@gmail.com 

(โรงเรียนศรียานุสรณ> จ.จันทบรีุ) 

 

 

บทคัดย6อ 

 

 ชุมนุม NASA นEอย เปRนชุมนุมที่ก$อต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค,เพื่อปลูกฝbΩงค$านิยมในการศึกษาวิชาดารา
ศาสตร,ที่ไม$จำเปRนตEองมีแต$ภายในหEองเรียนเท$านั้น โดยกิจกรรมที่จัดใหEแก$ผูEเรียนนั้นจะเนEนเปRนกิจกรรมที่

ผูEเรียนสามารถเขEาใจไดEง$าย มีเน้ือหาที่ตรงกับวิชาดาราศาสตร,ที่นักเรียนกำลังศึกษา  การลงมือปฏิบัติเพื่อสรEาง
ความเขEาใจ เช$น การศึกษาหลักการทำงานของกลEองโทรทัศน,และประดิษฐ,กลEองโทรอย$างง$าย  การสรEางกลEอง
รูเข็มเพื่อหาระยะห$างระหว$างโลกกับดวงอาทิตย,  การศึกษาเฟสของดวงจันทร,เพื่อคำนวณหามุมระหว$างดวง

จันทร,กับดวงอาทิตย, เปRนตEน นอกจากการทำกิจกรรมต$างๆในชุมนุมแลEว ทางชุมนุมก็ยังมีการเผยแพร$ความรูE
ทางดEานดาราศาสตร,ในงานวิชาการของโรงเรียนและการนำเสนอนวัตกรรมของชุมนุม โดยทางชุมนุม NASA 
นEอยไดEออกแบบนวัตกรรมชุมนุมเปRนโปรเตอร,ระบบสุริยะรูปแบบเทคโนโลยีความเปRนจริงเสมือน(AR)ที่เมื่อนำ

โทรศัพท,ส$องเขEามาที่โปรเตอร,จะพบกับภาพและเสียงบรรยาย  
คำสำคัญ: - 

 

 
บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 ปbจจุบันนักเรียนส$วนใหญ$เริ่มหันมาสนใจทางดEานดาราศาสตร,กันเปRนอย$างมาก  สืบเนื่องมาจาก

เทคโนโลยีอวกาศที่พัฒนาไปอย$างรวดเร็วและการคEนพบที่สำคัญๆทางดEานดาราศาสตร,หลายอย$าง ส$งผลใหE
นักเรียนมีการตั้งคำถามและสงสัยในประเด็นต$างๆเปRนอย$างมาก รวมทั้งทางโรงเรียนศรียานุสรณ,มีการจัดทำ
หลักสูตรที่มีเน้ือหาของวิชาดาราศาสตร,ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายส$งผลใหEผูEเรียนเกิดความสนใจในวิชา

ดาราศาสตร,มากข้ึนและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผูEเรียน จึงเกิดเปRนชมรมดาราศาสตร,ภายในโรงเรียนข้ึน 
 เน่ืองจากชมรมดาราศาสตร,ในโรงเรียนของโรงเรียนศรียานุสรณ,เพิ่งจัดต้ังข้ึนในปgการศึกษา 2561 จึง
ตEองเริ่มจากการการสรEางภูมิความรูEพื้นฐานทางดEานดาราศาสตร,ใหEแก$นักเรียนก$อนเปRนอันดับแรก(เช$น ประวัติ

ต$างๆทางดEานดาราศาตร, การใชEกลEองโทรทัศน, ทรงกลมทEองฟ_า ระบบสุริยะวิถี ระบบศูนย,สูตรฟ_า เฟสดวง
จันทร,  เปRนตEน)เพื่อใหEนักเรียนในชุมนุมทุกๆคนมีความเขEาในดEานดาราศาสตร,ที่ไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อ
เปRนแนวทางในการศึกษาดEานดาราศาสตร,เพื่อใชEในการทำโครงงานดาราศาสตร,ดEวยตัวเองไดE 
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วัตถุประสงค> 

1. เพื่อสรEางองค,ความรูEในดEานดาราศาสตร,ใหEแก$ผูEเรียน 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาดาราศาสตร, 

3. เพื่อใหEผูEเรียนสรEางออกแบบและสรEางนวัตกรรมของตนเองไดE 
4. เพื่อใหEผูEเรียนฝOกการทำงานเปRนกลุ$มอย$างเปRนระบบ 
 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนรูl รายละเอียดกิจกรรม 

ประวัติการการคEนพบ

ทางดาราศาสตร,ในอดีต
ถึงปbจจุบัน 

บรรยายประวัติการคEนพบทางดEานดาราศาสตร,เพื่อใหEนักเรยีนเห็นความสำคัญ

ของดาราศาสตร, 

ทรงกลมทEองฟ_า อธิบายการการบอกพิกัดต$างๆบนทรงกลมทEองฟ_าโดยใชEโปรแกรม stellariam  

หลักการทำงานของ
กลEองโทรทรรศน, 

บรรยายพรEอมใหEนักเรียนเปรียบหลกัการทำงานของกลEองโทรทัศน,แต$ละแบบ 

การประดิษฐ,กลEอง
โทรทรรศน,อย$างง$าย 

ประดิษฐ,กลEองโทรทัศน,อย$างง$ายโดยใชEเลนส,นูนทีม่ีความยาวโฟกัสต$างกันสอง
เลนส, พรEอมทั้งใหEนักเรียนอธิบายภาพที่นักเรียนมองเห็น 

การหาระยะระหว$าง

โลกกบัดวงอาทิตย,ดEวย
กลEองรูเข็ม(ข้ัน

ประดิษฐ,) 

ครูใหEความรูEเรื่องวิธีการหาระยะห$างระหว$างโลกกับดวงอาทติย,โดยใชEกลEองรูเข็ม 

พรEอมทั้งกำหนดเสEนผ$านศูนย,กลางของดวงอาทิตย, จากน้ันใหEนักเรียนลงมือ
ประดิษฐ, 

ศึกษาการเกิดเฟสของ
ดวงจันทร, 

โดยการใหEผูEสังเกตอยู$กลางวงกลมที่สรEางข้ึนและใหEเพื่อนในกลุ$มยืนถือดวงจันทร,
จำลองพรEอมทัง้เปลี่ยนตำแหน$งของดวงจันทร,ไปเรื่อยๆ และใหEผูEสังเกตวาดภาพ

ดวงจัทร,ที่สงัเกตไดE  (นักเรียนทุกคนตEองกลบับEานไปถ$ายภาพดวงจันทร,ของ
ตนเองพรEอมสังเกตเฟสที่เกิดข้ึน) 

การแบ$งประเภทของกา

แล็คซ ี

นักเรียนจะไดEรบัการ,ดกาแล็กซีต$างๆ และครูใหEนักเรียนแบ$งกลุ$มกาแล็กซีตามที่

นักเรียนเขEาใจ 
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กิจกรรมการเรียนรูl รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรมตามล$าจักราศี ครูใหEนักเรียนตามล$ากลุ$มดาวจักราศีตามทีจ่ับฉลากไดE โดยใชEแอพ Star Chart 

พรEอมทั้งบนัทึกหนEาจอเปRนหลกัฐานและบอกดาวดวงทีส่ว$างที่สุด(ช่ือดาวและ
ความสว$างปรากฎของดาวดวงน้ัน)ส$งลงไลน,กลุ$ม จากน้ันครอูธิบายเพื่อเติม
เกี่ยวกับเรื่องการเคลือ่นของกลุ$มดาวจกัราศีและเรื่องค$าความสว$างจริงและความ

สว$างปรากฏของดาว 

กิจกรรมค$าย

วิทยาศาสตร, ม.1 

นักเรียนในชุมนุมจะตEองจัดฐานดาราศาสตร,สำหรบัค$ายวิทยาศาสตร, ม. 1 ภายใน

โรงเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาชุมนุมคอยใหEคำแนะนำ 

กิจกรรมวันวิชา
โรงเรียน 

นักเรียนในชุมนุมจะตEองจัดนิทรรศการน,ที่เกี่ยวกบัดาราศาสตร, พรEอมทั้งมี
กิจกรรมใหEผูEเขEาร$วมกิจกรรมไดEเล$นอย$างสนุกสนาน (ประกอบดEวย 1. แข$งขันการ

ส$องกลEองหาวัตถุที่กำหนดใหE โดยผูEที่ใชEเวลานEอยทีสุ่ดเปRนผูEชนะ 2. แฟนพันธุ,แทE
ดาราศาสตร, โดยใชEโจทย,ปbญหา) 

การออกแบบนวัตกรรม
ชุมนุม 

นักเรียนในชุมนุมตEองร$วมกันออกแบบนวัตกรรมของชุมนุมร$วมกัน 
(โปรเตอร,ระบบสรุิยะโดยใชEเทคโนโลยีความจริงเสมือน เปRนโปรเตอร,ที่เมื่อนำ
โทรศัพท,มาส$องเขEาทีโ่ปรเตอร,กจ็ะมีภาพการ,ตูนพรEอมเสียงบรรยาย) 

 

  
ผลการดำเนินกิจกรรม 

 ชุมนุม NASA นEอย มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน การดำเนินงานของกิจกรรมชุมนุมเปRนไปดEวยความ

เรียบรEอย นักเรียนทกุคนเขEาร$วมกิจกรรมและใหEความร$วมมอืในการจัดกิจกรรมเปRนอย$างดี 

 จากการจัดกจิกรรมพบว$านักเรียนในชุมนุม NASA นEอย จำนวนมากกว$ารEอยละ 60 มผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาดาราศาสตร,สูงกว$าเทอมทีผ่$านมา และนักเรียนในชุมนุมสามารถช$วยกันออกแบบและ

สรEางนวัตกรรมของชุมนุมออกมาในรูปแบบโปรเตอร,ระบบสรุิยะโดยใชEเทคโนโลยีความเปRนจริงเสมือน(AR)  

สรุปผล 

1. ผูEเรียนมีองค,ความรูEในดEานดาราศาสตร,เพิ่มมากข้ึน 

2. ผูEเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาดาราศาสตร,สูงข้ึนจากเดิม 
3. ผูEเรียนสามารถช$วยกันออกแบบนวัตกรรมของชุมนุมไดE 
4. ผูEเรียนมีการทำงานเปRนกลุ$มอย$างเปRนระบบ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ชุมนุม NASA นEอย ขอขอบพระคุณ นายพรต สุภาพงษ, ผูEอำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ, ที่เอือ้เฝæπอ
สถานที่และใหEความอนุเคราะห,ในการจัดต้ังชุมนุม NASA นEอยข้ึนพรEอมทั้งสนับสนุนการจัดกจิกรรมดEานต$างๆ 
และคณะครูกลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, โรงเรียนศรียานุสรณ,ที่ใหEคำปรกึษาการจัดกิจกรรม 

 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

หนังสือเรียนรูEเพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร, ช้ันมัธยมศึกษาปgที่ 4 – 6 โลก ดาราศาสตร,และ

อวกาศ เล$ม 3 : ดาราศาสตร,  
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“กิจกรรมเปîดฟéาตามหาดาว ปxท่ี 4” 

  นายยุทธการ  ศรีมาชัย 

e-mail: yutthakarn.s@chs.ac.th 

(โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณโุลก) 

 

 

บทคัดย6อ 

กิจกรรมเปeดฟ_าตามหาดาว ปgที่ 4 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อใหEนักเรียนความรูEความเขEาใจและ
ทักษะในการใชEเครื่องมือทางดEานดาราศาสตร, มีความเขEาใจในเรื่องทิศ การเคลื่อนที่ของทรงกลมทEองฟ_า ทำ
ความรูEจักกลุ$มดาวสังเกตการณ,ดาวเคราะห, และเทห,วัตถุทEองฟ_าประเภทต$างๆ ในทEองฟ_าจริง เสริมสรEางใหE

นักเรียนรูEจักใชEเวลาว$างใหEเกิดประโยชน, ระหว$างวันที ่ 11 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยทำการตั ้งกลEอง
สังเกตการณ,วัตถุบนทEองฟ_า ณ สนามโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ีผลการจัดกิจกรรมพบว$า 
นักเรียนเขEาร$วมกิจกรรมคิดเปRนรEอยละ 85 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ไดEรับความรูEและและทักษะในการใชE

เครื่องมือทางดEานดาราศาสตร, สามารถนำความรูEที่ไดEรับไปประยุกต,ใชEกับการเรียนและกระตุEนความสนใจของ
นักเรียนเปRนพื้นฐานเพื่อการศึกษาในโอกาสต$อไป 
คำสำคัญ: กิจกรรมเปeดฟ_าตามหาดาว, รายวิชาโลก ดาราศาสตร,และอวกาศ  

 
บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 จากการที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเปRนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีการพัฒนาอย$างเขEมขEน (Intensive 

school: World class stand school) ซึ่งใชEมาตรฐานสากลและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเปRนแนวทาง
ในการดำเนินการและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหEมีคุณภาพสอดคลEองกับนโยบายการศึกษาของ สพฐ. 
คือ เร$งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานใหEมีประสิทธิภาพทันสมัยเปRนรูปธรรม 

 กลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, ไดEตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นนี้  จึงไดEจัดใหEมีกิจกรรม
พัฒนาและส$งเสริมศักยภาพนักเรียนหEองเรียนปกติวิทยาศาสตร, เพื่อพัฒนาใหEผูEเรียนไดEรับความรูEเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, และเทคโนโลยีเพิ่มเติมมากข้ึน  นอกจากน้ียังช$วยเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูE การคิด

วิเคราะห,  กระบวนการแกEปbญหา และการทำงานเปRนทีม เพื่อใหEสอดคลEองมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียน
ประกาศใชEเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหEสอดคลEองกับการเปRนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 จากการจัดกิจกรรมเรียนการสอนในรายวิชาโลก ดาราศาสตร,และอวกาศ ของนักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในปgการศึกษา 2561 ทำใหEทราบว$านักเรียนส$วนมากขาดความเขEาใจและขาดทักษะ
ทางดEานดาราศาสตร, เน่ืองจากเปRนการเรียนในช้ันเรียนซึ่งเปRนเวลาในช$วงกลางวัน ทำใหEผูEเรียนไม$ไดEฝOกปฏิบัติ
กับทEองฟ_าจริง จึงตEองมีการจัดกิจกรรมเปeดฟ_าตามหาดาวปgที่ 4 ข้ึน เพื่อใหEผูEเรียนไดEมีความเขEาใจปรากฏการณ,

ทางดEานดาราศาสตร, มีทักษะดEานการใชEเครื ่องมือทางดาราศาสตร,โดยฝOกปฏิบัต ิกับอุปกรณ,จริงและ
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สังเกตการณ,ทEองฟ_าจรงิในช$วงเวลากลางคืน ผูEเรียนมีทักษะการเรียนรูEเพิ่มข้ึน ซึ่งจะส$งผลต$อผลสัมฤทธ์ิในระดับ

รายวิชา ระดับชาติและระดับเทียบเคียงมาตรฐานสากลสูงขึ ้น และมีความรู Eความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ประกาศใชEเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปg พ.ศ.2560 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผูEเรียน ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูEเรียน สูงขึ้นตามเป_าหมายที่กำหนด นอกจากนี้ยังเปRนการ

สรEางความสนใจของนักเรียนทางดEานดาราศาสตร,มากย่ิงข้ึนและใหEนักเรียนรูEจักใชEเวลาว$างใหEเกิดประโยชน, 
 

วัตถุประสงค> 

1. เพือ่ใหEนักเรียนความรูEความเขEาใจและทักษะในการใชEเครือ่งมือทางดEานดาราศาสตร, 
2. เพือ่ใหEนักเรียนมีความเขEาใจในเรื่องทิศ การเคลื่อนที่ของทรงกลมทEองฟ_า ทำความรูEจกักลุ$มดาว

สังเกตการณ,ดาวเคราะห, และเทห,วัตถุทEองฟ_าประเภทต$างๆ ในทEองฟ_าจริง 

3. เพือ่เสรมิสรEางใหEนักเรียนรูEจักใชEเวลาว$างใหEเกิดประโยชน, 
 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

ขั้นตอนการดำเนินการ 

1. ประสานงานฝWายต$าง ๆ ที่เกี่ยวขEองในการจัดกิจกรรมเปeดฟ_าตามหาดาวปgที่ 4 
2. จัดทำเอกสารเสนอกจิกรรมเพื่อขออนุมัติ 

3. แต$งต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน 
4. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดในการจัดกิจกรรมเปeดฟ_าตามหาดาวปgที่ 4 
5. ดำเนินงานตามกำหนดการกจิกรรม 

6. สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

ตารางการจัดกจิกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวปทีี ่4 

วัน เดือน ป ี เวลา กิจกรรม 
11 - 13 ธันวาคม 2561 17.00 น. – 17.30 น. ติดต้ังกล้องโทรทรรศน์  

17.30 น. – 18.00 น. พักทานอาหารเย็น 
18.00 น. – 19.00 น - บรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกบักลอ้งโทรทรรศน์ 

- บรรยายให้ความรูเ้รือ่งประวัติ ความสำคัญและ
ประโยชน์ของการดูดาว 
- บรรยายให้ความรูเ้รือ่งการใช้แผนที่ดูดาว 
- บรรยายให้ความรูเ้รือ่งการใช้แอพลเิคชันในมือถือดูดาว 

19.00 น. – 20.00 น. - บรรยายให้ความรูเ้รือ่งการดูกลุ่มดาวจักราศี 



 

THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
101 

- บรรยายให้ความรูเ้รือ่งการดูดวงจันทร์ข้างข้ึน- ข้างแรม 
- บรรยายการหาทิศเหนือจากกลุ่มดาวบนท้องฟ้า 

20.00 น. – 21.00 น. - สังเกตการณ์วัตถุบนท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 
- บรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกบัการดูกลุ่มดาว 

 

ภาพตัวอย6างการจัดกิจกรรมเปîดฟéาตามหาดาว ปxที่ 2 

ภาพการเตรียมพรlอมเร่ิมจัดกิจกรรม เร่ิมติดต้ังกลlองโทรทัศน>และจัดสถานท่ีในการทำกิจกรรม 

  
 

ภาพบรรยายให้ความรู้เร่ืองการใช้แผนท่ีดูดาว 

  
 

ภาพการสังเกตการณ์วัตถุบนท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

 

1. จำนวนคนเขlาร6วมกิจกรรม 

 - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4.5 - 4.9 จำนวน 229 คน 
 - นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร์ จำนวน 5 คน 
 รวมนักเรียนทัง้หมด 234 คน 
2. ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเขlาร6วมกิจกรรม จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เขEาร$วมกิจกรรม พบว$า  
 - นักเรียนไดEรับความรูEจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู$ในระดับมากที่สุด คิดเปRนรEอยละ 85 และระดับ

มาก คิดเปRนรEอยละ 15  
 - นักเรียนมีความพึงพอใจอยู$ในระดับมากที่สุด คิดเปRนรEอยละ 90 และระดับมาก คิดเปRนรEอยละ 10 
 

3. ความคิดเห็นอ่ืน ๆ จากนักเรียนท่ีเขlาร6วมกิจกรรม 

          - อยากใหEจัดกิจกรรมดูดาวอีกทกุปg 
       - ขอบคุณพี่ชุมนุมดาราศาสตร,ทีส่อนนEองดูแผนที่ดาว 

 
สรุปผล 

1. ผลจากการจัดกิจกรรมสรุปไดlว6า 

 1. นักเรียนความรูEความเขEาใจและทักษะในการใชEเครื่องมือทางดEานดาราศาสตร, 
 2. นักเรียนมีความเขEาใจในเรื ่องทิศ การเคลื ่อนที ่ของทรงกลมทEองฟ_า ทำความรู Eจ ักกลุ $มดาว
สังเกตการณ,ดาวเคราะห, และเทห,วัตถุทEองฟ_าประเภทต$างๆ ในทEองฟ_าจริง 

 3. นักเรียนรูEจักใชEเวลาว$างใหEเกิดประโยชน, 
2. ปöญหาท่ีพบ 

 - นักเรียนติดเรียนพิเศษในช$วงเย็นทำใหEตEองทำการยEายวันเวลาในการเขEาร$วมกิจกรรม 

3. แนวทางในการจัดกิจกรรมคร้ังต6อไป 

 - ทำการสำรวจวันเวลาที่นักเรียนสามารถเขEาร$วมกิจกรรมไดE 
 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

การบรรยายการดูดาวข้ันพื้นฐาน. สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ(องค,การมหาชน). 
สื่อการเรียนรูEดาราศาสตร,. สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ(องค,การมหาชน). 
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จุดประกายความรูlสู6ชุมชน 

  นายจักรกฤษณ> วงษ>วิทยานันท> 

e-mail: Jukgritwong@gmail.com 

(โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูม)ิ 

 

บทคัดย6อ 

 

 โครงการ จุดประกายความรูEสู$ชุมชนนี้ เปRนการรวมกลุ$มกันของครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาที่มี
อุดมการณ,เดียวกัน คือไปมอบความรูEทางดEานดาราศาสตร,แก$โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ห$างไกลจากความ
เจริญพอสมควร ซึ่งโรงเรียนส$วนใหญ$จะเปRนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในการพิจารณาโรงเรียนที่ออกไป

ใหEบริการนั้น เราจะดูถึงความขาดแคลนของบุคลากรและสื่อการเรียนทางดEานดาราศาสตร,ในโรงเรียนและมี
พื้นที่ห$างไกลจากตัวอำเภอเปRนลำดับแรก โดยการออกไปจัดกิจกรรมนั้นจะออกใหEบริการโรงเรียนหลังเวลา
ราชการ ซึ ่งคณะครูที ่ไปร$วมกิจกรรมจะนำรถยนต,ส$วนตัวบรรทุกอุปกรณ,ทางดEานดาราศาสตร,ออกไปจัด

กิจกรรมตามรูปแบบที่วางไวE ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมก็จะเปRนการบรรยายใหEความรูEทางดEานดาราศาสตร, 
หลังจากน้ันก็จะแบ$งเปRนฐานความรูE ประกอบไปดEวย ฐานดูดาวดEวยกลEองโทรทรรศน,  ฐานแผ$นที่ดาว จากการ
ดูดาวเบื้องตEน  และฐานดูดาวดEวยกลEองสองตา โดยจะมีครูใหEความรูEตามฐานที่แบ$งไวE ในส$วนการจัดกิจกรรม

ชมปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ที่สำคัญ ก็จะปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสม ในการดำเนินกิจกรรม
ทุกอย$างโครงการน้ีไม$มีค$าใชEจ$ายสำหรับโรงเรียนที่ไดEรับบริการ  
คำสำคัญ: จุดประกายความรูEสู$ชุมชน, ดาราศาสตร, 

 
บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 

 “โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  จังหวัดชยัภมูิ 
เปRนโรงเรียนที่เปeดการเรียนการสอนต้ังแต$มัธยมศึกษาปgที ่1 ถึงมัธยมศึกษาปgที่ 6 ในนามตัวแทนคณะผูEบริหาร 
ครู และนักเรียนของโรงเรยีนหนองบัวแดงวิทยา ตEองขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร, (องค,การมหาชน) 

ที่ไดEมีโครงการกระจายโอกาสการเรยีนรูEดาราศาสตร, “77 จังหวัด เปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร,เปeดโอกาสเรียนรูE
ทั่วหลEา” ไดEมอบกลEองโทรทรรศน,ใหEกับโรงเรียน ต้ังแต$ทางโรงเรียนไดEรับมอบกลEองโทรทรรศน,มา ขEาพเจEามอง
ว$าเปRนสื่อการเรียนการสอนที่คุEมค$ามาก เพราะทางโรงเรียนไดEนำไปใชEทั้งทางดEานการจัดกิจกรรมทางการเรียน

การสอน บริการชุมชน ทั้งน้ีคณะครูและนักเรียนยังไดEนำไปใชEเปRนเครื่องมือในการทำโครงงานดาราศาสตร, จน
มีนักเรียนประสบผลสำเร็จไดEเปRนตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอโครงงานดาราศาสตร, ณ ประเทศญี่ปุWน 
เรื่อยมา ถือเปRนสื่อเล็กๆ ที่มาสรEางแรงบันดาลใจใหEกับลูกๆนักเรียนที่อยากจะเรียนรูEทาง    ดาราศาสตร,เพิ่ม

มากขึ ้น นอกจากนี ้ทางโรงเรียนยังไดEตระหนักถึงความสำคัญของกลEองโทรทรรศน,และไดEมีการนำกลEอง
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โทรทรรศน, ไปจัดกิจกรรมใหEบริการวิชาการทางดEานดาราศาสตร,แก$โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกๆปg ทั้งใน

อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอใกลEเคียงอีก และไดEจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,ที่สำคัญๆ ใหEแก$ชุมชน เรื่อง
มา”  

 

วัตถุประสงค> 

 

1) เพือ่มอบโอกาสในการเรียนรูEทางดEานดาราศาสตร,แก$นักเรียนอยู$ในพื้นทีห่$างไกล 

2) เพือ่สรEางแรงบันดาลใจใหEกับนักเรียนในการเรียนรูEทางดEานดาราศาสตร, 
3) เพือ่ใหEนักเรียน ชุมชน ไดEมีโอกาสเรียนรูEเกี่ยวกับปรากฏการณ,ทางดEานดาราศาสตร,เพิ่มมากข้ึน 

 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

 

 โครงการ จุดประกายความรูEสู$ชุมชนนี้ เปRนการรวมกลุ$มกันของครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาที่มี

อุดมการณ,เดียวกัน คือไปมอบความรูEทางดEานดาราศาสตร,แก$โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ห$างไกลจากความ
เจริญพอสมควร ซึ่งโรงเรียนส$วนใหญ$จะเปRนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในการพิจารณาโรงเรียนที่ออกไป
ใหEบริการนั้น เราจะดูถึงความขาดแคลนของบุคลากรและสื่อการเรียนทางดEานดาราศาสตร,ในโรงเรียนและมี

พื้นที่ห$างไกลจากตัวอำเภอเปRนลำดับแรก โดยการออกไปจัดกิจกรรมนั้นจะออกใหEบริการโรงเรียนหลังเวลา
ราชการ ซึ่งคณะครูที่ไปร$วมกิจกรรมจะนำรถยนต,ส$วนตัว บรรทุกอุปกรณ,ทางดEานดาราศาสตร,ออกไปจัด
กิจกรรมตามรูปแบบที่วางไวE ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมก็จะเปRนการบรรยายใหEความรูEทางดEานดาราศาสตร, 

หลังจากน้ันก็จะแบ$งเปRนฐานความรูE ประกอบไปดEวย ฐานดูดาวดEวยกลEองโทรทรรศน,  ฐานแผ$นที่ดาว จากการ
ดูดาวเบื้องตEน  และฐานดูดาวดEวยกลEองสองตา โดยจะมีครูใหEความรูEตามฐานที่แบ$งไวE ในส$วนการจัดกิจกรรม
ชมปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ที่สำคัญ ก็จะปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามความเหมาะสม ในการดำเนินกิจกรรม

ทุกอย$างโครงการน้ีไม$มีค$าใชEจ$ายสำหรับโรงเรียนที่ไดEรับบริการ ดังภาพการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน  บEานบ$อทอง 
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ

 

 

 

 

 

 

   ภาพ ติดต้ังอุปกรณ,กลEองโทรทรรศน,       ภาพ บรรยายใหEความรูEพื้นฐานใหEกบันักเรียน 
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           ภาพ เรียนรูEการดูดาวจากกลEองโทรทรรศน,             ภาพ เรียนรูEการดูดาวจากกลEองสองตา 
 

 
 
 

 
 

 

           ภาพ เรียนรูEการดูดาวจากแผนที่ดาว                      ภาพ สรุปกจิกรรมในแต$ละฐาน 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 

รายชื่อโรงเรียนและชุมชนท่ีใหlบริการท่ีผ6านมา ประกอบดlวย  

 โรงเรียนบEานขามป_อม อ.เกษตรสมบรูณ, จ.ชัยภูม ิ นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรม จำนวน  50 คน  

 โรงเรียนบEานนาคานหัก อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรม จำนวน  70 คน  
 โรงเรียนบEานบ$อทอง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรม จำนวน  90 คน  

 กลุ$มโรงเรียนบEานโหล$น โนนเม$าสามัคคี อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ นักเรียนที่เขEาร$วมกิจกรรม 

จำนวน  120 คน  
 ในตัวอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูม ิ ประชาชนเขEาร$วมกิจกรรม จำนวน 100 คน  
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สรุปผล 
 

ผลจากการดำเนินโครงการจุดประกายความรูEสู$ชุมชนเปRนโครงการที่ตEองการไปมอบโอกาสใหEแก$นักเรียนใน

โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนเปRนส$วนใหญ$ และก็มีบางกิจกรรมที่เปRนการเติมเต็มใหEกับชุมชน ผล
การดำเนินงานมาไม$ไดEมีการประเมินดEวยเอกสาร แต$คณะผูEดำเนินงานประเมินดEวยรอยย้ิม          คำขอบคุณ 
เสียงปรบมือ ความช่ืนชม ขEอเสนอแนะและเหนือสิ่งอื่นใดคือสิ่งที่ปรากฏแก$สายตาของผูEเขEาร$วมกิจกรรมที่ไดE

ประสบการณ,จากการเขEาร$วมกิจกรรม ดังภาพตัวอย$าง 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
จากผลการจัดกิจกรรมที่ผ$านมาก็จะมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาไดEติดต$อผ$านคณะผูEบริหารโรงเรียนขอความ
อนุเคราะห,ในการจัดกิจกรรมค$ายดาราศาสตร,เรื่อยมา 

ปbญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมค$ายของโครงการน้ีกม็ีเช$นเดียวกัน คือ วันเวลาของการขอความ อนุเคราะห,
ค$ายมา กับกิจกรรมของคณะผูEจัดไม$ตรงกัน  
 

กิตติกรรมประกาศ  
 

โครงการนี้สำเร็จลุล$วงไปดEวยดี ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่ร$วมกันดำเนินกิจกรรมทุกปg
การศึกษา ขอขอบใจลูกๆ นักเรียนที่มาช$วยกิจกรรม ใหEสำเร็จลุล$วงไปดEวยดี ขอขอบคุณผูEอำนวยการโรงเรียนที่
ใหEการสนับสนุนดEวยดีเสมอมา  

 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา. (2561). รายงานผลการดำเนินกิจกรรมทางดาราศาสตร,. กลุ$มสาระการเรียนรูE 

วิทยาศาสตร, โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จงัหวัดชัยภูมิ. 
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Play and Learn เพลิดเพลินกับดาราศาสตร>   

นายศรัณย>  ยอดมงคล 

e-mail: aun_srnau@sidaschool.ac.th 

(โรงเรียนสีดาวิทยา จ.นครราชสีมา) 

 

 

บทคัดย6อ 

 

 กิจกรรม “Play and Learn เพลิดเพลินกับดาราศาสตร,”  เปRนหน่ึงในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนสีดาวิทยา 
ไดEนำไปใชEในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน มีกลุ$มเป_าหมายหลักคือเด็กอนุบาลถึงมัธยมตEน โดยการนำ

ความรูEดาราศาสตร, มาปรับใหEเขEาถึงง$าย และน$าสนใจ ผ$านการเล$นเกมและการทำกิจกรรม เพื่อใหEนักเรียนไดE
เรียนรูEเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร,ไปพรEอมๆ กบัความสนุกสนาน  โดยกิจกรรมที่ใชEประกอบไปดEวย 1)  กิจกรรม
บิงโกดาราศาสตร, เปRนการเล$นบิงโกโดยนำช่ือดาราศาสตร,มาใชEแทนตัวเลข 2) กจิกรรมนิทานดาว โดยใหEพี่

วิทยากรเล$านิทานประกอบการแสดง และการดูภาพกลุ$มดาวในโปรแกรม Stellarium 3) กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี 4) กิจกรรมทำโมเดลดาวเคราะห,และนิทรรศการความรูEดาวเคราะห, 5) กิจกรรมตะกรEาอวกาศ เปRน
ตอบคำถามความรูEเกี่ยวกบัดาราศาสตร, ถEาตอบถูกจะไดEรับขันเพื่อโยนครอบขนม 2 ขัน 6) กิจกรรมต$อ Jigsaw 

ภาพดาราศาสตร, โดยในแต$ละครัง้ที่ไปจัดกจิกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน ทางโรงเรียนจะเลือกกจิกรรมไปจัดไม$
เหมอืนกันตามความเหมาะสม  ซึ่งนักเรียนส$วนใหญ$ชอบกิจกรรมที่เปRนเกมเน่ืองจากไดEเล$น สนุกสนาน ไดEขนม 
และความรูE 

คำสำคัญ: Play and Learn, เกม, ดาราศาสตร, 
 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 
 กิจกรรมดาราศาสตร,ในอำเภอสีดา เปRนกิจกรรมใหม$ที่ไม$เคยมีการจัดมาก$อน จนกระทัง่ปgพทุธศักราช 
2560 สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ไดEเปeดโอกาสใหEโรงเรียนทั่วประเทศเขEาร$วมโครงการ

กระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร, 77 จังหวัดเปRนปgที่ 2 โรงเรียนสีดาวิทยาเห็นเปRนโอกาสอันดีจึงสมัครเขEา
ร$วมและไดEรบัการสนับสนุนสื่อ และกลEองโทรทรรศน, และไดEนำมาใชEในการจัดกจิกรรมในโรงเรียน และในช$วง
ตEนปg 2561 ไดEเกิดปรากฏการณ, Super Blue Blood Moon คณะครูในกลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร,มี

ความคิดเห็นตรงกันว$าเราควรใชEโอกาสน้ีในการออกไปจัดกจิกรรมใหEกับนักเรียนและชาวบEานในเขตพื้นที่
 บริการจงึเกิดเปRนกิจกรรมดาราศาสตร,สุ¿ชุมชนข้ึนเปRนครัง้แรก ในการออกไปจัดกจิกรรมน้ันทางคณะผูE
จัดเล็งเห็นว$าผูEเขEาร$วมกจิกรรมส$วนใหญ$เปRนเด็กเล็ก จงึคิดว$าถEาพาดูดวงจันทร,อย$างเดียวนักเรียนอาจสนใจไดE

ไม$นาน และถEาทEองฟ_าไม$เปRนใจนักเรียนก็จะเสียเวลาในการมาร$วมกจิกรรม ประกอบกับนักเรียนทีเ่ขEาร$วมเปRน
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วัยที่ชอบเล$นสนุกสนาน คณะผูEจัดกจิกรรมจงึไดEคิดและวางแผนในการหากิจกรรมดาราศาสตร,อื่นๆ ใหEนักเรียน

ไดEเขEาร$วม เกิดเปRนกิจกรรมเกมดาราศาสตร, และนิทานดาราศาสตร,ข้ึน เมื่อจัดในครั้งแรกและไดEผลตอบรับที่ดี 
ทางโรงเรียนจงึไดEยึดเปRนรูปแบบในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชนในครั้งต$อมา 
 

 
วัตถุประสงค> 

 

 1) เพือ่ใหEนักเรียนระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนตEนทีไ่ดEเขEาร$วมกิจกรรมมเีจตคติที่ดีต$อ 
ดาราศาสตร, 
 2) เพือ่ใหEนักเรียนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนตEนที่ไดEเขEาร$วมกจิกรรมไดEรบัความรูEทางดEาน

ดาราศาสตร,ผ$านการเล$นเกมและกิจกรรมดาราศาสตร, 
 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

 
 กิจกรรม“Play and Learn เพลิดเพลินกับดาราศาสตร,” ประกอบดEวยกจิกรรมย$อย หลาย ๆ กิจกรรม 
ซึ่งจำนวนกจิกรรม และรปูแบบกจิกรรมทีน่ำไปจัดในแต$ละครัง้จะปรับเปลี่ยนไปตามจำนวนคณะผูEจัด จำนวน

และประเภทของผูEเขEาร$วม และระยะเวลาในการจัด โดยกจิกรรมที่นำไปใชEบ$อยครัง้ มีดังน้ี   
 1)  กิจกรรมบงิโกดาราศาสตร, เปRนการเล$นบงิโกโดยนำช่ือดาราศาสตร,มาใชEแทนตัวเลข โดยวิธีการเล$น
จะเหมือนกับบิงโกปกติ  

 2) กิจกรรมนิทานดาว โดยใหEพี่วิทยากรเล$านิทานประกอบการแสดง และการดูภาพกลุ$มดาวใน
โปรแกรม Stellarium  
 3) กิจกรรมวาดภาพระบายสี  

 4) กิจกรรมทำโมเดลดาวเคราะห,และนิทรรศการความรูEดาวเคราะห,  
 5) กิจกรรมตะกรEาอวกาศ เปRนตอบคำถามความรูEเกี่ยวกับดาราศาสตร, ถEาตอบถูกจะไดEรบัขันเพือ่โยน
ครอบขนม 2 ขัน  

 6) กิจกรรมต$อ Jigsaw ภาพดาราศาสตร, 
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 ผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 จำนวนผูEเขEาร$วมในกิจกรรมในแต$ละครั้งโดยเฉลี่ย 80 คน จดักิจกรรม  “Play and Learn เพลิดเพลิน
กับดาราศาสตร,”  มาแลEวทัง้หมด 4 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2561 กจิกรรมชมปรากฏการณ, Super Blue Blood Moon ณ โรงเรียนแกสำโรง
วิทยา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสมีา 
ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมชมดาวอังคารใกลEโลก ณ โรงเรียนวัดบEานหินแห$  

อำเภอสีดา จงัหวัดนครราชสีมา 

กิจกรรมบิงโกดาราศาสตร, กิจกรรมต$อ Jigsaw ภาพดาราศาสตร, 

กิจกรรมนิทานดาว 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมทำโมเดลดาวเคราะห,และนทิรรศการ

ความรูEดาวเคราะห, 

กิจกรรมตะกรEาอวกาศ 
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ครั้งที่ 3 วันที่ 12 มกราคม 2562 กจิกรรมวันเด็กแห$งชาติ ณ โรงเรียนวัดบEานโนนประดู$ อำเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมา 
ครั้งที่ 4 วันที่ 19 กุมภาพันธ, 2562 กิจกรรม Super Full Moon  ณ วัดปรางค,สีดา อำเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา 

 จากการเกบ็ขEอมลูโดยการใหEหย$อนเหรียญใหEตรงกบัระดับความพึงพอใจ การใหEเขียนขEอเสนอแนะและ
การสอบถามขณะร$วมกิจกรรม พบว$าผูEเขEาร$วมกจิกรรมที่เปRนนักเรียนรEอยละ 90 ชอบ ไดEรับความรูE และอยาก
ใหEจัดกจิกรรมอีก 

 

สรุปผล 

 

นักเรียนระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนตEนรEอยละ 90 ที่ไดEเขEาร$วมกิจกรรมชอบกิจกรรมดาราศาสตร,ที่จดั 
และไดEรับความรูEทางดEานดาราศาสตร,ผ$านการเล$นเกมและเขEาร$วมกิจกรรมทางดาราศาสตร,  
กิจกรรมที่จัดขึ้นยังขาดการประเมินผลที่ละเอียด ควรเพิ่มการทำแบบประเมินแยกรายกิจกรรมใหEผูEเขEาร$วม

กิจกรรมไดEประเมิน   
และกิจกรรมในอนาคตทางคณะผูEจัดกิจกรรมอยากทำสื่อเกมดาราศาสตร, เปRนชุดถาวร ไวEมอบใหEนักเรียนที่ไป
จัดกิจกรรม รวมถึงโรงเรียนที่สนใจ เพื่อเปRนสื่อการสอนและใชEในการจัดกิจกรรมของคุณครู  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบคุณผูEอำนวยการโรงเรียนแกสำโรงวิทยา, โรงเรียนวัดบEานหินแห$ และโรงเรียนวัดบEานโนนประดู$  เจEา
อาวาสวัดปรางค,สีดา ที่ใหEการอนุเคราะห,สถานที่ในการจัดกจิกรรม ขอขอบคุณผูEนำชุมชนบEานแกสำโรง, บEาน
หินแห$, บEานโนนประดู$, บEานสีดา ที่ใหEการอนุเคราะห,ประชาสัมพันธ,และดูแลความปลอดภัยตลอดการจัด

กิจกรรม ขอขอบคุณผูEอำนวยการ คณะผูEบรหิาร และคณะครูโรงเรียนสีดาวิทยาที่ใหEการอนุเคราะห,ของรางวัล
และอุปกรณ,ต$าง ๆ ที่ใชEในการจัดกจิกรรม และขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,ที่ใหEการอนุเคราะห,สือ่ที่ใชE
ในการจัดกจิกรรม 

 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

 

ขEอมูลและสื่อที่ใชEในการจัดกิจกรรมมาจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) 
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พิชิตหlวงอวกาศ Open the world of astronomy สู6ชมุชน 

นางสาวอาอิชะฮ>   เบญมาหะหมัด 

e-mail: nukrajong2028@gmail.com 

(โรงเรียนจงรักสัตย>วิทยา จ.ปöตตานี) 

 
 

บทคัดย6อ 

 ดEวยกลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, โรงเรียนจงรักสัตย,วิทยา ร$วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร,
แห$งชาติ (องค,การมหาชน) องค,การบริหารส$วนตำบลตันหยงลุโละ โรงเรียนในเครือข$าย ประกอบดEวยโรงเรียน
บEานปาเระ โรงเรียนบEานตันหยงลุโละ และโรงเรียนชุมชนบEานกรือเซะ ไดEเผยแพร$ความรูEดEานดาราศาสตร, เพื่อ

เปRนการกระตุEนใหEเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจปรากฏการต$าง ๆ ดEานดาราศาสตร, เพื่อเปRนแหล$งการ
เรียนรูEดาราศาสตร,สู$ชุมชน และเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ,อันดีงามระหว$างโรงเรยีนกับชุมชน   การจัดกิจกรรม
ทางดEานดาราศาสตร,ของโรงเรียนจงรักสัตย,วิทยาในรอบปgการศึกษา 2561 ประกอบดEวย  1.กิจกรรม Super 

Full Moon  2.กิจกรรม Total Lunar Eclipse  3.กิจกรรมวันงานวิชาการโรงเรียน 4.กิจกรรม Jupiter 
Opposition 5.กิจกรรมออกบูธในงานวันมุสลิมมะห, 6.กิจกรรม Satun Opposition 7.กิจกรรมดาวอังคารอยู$
ตำแหน$งตรงขEามดวงอาทิตย, 8.กิจกรรมจันทรุปราคาเต็มดวง และ9.กิจกรรมสังเกตจันทร,เสีย้วแรกเพื่อกำหนด

เดือนชะบาน  
 ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด ที่ไดEจัดข้ึนภายในปgการศึกษา 2561 ถือว$าประสบผลสำเร็จเปRน
อย$างมาก เนื่องจากทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งครู นักเรียน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่อาศัยในชุมชนต$าง ๆ 

จำนวน 200 คน มีความสนใจปรากฏการณ,ต$าง ๆ ทางดาราศาสตร, ใหEความร$วมมือ และยินดีที่จะเขEาร$วม
กิจกรรมที่จัดข้ึน อีกทั้งยังใหEการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอีกดEวย  
คำสำคัญ: โรงเรียน ดาราศาสตร, สู$ชุมชน 

 

บทนำ 

 ในปbจจุบันศาสตร,ทางดEานดาราศาสตร,นับว$าเปRนศาสตร,ที่มีความสำคัญเปRนอย$างยิ่งทั้งต$อการพัฒนา

ประเทศ ทำใหEเยาวชน และประชาชนใหEความสนใจวิชาทางดEานดาราศาสตร,เพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตไดEจาก 
ความตระหนักและความตื่นตัวในการเกิดปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ต$าง ๆ  เช$น สุริยุปราคา จันทรุปราคา 
ฝนดาวตก ฯลฯ ส$งผลใหEเกิดบรรยากาศการเรียนรูEดEานวิทยาศาสตร,อย$างกวEางขวางมากย่ิงข้ึน  

 ดEวยเหตุผลดังกล$าวทางผู EจัดกิจกรรมจึงไดEจัดทำกิจกรรมพิชิตหEวงอวกาศ Open the world of 
astronomy สู $ชุมชน ขึ ้นมาเพื่อใหEประชาชนในชุมชนไดEศึกษาปรากฎการณ,ต$าง ๆ ทางดEานดาราศาสตร, 
สามารถสรEางความสนใจ และความอยากรู E อยากเห็นใหEแก$คนในชุมชนไดE ตลอดจนการพัฒนาความรูE

ความสามารถและทักษะกระบวนการต$าง ๆ ในการแกEไขปbญหาที่อาจจะเกิดข้ึนไดEในชีวิตประจำวัน 
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วัตถุประสงค> 

1) เพื่อเปRนการกระตุEนใหEเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจปรากฏการณ,ต$าง ๆ ดEานดาราศาสตร,  
2) เพื่อเปRนแหล$งการเรียนรูEทางดEานดาราศาสตร,สู$ชุมชน  
3) เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ,อันดีงามระหว$างโรงเรียนกับชุมชน  

 

รายละเอียดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมทางดEานดาราศาสตร,สู$ชุมชนของโรงเรียนจงรักสัตย,วิทยาในรอบปgการศึกษา 2561 

เปRนการร$วมมือกับองค,การบริหารส$วนตำบลตันหยงลุโละ โรงเรียนในเครือข$าย ประกอบดEวยโรงเรียนบEานปา
เระ โรงเรียนบEานตันหยงลุโละ และโรงเรียนชุมชนบEานกรือเซะ  ประกอบดEวย   
 1. กิจกรรม Super Full Moon (2 มกราคม 2561) โดยสถานที่จัดกิจกรรมเปRนบริเวณลานกวEางหนEา

มัสยิดกรือเซะ อำเภอเมืองปbตตานี จังหวัดปbตตานี ซึ ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต$าง ๆ ไดEแก$ การจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับดาราศาสตร, การชมปรากฏการณ, Super Full Moon ผ$านกลEองโทรทรรศน, รวมถึงการ
บริการถ$ายภาพปรากฏการณ, Super Full Moon ดEวยโทรศัพท,มือถือผ$านกลEองโทรทรรศน,          

 
 
 

 
 
 

 2. กิจกรรม Total Lunar Eclipse (31 มกราคม 2561) โดยสถานที่จัดกิจกรรมบริเวณหนEามัสยิด
โรงเรียนจงรักสัตย,วิทยา ซึ ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการบรรยายใหEความรูE Blue Blood Moon การ
แลกเปลี่ยนการเรียนรูEดาราศาสตร,ที่ส$งผลต$อการดำเนินชีวิต การชมดวงจันทร,ผ$านกลEองโทรทรรศน,  

 3. กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียน (8 กุมภาพันธ, 2561) โดยสถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนจงรักสตัย,
วิทยา อำเภอเมืองปbตตานี จังหวัดปbตตานี และผูEเขEาร$วมกจิกรรมโรงเรียนในเครือข$าย และประชาชนจังหวัด
ปbตตานี   ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับดาราศาสตร, การบรรยายใหEความรูEการใชEแผนที่ดาว การ

ทดลองเกี่ยวกับดาวหาง เล$นเกมทายปbญหา และการชมดวงอาทิตย,ผ$านกลEองโทรทรรศน,  
 4. กิจกรรม Jupiter Opposition (9 พฤษภาคม 2561) โดยสถานที่จัดกิจกรรมภายในสนามโรงเรียน
จงรักสัตย,วิทยา อำเภอเมืองปbตตานี จังหวัดปbตตานี ซึ่งภายในงานมีการบรรยายใหEความรูE ชมและสังเกตดาว

พฤหัสไปพรEอม ๆ กับดาวอื่น ๆ บนทEองฟ_า  
 5. กิจกรรมออกบูธในงานวันมุสลิมมะห, (12-13 พฤษภาคม 2561) ณ บริเวณมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม 
อำเภอเมือง จังหวัดปbตตานี ภายในบูธมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับดาราศาสตร, ใหEประชาชนผูEเขEาร$วมงานไดE

สัมผัสกลEองโทรทรรศน,และส$องดูดวงอาทิตย,ผ$านกลEองโทรทรรศน,  
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 6. กิจกรรม Satun Opposition (27 มิถุนายน 2561) ณ สนามโรงเรียนจงรักสัตย,วิทยา อำเภอเมือง

ปbตตานี จังหวัดปbตตานี กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายใหEความรูEเกี่ยวกับปรากฏารณ, Satun Opposition 
พรEอมกับชมวงแหวนของดาวเสาร,ผ$านกลEองโทรทรรศน, และบริการถ$ายภาพดาวเสาร,ดEวยโทรศัพท,มือถือผ$าน
กลEองโทรทรรศน,  

 7. กิจกรรมดาวอังคารอยู$ตำแหน$งตรงขEามดวงอาทิตย, (27 กรกฎาคม 2561) ณ BinTang Resort 
ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปbตตานี การจัดกิจกรรมครั้งนี้เปRนการจัดค$ายส$องดาวนักดาศาสตร, มี
การบรรยายใหEความรูEเกี่ยวดาราศาสตร, การใชEแผนที่ดาว เล$นเกมทายปbญหา และชมปรากฏการณ,ดาวอังคาร

อยู$ตำแหน$งตรงขEามดวงอาทิตย,ผ$านกลEองโทรทรรศน,  
 8. กิจกรรมจันทรุปราคาเต็มดวง (28 กรกฎาคม 2561) ณ BinTang Resort ตำบลแหลมโพธ์ิ อำเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปbตตานี การจัดกิจกรรมครั้งน้ีเปRนการจดัค$ายส$องดาวนักดาศาสตร, มีการบรรยายใหEความรูEเกีย่ว

ดาราศาสตร, การใชEแผนที่ดาว เล$นเกมทายปbญหา ชมปรากฏการณ,จันทรุปราคาเต็มดวงผ$านกลEองโทรทรรศน,    
 9. กิจกรรมสังเกตจันทร,เสี้ยวแรกเพื่อกำหนดเดือนชะบาน พรEอมทั้งถ$ายทอดความรูEดEานดาราศาสตร,
อิสลามใหEแก$ประชาชน สถานที่จัดกิจกรรมสะพานหมู$บEานตันหยงลุโลçะ อำเภอเมืองปbตตานี จังหวัดปbตตานี 

และแนะนำเพจของสถาบัน เพื่อการติดตามข$าวสารทางดาราศาสตร,  
 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 จากการจัดกิจกรรมทางดEานดาราศาสตร,สู$ชุมชนของโรงเรยีนจงรกัสัตย,วิทยาในรอบปgการศึกษา 2561 
มีความประสงค,เพื่อเปRนการกระตุEนใหEเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจปรากฏการต$าง ๆ ดEานดาราศาสตร, 
เพื่อเปRนแหล$งการเรยีนรูEดาราศาสตร,สู$ชุมชน และเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ,อันดีงามระหว$างโรงเรียนกับชุมชน 

ผลการประเมินความพึงพอใจมีดังต$อไปน้ี    
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สรุปกิจกรรม 

 จากการจัดกิจกรรมทางดEานดาราศาสตร,สู$ชุมชนของโรงเรยีนจงรกัสัตย,วิทยาในรอบปgการศึกษา 2561 
ทำใหEเยาวชนและประชาชนเกิดการกระตุEนในปรากฏการต$าง ๆ  ดEานดาราศาสตร, เปRนแหล$งการเรียนรูEดารา
ศาสตร,สู$ชุมชน และเช่ือมโยงความสัมพันธ,อันดีงามระหว$างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการเขEาร$วมกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชนพบว$ากิจกรรมจันทรปุราคาเต็มดวงมีระดับความพึงพอใจมากที่สดุที่
รEอยละ 87  กิจกรรมออกบูธในงานวันมุสลิมมะห,มีระดับความพึงพอใจรEอยละ 85 และกิจกรรมสังเกตจันทร,
เสี้ยวแรกเพื่อกำหนดเดือนชะบานมีระดับความพึงพอใจรEอยละ 84 ตามลำดับ ทั้งสามกิจกรรมเปRนกิจกรรมที่

ไดEรับความพึงพอใจจากผูEเขEาร$วมกิจกรรม ซึ่งสามารถนำขEอมูลดังกล$าวไปใชEในการพัฒนากิจกรรมหรือต$อยอด
กิจกรรมใหEแก$ชุมชนในลำดับต$อไป  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดกิจกรรมน้ีมีจุดมุ$งหมาย เพื่อเปRนการกระตุEนใหEเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจปรากฏการณ,
ต$าง ๆ ดEานดาราศาสตร, เพื่อเปRนแหล$งการเรียนรูEทางดEานดาราศาสตร,สู$ชุมชน เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ,อันดี

งามระหว$างโรงเรียนกับชุมชน ผูEจัดกิจกรรมขอขอบพระคุณนายแวดาโอะ แวดือเระ ผูEรับใบอนุญาตโรงเรียนจง
รักสัตย,วิทยา เปRนอย$างสูง ที่ไดEใหEคำปรึกษา ใหEขEอมูลเพื่อใชEในการประกอบการจัดทำกิจกรรม ตลอดจนแกEไข
ขEอบกพร$องต$าง ๆ มาโดยตลอด จนการจัดกิจกรรมสำเร็จลุล$วงเปRนอย$างดี 

 ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนในเครือข$าย และชุมชน ที่ไดEใหEการตEอนรับและใหEความร$วมมือในการ
จัดกิจกรรม ขอบคุณผูEอำนวยการโรงเรียนจงรักสัตย,วิทยา นายแวอัดนาน แวดาโอะ ที่คอยใหEคำปรึกษาและ
ช$วยเหลือในเรื่องการประสานงานกับโรงเรียนในเครอืข$าย ชุมชน และเครื่องมือในการจดักิจกรรม และขอบคุณ

นักเรียนโรงเรียนจงรักสัตย,วิทยา ในการใหEความร$วมมือเปRนอย$างดี  
 สุดทEายน้ีขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยใหEกำลังใจและช$วยเหลือการจัดกิจกรรมในครั้งน้ีจนสำเร็จไดEดEวยดี 

 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน)  http://www.narit.or.th/ 
สํานักจุฬาราชมนตร ีhttp://www.skthai.org 
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การสรlางชุมชนแห6งการเรียนรูlออนไลน>ดาราศาสตร>ศึกษา เพ่ือการสอนดาราศาสตร>ในประเทศไทย 

นางรัสนา  อนันตสุข   

e-mail: yoyasong@gmail.com 

 (โรงเรียนรัตนบุรี ) 

 

บทคัดย6อ   

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ฉบับ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 กลุ $มสาระการเรียนรูE

วิทยาศาสตร, กำหนดใหEมีการเรียนการสอนสาระการเรียนรูEเกี่ยวกับโลก ดาราศาสตร,และอวกาศ จำนวน 12 ปg 
ในระดับประถมศึกษา (ป.1-6) มัธยมศึกษาตอนตEน (ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) โดยเฉพาะใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายน้ัน ไดEมีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมโลก ดาราศาสตร,และอวกาศดEวย หลายหน$วยงาน

ไดEจัดใหEมีการเพิ่มพูนความรูEครูผูEสอนดาราศาสตร, ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหEมีความรูEในการ
จัดการเรียนรูEตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูEอย$างต$อเนื่องจนถึงปbจจุบัน การเพิ่มชุมชนแห$งการ
เรียนรูEออนไลน,ผ$านเว็บบล็อกสำหรับครูผูEสอนเนื้อหาวิชาโลก ดาราศาสตร,และอวกาศ เปRนอีกรูปแบบหน่ึง 

ที่สามารถช$วยเพิ่มพูนความรูE ทักษะและความมั่นใจของครูในการสอนดาราศาสตร,ไดEมากข้ึนทุกที่ทุกเวลา   
 เว็บบล็อกดาราศาสตร,ศึกษา (www.astroeducation.com) จึงเกิดขึ้น โดยมีการจัดทำและเผยแพร$
เน้ือหา สาระความรูE  กิจกรรมการเรียนรูE แผนการจัดการเรียนรูE และสื่อการเรียนรูEทางดาราศาสตร,และอวกาศ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาราศาสตร,ในวัฒนธรรมและชีวิตประจำวัน ระหว$างปg พ.ศ. 2556-2562 ผลการ
ดำเนินการพบว$า ช$วยสนับสนุนใหEครูดาราศาสตร,จำนวนมากสามารถนำไปใชEในการจัดการเรียนรูEไดEอย$างมี
ประสิทธิภาพ จนเกิดเครือข$ายออนไลน,ของนักดาราศาสตร,ศึกษา (astronomy educator) และเกิดชุมชนของ

ผูEสนใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,และอวกาศข้ึนในประเทศไทย  
คำสำคัญ: การสอนดาราศาสตร,, เว็บบล็อกดาราศาสตร,, ดาราศาสตร,ศึกษา  
 

บทนำ/ ท่ีมาของกิจกรรม 

  สาระการเรียนรูEเกี่ยวกับดาราศาสตร,และอวกาศ ไดEบรรจุไวEในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับ พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของกลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, 

โดยมีสถาบันส$งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี (สสวท.) เปRนผูEพัฒนาหลักสูตร ผลิตสื่อการเรียนรูE
และจัดอบรมครูผูEสอนดาราศาสตร, ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มาต้ังแต$ปg พ.ศ. 2546 เน่ืองจาก
เปRนสาระการเรียนรูEใหม$ ครผููEสอนส$วนใหญ$ยังขาดความรูEพื้นฐานและยังไม$เคยสอนเน้ือหาน้ีมาก$อน (ชมจันทร, 

ธารา, 2546) จึงมีการจัดอบรมใหEครูมีความรูEความเขEาใจในเนื้อหาและวิธีสอนดาราศาสตร,และอวกาศจาก 
สสวท. และหน$วยงานอื่นๆ เช$น การอบรมครูดาราศาสตร,ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ, สมาคมดารา
ศาสตร,ไทย ที่ดำเนินมาอย$างต$อเนื่องเปRนประจำทุกปgจนถึงปbจจุบัน ซึ่งผูEวิจัยมีความเห็นว$า การนำเทคโนโลยี
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เว็บบล็อกมาใชEในการสื่อสารและนำเสนอความรูEเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร,และอวกาศ จะ

ช$วยเพิ่มพูนความรูE ทักษะและความมั่นใจของครูในการสอนดาราศาสตร,ไดEมากข้ึนทุกที่ทุกเวลา 
 

วัตถุประสงค> 

  1) เพื่อประยุกต,ใชEสื่อสังคมออนไลน, ในการสรEางชุมชนการเรียนรูEดEานดาราศาสตร,ศึกษาของประเทศ 
  2) เพื่อจัดทำและเผยแพร$กิจกรรมการเรียนรูE แผนการจัดการเรียนรูE และสื่อการเรียนรูEทางดารา
ศาสตร,และอวกาศ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

  เว็บบล็อกดาราศาสตร,ศึกษา (www.astroeducation.com) เริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม พ.ศ. 

2556 โดยมีวัตถุประสงค,เพื ่อประยุกต,ใชEสื่อสังคมออนไลน, (Facebook, Google Docs, Slideshare, and 
Youtube) นำเสนอสาระความรูEสำหรับการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,และอวกาศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ป.1-ม.6) โดยในระยะเริ่มแรกจัดทำ 7 เมนูสำคัญ และต$อมาไดEเพิ่มเติมอีก 1 เมนู รวม 8 เมนู ดังน้ี  

  (1) กิจกรรมและผลงานของครูเจEาของผลงาน (ครูศักดิ์อนันต, อนันตสุข) ที่ไดEเขEาร$วมกิจกรรม อบรม
หรือการประชุมวิชาการทางดาราศาสตร,ในโอกาสต$างๆ ตลอดจนกิจกรรมอบรมทางดาราศาสตร,ที่จัดข้ึนเอง 
  (2) ข$าวและประกาศ นำเสนอข$าวสารเกี ่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการของหน$วยงานต$างๆ หรือ

โครงการที่น$าสนใจสำหรับครูผูEสอนดาราศาสตร,และอวกาศที่สามารถสมัครเขEาร$วมไดE 
  (3) นวัตกรรมการสอน เปRนเมนูใหม$ที่เกิดข้ึนต้ังแต$ปg พ.ศ. 2559 นำเสนอผลงานและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรูEดาราศาสตร,ที่ปฏิบัติจริงในช้ันเรียนและไดEรับรางวัลจากการประกวดระดับชาติหลายรายการ  

  (4) บทเรียนดาราศาสตร, นำเสนอบทเรียนออนไลน,กิจกรรมการเรียนรูEทางดาราศาสตร,ที่ปฏิบัติการ
สอนจริง ปbจจุบันมี 3 บทเรียน คือ (1) ดวงดาว จักรราศี (2) การวัดทิศทางปราสาท (3) การวัดเสEนรอบวงโลก 
  (5) สาระความรูE นำเสนอสาระความรูEต$างๆ ไดEแก$ (1) ความคิดทางเวลา (2) ดาราศาสตร,ในชีวิต 

ประจำวัน (3) อวกาศศึกษา (Space Education) (4) แหล$งเรียนรูEเพื่อการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,  
  (6) สื่อการเรียนรูE นำเสนอคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟฟeก หนังสือดาราศาสตร, โปรแกรมทางดาราศาสตร, 
และบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ,ในวารสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,และอวกาศ 

  (7) หลักสูตรการสอน เผยแพร$แผนการจัดการเรียนรูE สื่อและกิจกรรมการเรียนรูEตามหลักสูตรที่เรียน
อย$างครบถEวน โดยจำแนกเปRน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตEน และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  (8) โครงการครูฟeสิกส,เซิร,น ส$วนนี้นำเสนอความรูEเกี่ยวกับฟeสิกส,นิวเคลียร, ฟeสิกส,อนุภาคและ ฟeสิกส,

อะตอม และโครงการครูฟeสิกส,ภาคฤดูรEอนเซิร,น 
  ทั้งน้ีผูEวิจัยและเจEาของผลงาน ไดEร$วมกันจัดทำและเผยแพร$เน้ือหาที่เช่ือว$า มีประโยชน,กับครูผูEสอนและ
เปRนประโยชน,ต$อการจัดการเรียนการสอนวิชาโลก ดาราศาสตร,และอวกาศ ตามที่หลักสูตรกำหนดไวE โดยมีการ

ปรับปรุง แกEไขและเพิ่มเติมเน้ือหาต$างๆ ใหEทันสมัยอยู$เสมอ 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 
  จากการพัฒนาเว็บบล็อกดาราศาสตร,ศึกษามาจนถึงปbจจุบัน (12 พฤษภาคม 2562) พบว$า มีจำนวนผูE
มาเยี่ยมชมทั้งสิ้น 459,825 ผูEเยี่ยมชม เยี่ยมชมเนื้อหารวม 708,041 ครั้ง มีผูEเยี่ยมชมในแต$ละวันประมาณ 

200-400 คน และเพจดาราศาสตร ,ศ ึกษา [https://www.facebook.com/astroeducation] มี  4,865 
ผูEติดตาม ซึ่งเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ดำเนินการมาก็ถือว$า มีจำนวนไม$มากนักแต$ก็มีกลุ$มผูEใชEงานอยู$พอสมควร 
และมีแนวโนEมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช$วงเปeดภาคเรียนจะมีการสืบคEนและเขEาถึงขEอมูลส$วนเมนู “หลักสูตรการ

สอน” มากเปRนพิเศษ เพราะเปRนช$วงที่ครูตEองวางแผนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรูEใหEเรียบรEอยก$อนการ
จัดการเรียนการสอน และเว็บบล็อกไดEออนไลน,แผนการจัดการเรียนรูE กิจกรรมการเรียนรูE และสื่อประกอบการ
เรียนรูEใหEสามารถดาวน,โหลดฟรีไปใชEไดEเลย หรือจะส$งอีเมล,ถึงผูEดูแลระบบส$งไฟล,เหล$าน้ันใหEทางอีเมล,ก็ไดE 

 
ภาพที่ 1 เว็บบล็อกดาราศาสตร,ศึกษา ปg พ.ศ. 2562 และชุมชนการเรียนรูEในเพจดาราศาสตร,ศึกษา 

 
  ผูEเขEาถึงขEอมูลในเว็บบล็อกที่ไดEรับประโยชน,จะมีการเขียนขEอความแสดงความขอบคุณสำหรับการ

เผยแพร$เนื้อหาต$างๆ แต$ในเมนู “หลักสูตรการสอน” ผูEใชEเว็บไซต,ที่มาจากการคEนหาสื่อและแผนการจัดการ
เรียนรูEวิชาดาราศาสตร,ผ$านกูเกิลเสิร,ซ จะเขียนขEอความที่แสดงถึงความตEองการในสื่อที่อำนวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนรูEในรายวิชาดาราศาสตร,และอวกาศดังตัวอย$างบทสนทนา ดังต$อไปน้ี 

  "ฉันไม(ม ีส ื ่อการเรียนรู 4ดาราศาสตร8เลย ท(านสามารถส(งไฟล8เหล(านี ้ให4ฉันได4ไหมคะ" 
Ketsaraporn [02/07/2013] 
  "ฉันเปDนครูชีววิทยา แต(ได4รับมอบหมายให4สอนวิชาดาราศาสตร8ในภาคเรียนน้ี ฉันขอความ

อนุเคราะห8แผนการจัดการเรียนรู 4และสื ่อการเรียนรู 4ดาราศาสตร8จากคุณหน(อยคะ" Phacharanapat 
Boonseela [07/01/2014] 
    "ฉันไม(เคยสอนดาราศาสตร8มาก(อนเลยคะ พอดีต4องสอนวิชานี้ครั้งแรก ขอความอนุเคราะห8

ท(านได4ส(งแผนการจัดการเรียนรู4และไฟล8เนื้อหาต(างๆ มาให4ด4วยนะคะ" Sririyakorn Jullee [19/04/2014], 
Rewadee chansamut [06/05/2014] 
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   “อาจารย8คะ รบกวนขอไฟล8แผนดาราศาสตร8ได4ไหมคะ ดิฉันจะนำมาจัดการเรียนการสอนคะ 

ขอบพระคุณมากคะ” ลำภู นาคทอง [05/05/2016], นัชชา ศรีเกิน [29/05/2016], วรรณพร ศักดิ์โสภากุล 
[06/10/2016], นางสาวสุกัญญา ตาปeน [24/03/2018]  
  “ผมเพิ่งได4สอนโลกดาราศาสตร8เปDนครั้งแรกขอความอนุเคราะห8 สื่อการเรียนรู4ของท(าน ด4วย

ครับ/คะ” ณัฐพล [26/05/2017], แกEวดารา [12/11/2017], Rerngsan [10/06/2018]  
 จากขEอความดังกล$าวขEางตEน แสดงใหEเห็นว$า การสอนดาราศาสตร,เปRนเรื่องลำบากของครูกลุ$มต$าง
สาขาวิชา และตEองสอนวิชาดาราศาสตร,เปRนครั้งแรก ดEวยความไม$คุEนเคยและไม$มีประสบการณ,ดEานดารา

ศาสตร,และอวกาศมาก$อน จึงตEองคEนหาและใชEแผนการสอน กิจกรรมและเนื้อหาที่มีการจัดทำไวEแลEว จึง
สามารถกล$าวไดEว$า เนื้อหา สาระความรูE เอกสารและกิจกรรมการเรียนรูEที่เผยแพร$ไวEที่เว็บบล็อกดาราศาสตร,
ศึกษา ช$วยสนับสนุนใหEครูดาราศาสตร,จำนวนมากสามารถนำไปใชEในการจัดการเรียนรูEไดEอย$างมีประสิทธิภาพ  

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

  เว็บบล็อกดาราศาสตร,ศึกษา เปRนเครือข$ายออนไลน,ของนักดาราศาสตร,ศึกษา (astronomy 

educator) และเปRนชุมชนของผูEสนใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรูEดาราศาสตร,และอวกาศในประเทศไทย 
โดยในระยะแรกเปRนการช$วยสนับสนุนครูดEานแผนการจัดการเรียนรูE เน้ือหาและสื่อประกอบการจัดการเรียนรูE
ในชั้นเรียน ต$อมามีการจัดทำและเผยแพร$นวัตกรรมในการเรียนการสอนดาราศาสตร,ใหEครูและผูEสนใจไดE

นำไปใชE มีการนำเสนอเน้ือหาที่เนEนทางดาราศาสตร,กับวัฒนธรรมและชีวิตประจำวัน และใชEเปRนพื้นที่ในการทำ
กิจกรรมทางดาราศาสตร,ร$วมกัน ทำใหEชุมชนดาราศาสตร,ศึกษาค$อยๆ เติบโตข้ึนอย$างต$อเน่ือง 

 

ขlอเสนอแนะ 

  เว็บบล็อกดาราศาสตร,ศึกษายังไม$เปRนที่รับรูEกันอย$างกวEางขวางและตEองพยายามทำใหEเกิดข้ึนต$อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

  กิจกรรมนี้ สำเร็จลุล$วงไดEดEวยดี เนื่องจากไดEรับความกรุณาและสนับสนุนองค,ความรูEดEานการจัดการ
เรียนการสอนดาราศาสตร,และอวกาศจากผูEอำนวยการศักดิ์อนันต, อนันตสุข รวมถึงความเมตตา เปRนกำลังใจ

และสนับสนุนการพัฒนาแหล$งเรียนรูEออนไลน,ทางดาราศาสตร,จนสำเร็จจากผูEอำนวยการยรรยง วงค,คำจันทร,  
 

เอกสารอlางอิง 

 ชมจันทร,  ธารา. (2546). เรียนรูEดาราศาสตร,...เขEาใจวิถีธรรมชาติ "ปูพื้นฐานครูวิทย,ดEานดาราศาสตร,
และ อวกาศ". การศึกษาวิทยาศาสตร> คณิตศาสตร>และเทคโนโลย,ี 31(124), 9-12.   
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เปîดโลกดาราศาสตร>สู6ชุมชน 

นายศิษฏ>ชนา  ดวงบาล1 ,นางสาวศิริขวญั  ถาช่ืน2 ,นางสาวอาทติยา  ฉลองกจิโอฬาร3 

e-mail: kmitnb_moso@hotmail.com1 , krukwannaja@gmail.com2 ,Garn_1908@hotmail.com3 

(โรงเรียนวดัแม6แกlดนlอย จ.เชียงใหม6) 

 

 

บทคัดย6อ 

 

 กิจกรรมดาราศาสตร, เร่ือง เปeดโลกดาราศาสตร,สู$ชุมชน  มีวัตถุประสงค, 1) เพ่ือส$งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูEและสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ในโรงเรียนและชุมชน 2) เพ่ือใหEความรูEความเขEาใจดาราศาสตร,แก$ประชาชน 
บุคคลท่ัวไป และนักเรียนในชุมชน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชน บุคคลท่ัวไป และนักเรียนในชุมชนท่ีมีต$อ
การเรียนรูEและสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ในโรงเรียนและชุมชน กลุ$มเป_าหมายท่ีใชEในการจัดกิจกรรม คือ ประชาชน 
บุคคลทั่วไป และนักเรียนในชุมชนของจังหวัดเชียงใหม$ โดยกิจกรรมเปeดโลกดาราศาสตร,มีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
ตามวงจรเดมม่ิง คือ 1. การวางแผน (Plan : P) ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำชมรมดาราศาสตร,ร$วมกันประชุมวางแผน
งาน 2. การลงมือปฏิบัติ (Do : D) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูEและสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ในโรงเรียนและ
ชุมชน ไดEแก$ 1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูEการถ$ายภาพทางดาราศาสตร, : การถ$ายภาพ Star trail (การถ$ายดาวหมุน) 
และการถ$ายภาพทางชEางเผือก พรEอมท้ังจัดกิจกรรมดูดาวทEองฟ_าจริงใหEกับนักท$องเท่ียว(สถานท่ี : ดอยม$อนลEาน อ.พรEาว 
จ เชียงใหม$ และอุทยานแห$งชาติหEวยน้ำดัง อ.แม$แตง จ.เชียงใหม$) 2) ค$ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ฐานกิจกรรม "กลุ$ม
ดาวบอกทิศและการสังเกตกลุ$มดาวจากทEองฟ_าจริง" (กลุ$มโรงเรียนเครือข$ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันทราย4 
จำนวนนักเรียน 320 คน) 3) กิจกรรมเผยแพร$ความรูEปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ผ$านรายการวิทยุเด็กตEนกลEา
ครอบครัว มก. ของสถานีวิทยุ ม.ก  4) กิจกรรมชมปรากฏการณ,ทางดEานดาราศาสตร, ไดEแก$ ดาวเสาร,เคลื่อนท่ีใกลEโลก 
5) กิจกรรมการสรEางแหล$งความรูE เช$น เว็บไซต,โรงเรียน และบอร,ดความรูEดาราศาสตร,ในโรงเรียน และ 6) ค$ายบูรณา
การการเรียนรูEร$วมกับมหาวิทยาลัยแม$โจE (นักเรียน ชั้น ป.4-ม.3 จำนวน 406 คน) ขั้นตอนที่ 3 การนิเทศ ติดตาม 
(Check : C) มีการนิเทศ ติดตาม และดูแลการจัดกิจกรรมจากผูEอำนวยการโรงเรียน/ฝWายบริหาร/หวัหนEากิจกรรม และ 
4. สรุปผลและปรับปรุงกิจกรรม (Act : A) ประชุมผลการจัดกิจกรรม เพื่อสะทEอนผลการจัดกิจกรรมและผลการ
ประเมินดEานต$าง ๆ จากประชาชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชน บุคคลทั่วไป นักเรียน และ
คณะครูท่ีมีต$อกิจกรรม  

ผลการจัดกิจกรรมพบว$า 1) ประชาชน บุคคลท่ัวไป และนักเรียนในชุมชนเกิดความตื่นตัว มีส$วนร$วม และติดตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนรูEและสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ในโรงเรียนและชุมชน 2) ประชาชน บุคคลทั่วไป และ
นักเรียนในชุมชนมีความรูEความเขEาใจดาราศาสตร,มากขึ้น และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต$อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูEและสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ในโรงเรียนและชุมชนอยู$ในระดับมากที่สุด โดยมีค$าเฉลี่ยรวม 4.55 ค$าส$วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท$ากับ 0.77 
คำสำคัญ:  ดาราศาสตร,, ชุมชน  
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แนวคิดของกจิกรรม 

เน่ืองดEวยโรงเรียนวัดแม$แกEดนEอยไดEรับการคัดเลือกใหEเขEาร$วมโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร, 
“77 จังหวัด เปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร, เปeดโอกาสเรียนรูEท่ัวหลEา” โดยไดEรับมอบกลEองโทรทรรศน,ชนิดสะทEอนแสง 
พรEอมสื่อและอุปกรณ,ทางดาราศาสตร, เพื่อส$งเสริมการเรียนรูEและส$งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางดEาน
ดาราศาสตร, อีกท้ังเพ่ือสรEางความตื่นตัวทางดาราศาสตร,อย$างกวEางขวาง ดังน้ันทางโรงเรียนวัดแม$แกEดนEอย ตระหนัก
ถึงความสำคัญของโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร,และตEองการนำกลEองโทรทรรศน, สื่อ และอุปกรณ,ไป
ใชEใหEเกิดประโยชน,สูงสุดและเปRนไปตามวัตถุประสงค,อย$างมากที่สุด อีกทั้งทางโรงเรียนยังใหEความสำคัญในการ
เผยแพร$ความรูEทางดาราศาสตร,แก$ประชาชน บุคคลทั่วไป และนักเรียนในชุมชน จึงไดEจัดกิจกรรม “เปeดโลกดารา
ศาสตร,สู$ชุมชน” เพ่ือใหEความรูEความเขEาใจดาราศาสตร, และความตื่นตัวและพึงพอใจเก่ียวกับดาราศาสตร,แก$ประชาชน 
บุคคลท่ัวไป และนักเรียนในชุมชน 

 

วัตถุประสงค> 

 1) เพ่ือส$งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูEและสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ในโรงเรียนและชุมชน 
 2) เพ่ือใหEความรูEความเขEาใจดาราศาสตร,แก$ประชาชน บคุคลท่ัวไป และนักเรียนในชุมชน  
 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชน บุคคลท่ัวไป และนักเรียนในชุมชนท่ีมีต$อการเรียนรูEและ
สังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ในโรงเรียนและชุมชน  
 

การดำเนินกจิกรรม 

กิจกรรมดาราศาสตร, เร่ือง เปeดโลกดาราศาสตร,สู$ชุมชน มีวิธีการดำเนินการ ดงัน้ี 
1. กลุ6มเปéาหมาย 
กล ุ $มเป _าหมายท่ีใช E ในการจ ัดก ิจกรรม ค ือ ประชาชน บ ุคคลท ั ่วไป และนักเร ียนในช ุมชนของ 

จังหวัดเชียงใหม$ 
2. เครื่องมือที่ใชlในการเก็บรวบรวมขlอมูล  

2.1 แบบบันทึกการเขEาร$วมกิจกรรม “เปeดโลกดาราศาสตร,สู$ชุมชน” ของโรงเรียนวัดแม$แกEดนEอย 
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต$อเปeดโลกดาราศาสตร,สู$ชุมชน 

          3. ข้ันตอนการดำเนินกจิกรรม 
 กิจกรรมดาราศาสตร, เร่ือง เปeดโลกดาราศาสตร,สู$ชุมชน มีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามวงจรเดมม่ิง คือ  
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan : P) คือ ท$านผูEอำนวยการ คณะครู และนักเรียนแกนนำดาราศาสตร,
ประชุมวางแผน และร$วมกันระดมความคิด รูปแบบการจัดกิจกรรมในการเผยแพร$ความรูEใหEแก$ประชาชน บุคคลท่ัวไป 
และนักเรียนในศูนย,เครือข$ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันทราย4 (โรงเรียนร$วมพัฒนา 10 โรงเรียน) และนักเรียนใน
ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม$ 
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 ขั ้นตอนที ่  2 การลงม ือปฏ ิบ ัต ิ  (Do : D) ค ือ จ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู Eและสังเกตการณ,ทาง 
ดาราศาสตร,ในโรงเรียนและชุมชน ไดEแก$  
 1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูEการถ$ายภาพทางดาราศาสตร,   
 2) ค$ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  
 3) กิจกรรมเผยแพร$ความรูEปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ผ$านรายการวิทยเุด็กตEนกลEาครอบครัว มก. ของ
สถานีวิทย ุม.ก   
 4) กิจกรรมชมปรากฏการณ,ทางดEานดาราศาสตร,  
 5) กิจกรรมการสรEางแหล$งเรียนรูE  
 6) ค$ายบูรณาการการเรียนรูEร$วมกับมหาวิทยาลยัแม$โจE  

   

   
 ขั ้นตอนที ่ 3 การนิเทศ ติดตาม (Check : C) คือ มีการนิเทศ ติดตาม และดูแลการจัดกิจกรรมจาก
ผูEอำนวยการโรงเรียน/ฝWายบริหาร/หัวหนEากิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลและปรับปรุงกิจกรรม (Act : A) คือ การประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพ่ือ
สะทEอนผลการจัดกิจกรรมและผลการประเมินดEานต$าง ๆ จากประชาชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งความพึงพอใจของ
ประชาชน บุคคลท่ัวไป นักเรียน และคณะครูท่ีมีต$อกิจกรรม 

   
 

ผลการดำเนินกจิกรรม 

 กิจกรรมดาราศาสตร, เร่ือง เปeดโลกดาราศาสตร,สู$ชุมชน ประกอบดEวยกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม โดยแต$ละ
กิจกรรมมีผลการดำเนินกิจกรรมดังน้ี 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูEการถ$ายภาพทางดาราศาสตร, เปRนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การ
ถ$ายภาพ Star trail (การถ$ายดาวหมุน) และการถ$ายภาพทางชEางเผือก พรEอมทั้งจัดกิจกรรมดูดาวทEองฟ_าจริงใหEกับ
นักท$องเที่ยว (สถานที่ : ดอยม$อนลEาน อ.พรEาว จ.เชียงใหม$ และอุทยานแห$งชาติหEวยน้ำดัง อ.แม$แตง จ.เชียงใหม$) มี
ผูEเขEาร$วมกิจกรรมท้ังหมด  จำนวน 23 คน  และมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู$ในระดับมาก  โดยมีค$าเฉลี่ยรวม 4.13 
ค$าส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท$ากับ 0.87 



 

                                                               THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
122 

2. กิจกรรม ค$ายพักแรมลกูเสือ-เนตรนารี เปRนกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดฐานกิจกรรม "กลุ$มดาว
บอกทิศและการสังเกตกลุ$มดาวจากทEองฟ_าจริง" โดยใหEนักเรียนไดEศึกษาวิธีการสังเกตดวงดาวบอกทิศและกลุ$มดาว
ต$างๆ ดEวยตาเปล$าและใหEนักเรียนศึกษาวัตถุทEองฟ_าผ$านกลEองโทรทรรศน,ดอปโซเนียน โดยจัดขึ้นเม่ือวันท่ี  27 – 29 
ธันวาคม 2561 ณ ค$ายลูกเสือชุ$มจิตร, โดยมีผูEเขEาร$วมกิจกรม เปRนนักเรียนในกลุ$มโรงเรียนเครือข$ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสันทราย4 (โรงเรียนร$วมพัฒนา 10 โรงเรียน) จำนวน 320 คน โดยนักเรียนมีความรูEเกี่ยวกับการสังเกตกลุ$ม
ดาวบอกทิศเพ่ิมมากขึ้น และมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยรวม 4.66 ค$าส$วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท$ากับ 1.15   

3. กิจกรรมเผยแพร$ความรูEปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ผ$านรายการวิทยุเด็กตEนกลEาครอบครัว มก. ของ
สถานีวิทยุ ม.ก โดยทางโรงเรียนวัดแม$แกEดนEอยร$วมกับสถานีวิทยุ ม.ก ตEองการส$งเสริมใหEนักเรียนมีความกลEา
แสดงออก มีทักษะการสื่อสาร และเรียนรูEหลักการทำงานของสถานีวิทยุ โดยทางโรงเรียนจะใหEนักประชาสัมพันธ,นEอย
และนักเรียนแกนนำดาราศาสตร,เปRนผูEดำเนินรายการวิทย ุซึ่งกิจกรรมจะมีลักษณะคือ เผยแพร$ความรูE สาระต$าง ๆ 
และปรากฏการณ,ต$าง ๆ ทางดาราศาสตร,ใหEแก$ชุมชนผ$านคลื่นวิทยุ AM.612 kHz ทุกวันอาทิตย, เวลา 17.15 – 17.55 
น.  

4. กิจกรรมชมปรากฏการณ,ทางดEานดาราศาสตร,  เปRนกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดใหEประชาชน 
บุคคลท่ัวไป และนักเรียนในชุมชนของจังหวัดเชียงใหม$ เขEาร$วมสังเกตปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, ไดEแก$ ดาวเสาร,
เคลื่อนที่ใกลEโลก การสังเกตจุดดำบนดวงอาทิตย, ฯลฯ โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดแม$แกEดนEอย  มีผูEเขEาร$วมกิจกรรม
ท้ังหมด จำนวน  45 คน และมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู$ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยรวม 4.54 ค$าส$วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท$ากับ 0.67    

5. กิจกรรมการสรEางแหล$งความรูE เปRนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,จะจัด
นิทรรศการดาราศาสตร, ณ หEองนิทรรศการของโรงเรียนเพื่อเปRนแหล$งเรียนรูEทางดาราศาสตร, บอร,ดความรูEดารา
ศาสตร,ในโรงเรียน และเว็บไซต,โรงเรียน  

6. ค$ายบูรณาการการเรียนรูEร$วมกับมหาวิทยาลัยแม$โจE เปRนกิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดฐานการ
เรียนรูEดาราศาสตร,ร$วมกับมหาวิทยาลัยแม$โจE เพ่ือใหEความรูEแก$นักเรียน เช$น กลุ$มดาวในระบบสุริยะ การสังเกตดวงอาทิตย, 
การอ$านแผนท่ีดาวและทำแผนท่ีดาว การประดิษฐ,เคร่ืองวัดมุมเงยอย$างง$าย โดยจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 3 – 4 ธันวาคม 2561  
ณ โรงเรียนวัดแม$แกEดนEอย โดยมีผูEเขEาร$วมกิจกรม เปRนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปgที่ 4 – มัธยมศึกษาปgที่ 3 จำนวน
นักเรียน 406 คน โดยนักเรียนมีความรูEทางดาราศาสตร,เพิ่มมากขึ้น และมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู$ในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยรวม 4.88 ค$าส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท$ากับ 0.46   
 

สรุปผล 

กิจกรรมดาราศาสตร, เรื่อง เปeดโลกดาราศาสตร,สู$ชุมชน สามารถสรุปผล คือ 1) ประชาชน บุคคลทั่วไป และ
นักเรียนในชุมชนเกิดความตื่นตัว มีส$วนร$วม และติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูEและสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ใน
โรงเรียนและชุมชน 2) ประชาชน บุคคลท่ัวไป และนักเรียนในชุมชนมีความรูEความเขEาใจดาราศาสตร,มากขึ้น และ 3) 
นักเรียนมีความพึงพอใจต$อการจัดกิจกรรมการเรียนรูEและสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ในโรงเรียนและชุมชนอยู$ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค$าเฉลี่ยรวม 4.55 ค$าส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท$ากับ 0.77 
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กิจกรรม ดาราศาสตร> R.N.K. เขlาใจ เขlาถึง พ่ึงไดl 

นางไฝคำ   เผือดผุด 

e-mail: mook.poom46@gmail.com 

(โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม) 

 
บทคัดย6อ 

  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุลเปRนโรงเรียนเครือข$ายดาราศาสตร,ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ

(องค,การมหาชน)  ไดEจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน เพื่อส$งเสริมการเรียนรูEและสรEางความตื่นตัวทางดารา
ศาสตร,ในชุมชน (อำเภอเรณูนคร , อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ) เพื่อถ$ายทอดความรูEพื้นฐานทางดารา
ศาสตร, เพื่อเปRนการกระจายโอกาสใหEประชาชนทั่วไปไดEรับรูE และสัมผัสสื่อดาราศาสตร,  รวมถึงอุปกรณ,ดารา

ศาสตร,พื้นฐาน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการคือ กิจกรรมสังเกตการณ,ปรากฏการณ,ต$าง ๆ ในชุมชน กิจกรรมดารา
ศาสตร,สู$เด็กและเยาวชนในงานวันเด็ก โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน เปRน 3 ข้ันตอนคือ  
ข้ันเตรียม  ข้ันดำเนินการ และข้ันสรปุผล 

 ผลการดำเนินกิจกรรม ประชาชน เยาวชนชาวอำเภอเรณูนครและใกลEเคียง ไดEรับความรูEพื้นฐานทาง
ดาราศาสตร, เกี่ยวกับปรากฏการณ,ต$าง ๆ มีโอกาสไดEสัมผัสกับสื่อ อุปกรณ,ทางดาราศาสตร,ทำใหEสนใจและ มี
ความต่ืนตัวทางดาราศาสตร,มากข้ึน   

คำสำคัญ : กระจายโอกาส,  ปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,, ความต่ืนตัวทางดาราศาสตร, 
 

ท่ีมาของกิจกรรม 

การศึกษาทางดาราศาสตร,และอวกาศทั้งระดับประเทศ และระดับโลกเกิดข้ึน ควบคู$ไปกับการพัฒนา
วิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี  ดังน้ันหลายหน$วยงานและหลายองค,กรจึงใชEดาราศาสตร,เปRนโจทย,ในการพัฒนา
วิทยาศาสตร, เทคโนโลยี และพัฒนาคน ของประเทศไปพรEอมกัน อีกทั้งวิชาดาราศาสตร, เปRนวิชาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนในหEองเรยีนตามโรงเรยีนโดยทั่วไป เปRนศาสตร,ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาว ทEองฟ_า รวมถึงปรกฏการณ,
ต$าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งมีความสำคัญและเกี่ยวขEองกับการดำเนินชีวิตของมนุษย,มาแต$โบราณ แต$จากการศึกษา
พบว$า โรงเรียนหลายโรงเรียนในเขตอำเภอเรณูนคร ยังขาดสื่อและเครื่องมือทางดาราศาสตร, รวมถึงชุมชน ยัง

ไม$เคยมีการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร, เยาวชนและประชาชนทั่วไปไม$ต่ืนตัว ไม$สนใจดาราศาสตร, ไม$สามารถ
เขEาถึงสื่อ อุปกรณ,ต$าง ๆ รวมถึงรายละเอียดและองค,ความรูEที่ถูกตEอง  

ชุมนุมดาราศาสตร, โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ซึ่งเปRนโรงเรียนเครือข$ายดาราศาสตร,ของสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร,แห$งชาติ(องค,การมหาชน) จึงมีการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน ผ$านกิจกรรมสังเกตการณ,
ปรากฏารณ,ต$าง ๆ การจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ในวันเด็กแห$งชาติ การใหEความรูEกับนักเรียนในโรงเรียนต$าง ๆ 
โดยมุ$งใชEดาราศาสตร,ในการสรEางแรงบันดาลใจ สรEางความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร,ใน

ชุมชนและสังคมไทย  



 

                                                               THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
124 

วัตถุประสงค> 

 1) เพื่อใหEประชาชนทั่วไปตื ่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของดาราศาสตร,ที ่มีต$อการพัฒนา
วิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี 
 2) เพื่อเปeดโอกาสใหEนักเรียนและประชาชนทั่วไปไดEเขEาถึงสื่อ อุปกรณ, และ องค,ความรูEทางดารา

ศาสตร,ที่ถูกตEอง 
 3) เพื่อฝOกฝนนักเรียนในชุมนุมดาราศาสตร,ใหEกลEาแสดงออก เปRนผูEนำในการจัดกิจกรรม 
 

วิธีดำเนินกิจกรรม 

 

กิจกรรมดาราศาสตร>สำหรับวันเด็กแห6งชาติ 

ลำดับข้ันตอนวิธีการดำเนินกิจกรรม 
 1. จัดประชุมนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร, แจEงรายกำหนดการ วัน เวลา สถานที่ นักเรียนร$วมกันคิด
รูปแบบกิจกรรมเช$น การตอบปbญหา เกมส, เรียนรู EการใชEแผนที่ดาว จิ ๊กซอว,ดาราศาสตร, การใชEกลEอง

โทรทรรศน,สะทEอนแสง เปRนตEน แบ$งหนEาที่รับผิดชอบงานแต$ละดEาน กิจกรรมแต$ละอย$าง 
 2. เตรียมวัสดุอุปกรณ, สื่อต$าง ๆ เตรียมหาขEอมูลทางวิชาการ    
 3. ประชาสมัพันธ,การจัดกิจกรรมร$วมกับเทศบาล 

 4. จัดกิจกรรมนิทรรศการดาราศาสตร,ในงานวันเด็กแห$งชาติ ตามแผนที่วางไวE 
 5. ประชุมเพื่อสรุปกิจกรรม ปbญหาและแนวทางแกEไขในการจัดกิจกรรมครั้งต$อไป  
 

กิจกรรมสังเกตการณ>ปรากฏการต6าง ๆทางดาราศาสตร> 

ลำดับข้ันตอนวิธีการดำเนินกิจกรรม 
 1. สำรวจ เกี่ยวกบั ปรากฏกการณ,ดาราศาสตร,ที่จะเกิดข้ึน ในรอบปg บันทึก ทำเปRนตาราง 

 2. เมือ่ใกลEถึงกำหนดเวลา นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร, จัดประชุมกำหนดสถานที่ กลุ$มเป_าหมาย 
รูปแบบการจัดกจิกรรม ช$วงเวลา และ ประชาสัมพันธ,เกี่ยวกับปรากฏการณ,ที่จะเกิดและ เชิญชวนใหEประชาชน
ทั่วไปร$วมกจิกรรม ดEวยการประชาสัมพันธ,ผ$านนักเรียนหนEาเสาธง เดินแจกแผ$นพบั และ ประชาสมัพันธ,ใน

ตลาด  
 3. ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด 
 4. สรุป ผลการดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับ ปbญหา แนวทางการแกEปbญหา เพื่อพัฒนากิจกรรม และ

รายงานผลต$อผูEอำนวยการและ หน$วยงานที่เกี่ยวขEอง  
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ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมดาราศาสตร>สำหรับวันเด็กแห6งชาติ 

 ปg 2561 จัดกิจกรรมร$วมกับเทศบาลเรณูนคร ในวันที่ 13  มกราคม 25561 มีนักเรียน และ ประชาชน
ทั่วไปใหEความสนใจอย$างมาก 

                                   
ปg 2562 จัดกิจกรรมร$วมกับเทศบาลเรณูนคร กลางวัน ในวันที่ 12  มกราคม  2562 และ กลางคืน  

จัดร$วมกบัเทศบาลธาตุพนม บรเิวณถนนคนเดินหนEาลานพระธาตุพนม มีเยาวชน และ ประชาชน              

ใหEความสนใจอย$างมาก 

          
 

กิจกรรมสังเกตการณ>ปรากฏการณ>ต6าง ๆ 

ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกลู เริม่จัดกจิกรรมสงัเกตการณ,ดาราศาสตร,ต้ังแต$ปg 2559 

– ปbจจบุัน 
 ปg 2559 จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, ทัง้สิ้น  4  ครั้ง 

       
    ปg 2560 จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ทัง้สิ้น 5  ครั้ง 
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ปg 2561 จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ทัง้สิ้น  7  ครั้ง 

           
 ปg 2562 – ปbจจบุัน   จัดกิจกรรมสงัเกตปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, ไปแลEว 4 ครั้ง       

     
 

สรุปผล 

 จากผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชนของ ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 

พบว$า เยาวชนและประชาชนทั่วไปใหEความสนใจและมีความต่ืนตัวในการเรียนรูEและสังเกตการณ,ปรากฏการณ,
ต$าง ๆทางดาราศาสตร,มากขึ้น  มีโอกาสเขEาถึงสื่อ อุปกรณ,ต$าง ๆ ทางดาราศาสตร, และ เห็นความสำคัญของ
ดาราศาสตร,โดยสังเกตจากเวลาจดักิจกรรมผูEปกครองจะพานักเรียน หรือ เยาวชน เขEาร$วมงานมากข้ึน นักเรียน

ชุมนุมดาราศาสตร, ไดEฝOกฝนตัวเองในการจัดกิจกรรม รูEหนEาที่ และบทบาทของตัวเอง รับผิดชอบ รูEจักการวาง
แผนการทำงาน การทำงานเปRนทีม  
 ปbญหาที่พบ ประชาชนที่ร$วมกิจกรรมมีเวลาไม$มาก แนวทางแกEปbญหาคือ ตอบ และ อธิบายสั้นๆ เพิ่ม

กิจกรรมใหEหลากหลายน$าสนใจมากกว$าเดิม  
      

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ที่ใหEการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ,    ทาง
ดาราศาสตร, ขEอมูล ความรูEต$าง ๆ  ทำใหEการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน ของชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค, 

 ขอขอบคุณผูEอำนวยการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล ที่ใหEคำแนะนำปรึกษา 
และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ขอขอบคุณนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร, โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
ที่ต้ังใจ ร$วมและจัดกิจกรรม รับผิดชอบต$อหนEาที่  

 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

     สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) 
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กิจกรรมดาราศาสตร>สู6ชมุชน 

ศรุตยา  ลนุสะแกวงษ> 

e-mail: Satost56@gmail.com 

(โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด) 

 
 

บทคัดย6อ 

 

การจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชนมีวัตถุประสงค,เพื่อพัฒนาความรูEและทักษะทางดาราศาสตร,ของ
ผูEเรียน สู$ชุมชนส$งผลใหEชุมชนมีความสนใจทางดาราศาสตร,มากข้ึน การจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,เปRนการนำ

ความรูEจากหEองเรียนมาพัฒนาเพื่อใหEเกิดประโยชน,สูงสุด จากการดำเนินกิจกรรมอย$างต$อเนื่องในสถานที่
เหมาะสม ทำใหEการจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จไดEเปRนอย$างดี ไดEรับความสนใจจากที่สื่อต$างๆ มาทำข$าว
ประชาสัมพันธ, โรงเรียนใหEเปRนทีรูEจักและยอมรับจากชุมชนมากข้ึน ซึ่งต$อไปในอนาคตการพัฒนาทางดEานดารา

ศาสตร,จะมีเพิ่มข้ึนต$อไป   
 

ความเป£นมา 

 

การจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู $ชุมชนเริ ่มจากความสนใจของนักเรียนที ่มีความสนใจทางดEานดารา
ศาสตร, เมื่อมีปรากฎการณ,ทางดาราศาสตร,ที่น$าสนใจจึงออกมาจัดกิจกรรมเพื่อใหEชุมชนไดEมีความรูEทางดารา

ศาสตร,มากข้ึน ประกอบกับการไดEรับกลEองโทรทรรศน,ที่สามารถส$องดาวเคราะห,ต$างๆ และวัตถุบนทEองฟ_า ไดE
ชัดเจน ทำใหEเปRนที่สนใจของชุมชนในการเขEาร$วมกิจกรรมไดEอย$างต$อเน่ือง 

 

วัตถุประสงค> 

 

 1. เพื่อนำความรูEทางดาราศาสตร,จากหEองเรียนไปใชEปฏิบัติจริง 

 2. เพื่อกระตุEนใหEชุมชนมีความรูEและความสนใจทางดาราศาสตร,เพิ่มข้ึน 
 3. เพื่อใหEนักเรียนไดEฝOกฝนและทบทวนความรูEทางดาราศาสตร,ใหEมากข้ึน 
 4. เพื่อสรEางความสัมพันธ,ระหว$างชุมชนและโรงเรียน 

 
 
 

 



 

                                                               THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
128 

วิธีการจัดกิจกรรม 

 

 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ดาราศาสตร, โดยนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,และนักเรียนที่
เกี่ยวขEอง 

 2. จัดทำโปสเตอร,ประชาสัมพันธ,การจัดกิจกรรมดาราศาสตร, และส$งไปประชาสัมพันธ,ตามสื่อต$างๆ 
 3. ติดต$อขอใชEสถานที่  ในการจัดกิจกรรม จากหน$วยงานที่เกี่ยวขEอง 
 4. จัดสถานที่ และประชาสัมพันธ, รวมทั้งใหEความรูEทางดาราศาสตร, แก$ผูEที่สนใจ 

 5. จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร, โดยนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร, และนักเรียนที่สนใจ มีการติดต้ัง
โปสเตอร,ใหEความรูE แจกหนังสือ และสิ่งของที่ไดEจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร, ตั้งกลEอง มีการบรรยายความรูE 
ทางดาราศาสตร, ตามเน้ือหารที่จัดกิจกรรม 

 6. ต้ังกลEองส$อง วัตถุทEองฟ_า และใหEความรูEทางดาราศาสตร,กับผูEที่ไดEเขEามาร$วมกิจกรรม 
 

ผลการจัดกิจกรรม 

 

 1. นักเรียนมีความรูE ทางดาราศาสตร,เพิ่มข้ึน 
 2. ชุมชนใหEความสนใจในการเขEาร$วมกจิกรรม 

 3. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ,อันดีต$อกันมากข้ึน 
 

สรุปผลการจัดกิจกรรม 

 
จากการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชนส$งผลใหEนักเรียนมีการพัฒนาความรูEทางดาราศาสตร,มากข้ึน

ชุมชนเขEามามีส$วนร$วมในกิจกรรมดาราศาสตร, นักเรียนไดEนำความรูEทางดาราศาสตร,จากหEองเรียนไปสู$การ

ปฏิบัติจริง มีสื ่อต$างๆ ช$วยประชาสัมพันธ,ทำใหEโรงเรียนเปRนที ่รู Eจ ักมากขึ ้นและโรงโรงเรียนกับชุมชนมี
ความสัมพันธ,กันมากข้ึน 
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ดาราศาสตร>กับแรงบันดาลใจในการเรียนรูlสู6วิถีชุมชน 

ว6าท่ีรlอยเอก สัมผัด  แกlวเอ่ียม 

e-mail: krudang_biology@hotmail.com 

(โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง) จ.นครสวรรค>) 

 
 

บทคัดย6อ 

 

 ดาราศาสตร,กับแรงบันดาลใจในการเรียนรูEสู$วิถีชุมชน เปRนกิจกรรมที่จดัข้ึนเพื่อเปeดโอกาสใหEประชาชน
หรือคนในชุมชนมีส$วนร$วม มุ$งเนEนและกระตุEนใหEเกิดความสนใจดEานดาราศาสตร, เพื่อใหEเกิดแรงบันดาลใจใน

การเรียนรูEสู$ชุมชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน จัดกิจกรรมดูดาวใหEกับโรงเรียน
ภายนอก และกิจกรรมการสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร, เพื่อถ$ายทอดองค,ความรูEใหEกับครู นักเรียน เยาวชน 
และบุคคลทั่วไป กิจกรรมจะมีอย$างต$อเน่ือง เพื่อเปRนแรงบันดาลใจอันเปRนประตู$สู$การเรียนรูEทางวิทยาศาสตร, 

หรือแมEกระทั่งการขยายผลไปยังโรงเรียน และกระจายโอกาสไปสู$ชุมชนใกลEเคียงหรือทEองถิ่นที่อยู$ห$างไกล
โอกาสในการเรียนรูEดEานดาราศาสตร, 
 

บทนำ 

 

 การจัดกจิกรรมดาราศาสตร,กบัแรงบันดาลใจในการเรียนรูEสู$วิถีชุมชนน้ัน มีกิจกรรมที่หลากหลาย ส$วน

ใหญ$มุ$งเนEนใหEเกิดการพฒันาทักษะความรูE ความสนใจ และความเขEาใจทางดEานดาราศาสตร,แก$นักเรียนใน
โรงเรียน เช$นการจัดกจิกรรมค$ายดาราศาสตร, การสรEางแหล$งเรียนรูEดาราศาสตร,ในโรงเรียน กจิกรรมดูดาวและ
งานวันวิทยาศาสตร, รวมทัง้การสรEางสื่อและอุปกรณ,ดาราศาสตร, กิจกรรมเหล$าน้ีส$วนใหญ$อยู$ในโรงเรียน มี

คำถามที่อยู$ในใจว$า ทำอย$างไร ความรูEในวิชาดาราศาสตร, จะไม$ถูกจำกัดไวEเพียงเพื่อสำหรับบางคนทีม่ีโอกาสสูง
กว$า หรือทำอย$างไร จะสามารถกระจายโอกาสใหEประชาชนหรือคนในชุมชนไดEมีส$วนร$วมในกิจกรรมดEานดารา
ศาสตร,ไดEอย$างทั่วถึง และทำอย$างไร กิจกรรมดEานดาราศาสตร, จะมสี$วนช$วยกระตุEนใหEชุมชนเกิดความสนใจ

ทางดEานดาราศาสตร,เพิม่ข้ึน เมื่อทุกภาคส$วนของสงัคมไดEมีโอกาสเขEาถึงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดEานดารา
ศาสตร, จะทำใหEดาราศาสตร,เปRนแรงบันดาลใจในการเรียนรูEสู$วิถีชุมชนต$อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค> 

 1. เพือ่เปeดโอกาสใหEประชาชนหรือคนในชุมชนมีส$วนร$วมในกิจกรรมดEานดาราศาสตร,อย$างทั่วถึง 
 2. เพือ่ใหEการจัดกจิกรรมดEานดาราศาสตร,น้ันเปRนแรงบันดาลใจในการเรียนรูEสู$วิถีชุมชน 

 3.  เพือ่เปRนการกระจายโอกาสการเรียนรูEดEานดาราศาสตร,ใหEไปอยู$ในทุกภาคส$วนของชุมชนและสงัคมไทย 
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การดำเนินกิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม 

 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,กับแรงบันดาลใจในการเรียนรูEสู$วิถีชุมชน มีการดำเนินการจัดกิจกรรม
ดEานดาราศาสตร,ที่หลากหลาย ไม$ว$าจะเปRนการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน การจัดกิจกรรมดูดาวใหEกับ
โรงเรียนภายนอก และกิจกรรมสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร, โดยมีรายละเอียดแต$ละส$วนของกิจกรรม ดังน้ี 

 
1. กิจกรรมดาราศาสตร>สู6ชุมชน 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2. จัดกิจกรรมดูดาวใหlกับโรงเรียนภายนอก 
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3. กิจกรรมสังเกตการณ>ทางดาราศาสตร> 

 
 
 

 
 
ผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 จากผลการดำเนินกจิกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน ดาราศาสตร,กับศาสตร,การเรียนรูEสู$วิถีชุมชน ที่ผ$านมา 
มีกิจกรรม ดังน้ี 
 

 

ท่ี 
กิจกรรมดาราศาสตร>กับศาสตร>การเรียนรูl  

สู6วิถีชุมชน 
วัน เดือน ปx 

จำนวน

ผูlเขlาร6วม 
สถานท่ี 

กิจกรรม : ดาราศาสตร>สู6ชุมชน 

1 นิทรรศการ 9 ในดวงใจนิรันดร, 1 ก.พ. 60 250 เมือง/นครสวรรค, 

2 ดูดาวบนยอดดอย #1(ตชด.บEานแม$ละนา) 6 พ.ค. 60 45 ท$าสองยาง/ตาก 

3 ดวงจันทร,วันลอยกระทง 3 พ.ย. 60 250 ชุมแสง/นครสวรรค,   

4 งานดนตรีตะวันฉายใตEแสงดาว ครั้งที่ 6 16 ธ.ค. 60 150 แม$วงก,/นครสวรรค, 

5 ชุมแสงบEานฉัน...ชมจันทรปุราคา 31 ม.ค. 61 45 ชุมแสง/นครสวรรค,    
6 กระจายโอกาสดาราศาสตร,เพื่อชุมชน 18 มิ.ย. 61 90 ชุมแสง/นครสวรรค, 

7 ดูดาวบนยอดดอย #2 (ศกร.บEานพะละดอ) 22 ก.ย. 61 60 แม$ระมาด/ตาก    
8 ดูดาวศุกร,วันศุกร,มีความสุข 5 ต.ค. 61 120 ชุมแสง/นครสวรรค, 

9 ดูดวงจันทร,วันลอยกระทงวัดเกยไชยเหนือ 22 พ.ย. 61 250 เกยไชย/นครสวรรค, 

10 ดูดวงจันทร,ริมกวçานพะเยา 22 ธ.ค. 61 80 เมือง/พะเยา 

11 ดวงจันทร,เต็มดวงใกลEโลกทีสุ่ดในรอบปg 19 ก.พ. 62 30 ชุมแสง/นครสวรรค, 

12 ดูดาวบนยอดดอย #3 (ร.ร.บEานกุยเลอตอ) 2-6 พ.ค. 62 60 อุEมผาง/ตาก 

กิจกรรม : จัดกิจกรรมดูดาวใหlกับโรงเรียนภายนอก 

13 ค$ายลูกเสือ ฐานดาราศาสตร,ในชีวิตประจำวัน 28 ธ.ค. 59 90 ร.ร.ท.3(วัดแสงธรรมฯ) 

14 ค$ายลูกเสือ ฐานดาราศาสตร,เบื้องตEน 19 ม.ค. 60 120 ร.ร.อ.ท.ว./อุทัยธานี 

15 ค$ายดาราศาสตร,พฒันาศาสนาทายาท 21-22 ม.ค. 60 112 วัดไทรเหนือ/
นครสวรรค, 
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16 ค$ายลูกเสือ ฐานดาราศาสตร,กับวิถีชุมชน 17 ก.พ. 60 80 ร.ร.พ.ค./นครสวรรค, 

17 ค$ายลูกเสือ ฐานดาราศาสตร,เบื้องตEน 28 ธ.ค. 60 80 ร.ร.ท.3(วัดแสงธรรมฯ) 

18 ค$ายดาราศาสตร, “เปeดฟ_าตามหาดาว” 27-28 ก.พ. 61 80 ร.ร.ล.ว./นครราชสมีา 

19 ค$ายลูกเสือ ฐานทักษะเบื้องตEนดาราศาสตร, 27 ธ.ค. 61 90 ร.ร.ท.3(วัดแสงธรรมฯ) 

กิจกรรม : สังเกตการณ>ทางดาราศาสตร> 

20 สุริยุปราคาบางส$วนเหนือฟ_าเมืองไทย 9 มี.ค. 59 180 ชุมแสง/นครสวรรค, 

21 สังเกตปรากฎการณ,ดาวอังคารใกลEโลก 22-31 พ.ค. 59 120 เมือง/นครสวรรค, 

22 สังเกตการณ,ดวงจันทร,ใกลEโลกที่สุดในรอบปg 14 พ.ย. 59 150 ชุมแสง/นครสวรรค, 

23 สังเกตการณ,ดาวพฤหสับดีใกลEโลก 8 เม.ย. 60 50 เมือง/อุทัยธานี 

24 สังเกตการณ,ปรากฎการณ,ดาวเสาร,ใกลEโลก 15 มิ.ย. 60 120 ชุมแสง/นครสวรรค, 

25 ดาวเสาร,ใกลEโลก** 27 มิ.ย. 61 8 ชุมแสง/นครสวรรค, 

     

หมายเหตุ ** ฝนตก วิสัยทัศน,ไม$เอื้อต$อการจัดกจิกรรม 

 
สรุปผล 

 จากการทำกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน ดาราศาสตร,กับศาสตร,การเรียนรูEสู$วิถีชุมชน เพื่อเปeดโอกาส

ใหEประชาชนหรือคนในชุมชนมีส$วนร$วมในกิจกรรมดEานดาราศาสตร,อย$างทั่วถึง เปRนแรงบันดาลใจในการเรียนรูE
สู$วิถีชุมชน และเปRนการกระจายโอกาสการเรียนรูEดEานดาราศาสตร,ใหEไปอยู$ในทุกภาคส$วนของชุมชน ปbญหา
และอุปสรรคที่พบในบางกิจกรรม มีเพียงระยะทางและสภาพอากาศที่ไม$เอื้ออำนวยต$อการจัดกิจกรรม จึงตEอง

มีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมกิจกรรมหลกั เช$น การเรียนรูEและประดิษฐ,แผนที่ดาว การประดิษฐ,โมเดลดาวเคราะห, 
การทำตัวต$อดาราศาสตร, การเปeดภาพดาราศาสตร, ซึ่งกิจกรรมส$วนใหญ$ไดEรับความสนใจจากผูEเขEาร$วมกิจกรรม
ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน รวมทั้งสถานที่ที่เดินทางไปจัดกิจกรรม 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดกิจกรรมชมรมดาราศาสตร,ระดับโรงเรียน ดาราศาสตร,กับศาสตร,การเรียนรูEสู$ศาสตร,พระราชา 

สำเร็จไดEโดยไดEรับความอนุเคราะห,กลEองโทรทรรศน,จากโครงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร, “77 
จังหวัด เปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร, เปeดโอกาสเรียนรูEทั่วหลEา” คณะผูEบริหารโรงเรียน และนักเรียนชมรมกลุ$ม
จิตอาสาเดินดินดูดาว ที่ไดEร$วมกันจัดกิจกรรมต$างๆ ขอความสำเร็จในครั้งน้ีไดEส$งผลใหEผูEเขEาร$วมกจิกรรมทกุท$าน 

ไดEรับความรูEและแรงบันดาลใจไปสรEางสรรค,ผลงานใหEเกิดประโยชน,ต$อไป  
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ดาราศาสตร>สู6ชุมชนดาราศาสตร>สรlางชาติ สรlางคน ส6งผลพิพัฒน> ในศตวรรษท่ี 21 

นางพัชรี ศิลแสน 

e-mail: patchree 2406 @ gmail.com 

(โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จ.รlอยเอ็ด) 

 

 

บทคัดย6อ 

 
  วิชาดาราศาสตร,เปRนประตูที่เปeดเช้ือเชิญใหEนักเรียนและผูEสนใจจำนวนมาก ใหEเขEาเรียนรูEวิทยาศาสตร,
รวมถึงกิจกรรมการสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ที่ช$วยกระตุEนการเรียนรูEไดEเปRนอย$างดี กิจกรรมดาราศาสตร,

สรEางชาติ สรEางคน ส$งผลพิพัฒน, ในศตวรรษที่ 21 เปRนกิจกรรมของชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนโพนทองพัฒนา
วิทยา ที่มีวัตถุประสงค,เพื่อขยายผลความรูEดาราศาสตร,สู$ชุมชนใหEคิดกวEาง คิดไกล สนใจดาราศาสตร,ไทย และ
เพื่อส$งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูEในศตวรรษที่ 21 ใหEกับผูEเรียนโดยวิธีการจัดกิจกรรมสังเกตการณ,

สำคัญๆ ทางดาราศาสตร, กิจกรรมสัปดาห,วิทยาศาสตร, งาน Open House วิชาการ งานวันออกพรรษา วัน
ลอยกระทง วันเด็กแห$งชาติ งานกาชาดและวันข้ึนปgใหม$ Astronomy พี่เพื่อนEอง 
 พบว$าจากผลการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สรEางชาติ สรEางคน ส$งผลพิพัฒน, ในศตวรรษที่ 21 ของชุมนุม

ดาราศาสตร,โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา ทำใหEโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาไดEเปRนหน$วยงานหลักของการจดั
กิจกรรมดาราศาสตร,ทั ้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ชุมชนและหน$วยงานมีความพึงพอใจต$อการจัด
กิจกรรมดาราศาสตร,ในระดับดีมาก ผูEเรียนเกิดความมุ$งมั่นพัฒนาตนเองใหEเกิดความรูEความเขEาใจในวัตถุทEองฟ_า

ที่สังเกตใหEเพิ่มมากขึ้นเพื่อใหEสามารถนำเสนอต$อผูEเขEาร$วมกิจกรรมใหEไดEอย$างดีที่สุดเกิดทักษะการใชEกลEอง
โทรทรรศน,รวมถึงสามารถนำเสนอหลักการทำงานของกลEองโทรทรรศน,ไดEเปRนอย$างดี เหนือสิ่งอื่นใดคือผูEเรียน
เกิดทักษะการเรียนรูEอย$างรอบดEาน เกิดสมรรถนะสำคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 

ดEานความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแกEปbญหา การใชEทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค,ดEานความ
มีวินัย ใฝWเรียนรูE มุ$งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการเรียนรูEในศตวรรษที่ 21 ดEานความคิดริเริ่ม
สรEางสรรค, การสื่อสารและการนำเสนอ การทำงานเปRนทีม ไดEอย$างย่ังยืนและถาวร จนสามารถเปRนแบบอย$าง

ใหEกับผูEอื่นไดE 
 
 คำสำคัญ ดาราศาสตร,สรEางชาติ สรEางคน ส$งผลพิพัฒน, ในศตวรรษที ่21  
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บทนำ/แนวคิด/ท่ีมาของกิจกรรม 

 

 จากการจัดกิจกรรมส$งเสริมการเรียนรูEทางดาราศาสตร,ของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ที่ผ$านมา
พบว$ากิจกรรมการสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,เปRนตัวช$วยกระตุEนการเรียนรูEไดEเปRนอย$างดี ที่ทำใหEผูEเรียนรูEสึก

ต่ืนเตEนและสนุกกับการเรยีนรูEไดEอย$างแทEจรงิ และเช่ือมั่นว$าหากไดEจัดกิจกรรมดังกล$าวน้ันใหEกบัชุมชนในวาระที่
มีเหตุการณ,สำคัญๆ ทางดาราศาสตร, หรือในกิจกรรมสำคัญๆ ประจำปgของระดับอำเภอโพนทอง และระดับ
จังหวัดรEอยเอ็ด ดEวยแลEวก็จะเปRนอีกแนวทางหนึ่งที่จะช$วยส$งเสริม สนับสนุน ใหEชุมชนใหEความสนใจและเห็น

ความสำคัญทางดาราศาสตร,เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเพื่อเปRนการส$งเสริมใหEเยาวชนคิดกวEาง คิดไกล สนใจดารา
ศาสตร,เพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยังเปRนการส$งเสริมใหEผูEเรียนซึ่งเปRนผูEดำเนินกิจกรรมไดEพัฒนาทักษะการเรียนรูEอย$าง
รอบดEานและเกิดผลยั่งยืนและถาวร จึงเปRนเหตุผลสำคัญในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สรEางชาติ สรEางคน 

ส$งผลพิพัฒน, ในศตวรรษที่ 21 ในครั้งข้ึน  
 

วัตถุประสงค> 

  1. เพื่อขยายผลการเรียนรูEดาราศาสตร,สู$ชุมชนใหEคิดกวEาง คิดไกล สนใจดาราศาสตร,ไทย 
  2. เพื่อส$งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูEใหEเกิดกับผูEเรียน ดังน้ี 
    2.1 ผูEเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555 ดEาน

ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกEปbญหา การใชEทักษะชีวิต  
   2.2 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค, ดEานความมีวินัย ใฝWเรียนรู E มุ $งมั ่นในการทำงาน มีจิต
สาธารณะ  

   2.3 เกิดทักษะการเรียนรูEในศตวรรษที ่ 21 ดEานความคิดริเริ่มสรEางสรรค, การสื่อสารและการ
นำเสนอ การทำงานเปRนทีม  

 

การดำเนินกิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม 

  1. จัดกิจกรรมดาราศาสตร,แบบพี่สอนนEองในโรงเรียน จากรุ$นสู$รุ$นอย$างต$อเนื่อง ตลอดปgการศึกษา
เพื่อใหEนักเรียนไดEแสดงความสามารถและไดEพัฒนาตนเองอย$างต$อเน่ือง ในกิจกรรมต$าง ๆ ดังน้ี กิจกรรมชุมนุม

ดาราศาสตร, การออกแบบและประดิษฐ,สื่อดาราศาสตร, การประดิษฐ,กลEองโทรทรรศน,อย$างง$ายAstrophysics 
อบรมซอฟต,แวร,ดาราศาสตร, โครงงานดาราศาสตร, ค$ายดาราศาสตร, กิจกรรมประชาสัมพันธ,เหตุการณ,สำคัญ 
ๆ ทางดาราศาสตร,หนEาเสาธงและในหEองเรียน ฝOกปฏิบัติการสังเกตการณ,วัตถุทEองฟ_าจริง  

  2. นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,จัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน โดยมีครูเปRนที่ปรึกษา ในกิจกรรมต$าง ๆ  
ดังน้ี สัปดาห,วิทยาศาสตร, งาน Open House วิชาการ วันออกพรรษา วันลอยกระทง วันเด็กแห$งชาติ งาน
กาชาดและวันขึ้นปgใหม$ Astronomy พี่เพื่อนEอง เหตุการณ,สำคัญ ๆ ทางดาราศาสตร, เช$น ดวงจันทร,ใกลEโลก 

ดาวเสาร,ใกลEโลก ดาวอังคารใกลEโลก สุริยุปราคาเต็มดวง โดยดำเนินการดังน้ี 
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  2.1 ประชาสัมพันธ,กิจกรรมและเชิญชวนคณะคร-ูนักเรียนเขEาร$วมกิจกรรมดาราศาสตร, 

   2.2 สำรวจสมาชิกชุมนุมทีจ่ะเขEาร$วมกจิกรรมและรับสมัครนักเรียนกลุ$มสนใจ 
  2.3 ประชุมสมาชิกชุมนุมวางแผนการจัดกิจกรรม แจEงกำหนดการ มอบหมายหนEาที่  
เช$น ฝWายประชาสัมพันธ, ฝWายตEอนรับ ผูEดูแลรบัผิดชอบประจำกลEองหรอืสือ่อื่นๆ ฝWายบันทึกภาพ 

ฝWายสำรวจความพรEอมและเตรียมอปุกรณ,เพื่อการใชEงาน ฯลฯ  
  2.4 สำรวจสถานที่จัดกจิกรรมเพื่อวางแผนการจัดกจิกรรมใหEเหมาะกบัสถานที ่ 
   2.5 ทบทวนความรูEความเขEาใจแลกเปลี่ยนเรียนรูEขEอมลูเหตุการณ,ทางดาราศาสตร,  

 และฝOกซEอมนำเสนอเพื่อใหEเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติกจิกรรม 
   2.6 จัดกจิกรรมดาราศาสตร,ตามแผนที่กำหนด 
   2.7 ทบทวนการปฏิบัติงานและประเมินผลการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาปรบัปรุงครัง้ต$อไป  

  

 กลlองโทรทรรศน>ท่ีใชlในการจัดกิจกรรม 

  1. กลEองโทรทรรศน,แบบหักเหแสงทีโ่รงเรียนซื้อใหE  

  2. กลEองดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ที่ไดEรับมอบจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร,และ
เทคโนโลยีแห$งชาติ (สวทช.) 
  3. กลEองโทรทรรศน,แบบ Dobsonian “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร, 77 จังหวัด” 

ที่ไดEรับมอบจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (สดร.) 
  4. Sunspot Telescope โดยนักเรียนเปRนผูEออกแบบและประดิษฐ, 
  5. โอ$งไทยส$องไกลถึงตะวัน โดยนักเรียนเปRนผูEออกแบบและประดิษฐ,   

  6. กลEองโทรทรรศน,แบบหักเหแสงอย$างง$าย โดยนักเรียนเปRนผูEออกแบบและประดิษฐ, 
  7. กลEองโทรทรรศน, REFLECTOR in Square Plywood Tube และ REFRACCTOR in Square 
Plywood Tube โดยนักเรียนเปRนผูEออกแบบและประดิษฐ, 

  

ผลการดำเนินกิจกรรม 

  ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา ไดEจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน ดาราศาสตร,สรEาง

ชาติ สรEางคน ส$งผลพพิัฒน, ในศตวรรษที่ 21 อย$างต$อเน่ืองตลอดปgการศึกษา ดังน้ี  
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ตารางแสดงกิจกรรม สถานท่ีจัด และผูlเขlาร6วมกิจกรรมดาราศาสตร>สู6ชุมชน  

กิจกรรม สถานท่ีจัด ผูlเขlาร6วมกิจกรรม 

กิจกรรมสัปดาห,วิทยาศาสตร,  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

งาน Open House วิชาการ  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

 

ตารางแสดงกิจกรรม สถานท่ีจัด และผูlเขlาร6วมกิจกรรมดาราศาสตร>สู6ชุมชน  

กิจกรรม สถานท่ีจัด ผูlเขlาร6วมกิจกรรม 

วันออกพรรษา วัดโพนทองใหญ$ อำเภอโพนทอง ประชาชนในเขตอำเภอโพนทอง 
วันลอยกระทง บึงแหลมพะยอม อำเภอโพนทอง ประชาชนในเขตอำเภอโพนทอง 

Astronomy พี่เพื่อนEอง โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

วันเด็กแห$งชาติจังหวัดรEอยเอ็ด บึงพลาญชัย จังหวัดรEอยเอ็ด ประชาชนจังหวัดรEอยเอ็ด 

งานกาชาดและวันขึ้นปgใหม$ ศาลากลางจังหวัดรEอยเอ็ด ประชาชนจังหวัดรEอยเอ็ด 

เหตุการณ,สำคัญทางดาราศาสตร,  

เช$น ดวงจันทร,ใกลEโลก ดาวเสาร,ใกลE

โลก ดาวอังคารใกลEโลก 

สุริยุปราคาเต็มดวง 

ที่ว$าการอำเภอโพนทอง 

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 

 

 

ประชาชนในเขตอำเภอโพนทอง 

 

สรุปผล 

  1. จากการที่ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ไดEจัดกิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชน ดารา
ศาสตร,สรEางชาติ สรEางคน ส$งผลพิพฒัน, ในศตวรรษที่ 21 แลEวน้ันพบว$าทุกครั้งทีจ่ัด ชุมชนจะใหEความสนใจเขEา

ร$วมกิจกรรมจำนวนมากและมีความพึงพอใจต$อกจิกรรมในระดับดีมาก   
  2. กิจกรรมดาราศาสตร,สู$ชุมชนที่ไดEจัดกจิกรรมแลEวน้ัน มีดังน้ี สัปดาห,วิทยาศาสตร, งาน Open 
House วิชาการ วันออกพรรษา วันลอยกระทง วันเด็กแห$งชาติ งานกาชาดและวันข้ึนปgใหม$ Astronomy พี่

เพื่อนEอง เหตุการณ,สำคัญ ๆทางดาราศาสตร, เช$น ดวงจันทร,ใกลEโลก ดาวเสาร,ใกลEโลก ดาวอังคารใกลEโลก 
สุริยุปราคาเต็มดวง 
 3. ผลจากการที่ผูEเรียนไดEจัดกิจกรรมดาราศาสตร, พบว$าส$งผลใหEผูEเรียนไดEรับการการพฒันาทักษะการ

เรียนรูEไดEอย$างรอบดEาน ย่ังยืนและถาวรเปRนแบบอย$างใหEกับผูEอื่นไดE คือ 
  3.1 ผูEเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญของหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2555  
ดEานความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกEปbญหา การใชEทักษะชีวิต  

   3.2 ผูEเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค, ดEานความมีวินัย ใฝWเรียนรูE มุ$งมั่นในการทำงาน  
มีจิตสาธารณะ  
   3.3 ผูEเรียนเกดิทักษะการเรียนรูEในศตวรรษที ่21 ดEานความคิดริเริม่สรEางสรรค, การสื่อสาร 

และการนำเสนอ การทำงานเปRนทีม  
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สุริยุปราคา เหนือฟéาเมืองไทย 

นางสาวสุรียานี  อดุลย>รอหมาน 

e-mail: pu_kong@hotmail.com 

(โรงเรียนอัตตัรกียะห>อิสลามียะห> จ.นราธิวาส) 

 
 

บทคัดย6อ 

 กิจกรรมสุริยุปราคา เหนือฟ_าเมืองไทย เปRนจุดเริ่มตEนแรกในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,สำหรับ
นักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห,อิสลามียะห,และชุมชนใกลEเคียง วัตถุประสงค,เพื่อเปRนศูนย,กลางทางดาราศาสตร,
จัดใหEมีกิจกรรมทางดาราศาสตร,ระหว$างโรงเรียนและชุมชนและสรEางเครือข$ายใหEเกิดขึ้น โดยดำเนินการจัด

กิจกรรมตามทฤษฎี จอห,น ดิวอี้ คือรูปแบบการเรียนรูEโดยการปฏิบัติจริง ผูEเขEาร$วมกิจกรรม จำนวน 80 คน 
โดยมีขั้นตอนดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. การรับมอบหนังสือแจEงโครงการ 2. จัดประชุมทีมงานเตรียมจัด
กิจกรรม 3. ดำเนินการขออนุญาตใชEสถานที่ 4. ประชาสัมพันธ,ผูEนำศาสนา, โรงเรียนเครือข$าย, ชุมชน, นักเรียน

และผู Eปกครอง 5. ดำเนินกิจกรรมรูปแบบบรรยายปรากฎกการณ,สุริยุปราคา ผู EเขEาร$วมลงปฏิบัติการณ,
สังเกตการณ,ดEวยอุปกรณ,ที่เตรียมไวE 5. การประเมินผลสำเร็จกิจกรรม ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพบว$า     
1. ดEานความรูEที่ไดEรับในการจัดกิจกรรม มีค$า  = 3.53 โดยเฉลี่ยอยู$ในระดับ ดีมาก 2. ดEานความพรEอมของ

อุปกรณ,ที่ใชE มีค$า  = 3.23 โดยเฉลี่ยอยู$ในระดับ ดี 3. ดEานความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม มี
ค$า  = 3.86 โดยเฉลี่ยอยู$ในระดับ ดีมาก 4. ดEานระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีค$า  = 3.67 โดยเฉลี่ยอยู$
ในระดับ ดีมาก 5. ดEานอาหารว$าง มีค$า  = 3.23 โดยเฉลี่ยอยู$ในระดับ ดีมาก อย$างไรก็ตามการจัดกิจกรรม

ครั้งนี้ ยังตEองมีการปรับปรุงแกEไขในเรื่องการเพิ่มจำนวนเครื่องและอุปกรณ,ที่ใชEในการสังเกตการณ,, เพิ่ม
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
คำสำคัญ : บทบาทวิทยาศาสตร,, ดาราศาสตร,กับอิสลาม, สรุิยุปราคา 

 

บทนำ  
 วิทยาศาสตร,กับอิสลามถือเปRนศาสตร,แขนงหน่ึงที่ดำเนินคู$กันเปRนระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะสาขา

ดาราศาสตร,ที่รูEจักในนาม อัลฟาลัก ซึ่งเปRนการศึกษาตำแหน$งและการเคลื่อนที่ของวัตถุทEองฟ_า ปรากฏการณ,
ต$างๆทางดาราศาสตร, การปฏิบัติติศาสนกิจของมุสลิมในแต$ละวันลEวนเกี่ยวขEองกับดาราศาสตร,ทั้งสิ้น  
 ปรากฎการณ,สุริยุปราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2559 แนวคราสเต็มดวงเคลื่อนที่จากมหาสมุทรอินเดยีสู$

มหาสมุทรแปซิฟeก จะสามารถสังเกตไดEตั้งแต$เวลาประมาณ 8 : 30 น. – 11 : 20 น. การเกิดคราสครั้งนี้ดวง
อาทิตย,จะถูกดวงจันทร,บดบังนานที่สุด 4 นาที ถือเปRนปรากฎการณ,ที่นักวิทยาศาสตร,และมุสลิมลิมทั่วโลกใหE
ความสนใจอย$างมาก  

X
X

X X
X
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 ผูEจัดกิจกรรมในฐานะครูผูEสอน มีความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาเรียนรู E เผยแพร$

ความรู Eทางดาราศาสตร, จึงดำเนินการจัดกิจกรรมสุริยุปราคา เหนือฟ_าเมืองไทย เพื ่อเปRนจุดเริ่มตEนและ
ศูนย,กลางในความรูEทางดEานปรากฎการณ,ทางดาราศาสตร,ที่สำคัญ เนื่องจากชาวบEาน และชุมชนบางพื้นที่ใน
จังหวัดนราธิวาส ขาดความรูEในการศึกษาหาขEอมูล และใชEวิธีการไม$ถูกตEองในการสังเกตการปรากฎการณ,

สุริยุปราคา อีกทั้งยังเปRนจุดเริ่มตEนในการกระจายความรูEทางดาราศาสตร, ใหEนักเรียนและผูEปกครองที่สนใจ 
และสามารถนำมาปรับใชEใหEเกิดประโยชน,ในชีวิตประจำวัน  
 

วัตถุประสงค> 

 1. เพือ่เปRนศูนย,กลางความรูEดEานดาราศาสตร, 
 2. เพือ่จัดใหEมีกจิกรรมสังเกตการณ,ทางดาราศาสตร,ในโรงเรยีนและชุมชน 

 3. เพือ่สรEางกลุ$มเครือข$ายดาราศาสตร,ในโรงเรียนและชุมชน 
 

การดำเนินกิจกรรม 

 กิจกรรมสุริยุปราคา เหนือฟ_าเมืองไทยจัดข้ึนเพื่อเปRนศูนย,กลางใหEความรูEดEานดาราศาสตร, จัดกิจกรรม
และสรEางเครือข$ายดาราศาสตร, ผูEซึ่งไดEดำเนินการจัดกิจกรรมตามทฤษฎี จอห,น ดิวอี้ คือรูปแบบการเรียนรูEโดย
การปฏิบัติจริง ฝOกคิด ฝOกลงมือทำ ฝOกทักษะกระบวนการต$างๆ ตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. การรับมอบหนังสือแจEงโครงการ 
  - การประชุมทีมงานเตรียมจัดกจิกรรม 
  - ประชุมเตรียมงานโดยการแบ$งฝWายงาน ดังน้ี ฝWายเอกสาร, ฝWายประสาน, ฝWายกิจกรรม, ฝWาย

ประชาสมัพันธ,, ฝWายพิธีการ, ฝWายเอกสาร, ฝWายอุปกรณ,, ฝWายทะเบียน, ฝWายสรุปและประเมินผล, ฝWายการเงิน, 
ฝWายปฏิคม 
 2. การดำเนินการขออนุญาตใชEสถานที ่

  - คัดเลือกสถานทีจ่ัดกิจกรรมลานบริเวณเข่ือนท$าพระยาสาย ซึ่งเปRนบรเิวณที่สามารถ
สังเกตเห็นดวงอาทิตย,ข้ึนชัดเจน ไม$มีอาคารหรือตEนไมEบดบงั   
  - ส$งหนังสือขออนุญาตใชEสถานที่ต$อนายกเทศมนตรเีทศบาลเมืองนราธิวาส  

 3. การประชาสัมพันธ,ผูEนำศาสนา, โรงเรียนเครือข$าย, ชุมชน, นักเรียนและผูEปกครอง 
  - ส$งหนังสือประชาสมัพันธ,แก$อีหม$ามมสัยิดและผูEปกครอง 
  - เดินขบวนประชาสัมพันธ,แก$บุคลากรโรงเรียนและนักเรียนทุกระดับช้ัน 

  - ลงพื้นที่ประชาสมัพันธ,โรงเรียนเครอืข$าย 
 4. การดำเนินกจิกรรม 
  - ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริเวณเข่ือนท$าพระยาสาย  
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  - กล$าวตEอนรบัโดย ผูEอำนวยการโรงเรียน, นำละหมาดคูสุฟโดยอีหม$ามมัสยิด, บรรยาย

ปรากฏการณ,โดยอาจารย,สาระวิทยาศาสตร, 
 5. การประเมินผลสำเรจ็กจิกรรม 
  - ผูEเขEาร$วมกิจกรรมประเมินการจัดกิจกรรม แสดงความคิดเห็นและแนะนำแกEไขE 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 กิจกรรมสรุิยุปราคา เหนือฟ_าเมืองไทย มีผูEเขEาร$วมกจิกรรมทัง้สิ้นจำนวน 112 คน ไดEดำเนินการ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมดังน้ี 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการประเมินการจัดกจิกรรมสรุิยุปราคา เหนือฟ_าเมอืงไทย 
 

 

              รายการ 

เกณฑ>การประเมิน 

ดีมาก(4) ดี(3) พอใชl(2) ปรับปรุง(1)  

 

£fx 

 

x̄ 

ระดับคุณภาพ 

 

f fx f fx f fx f fx 

1. ดEานความรูEที่ไดEรับ 78 312 18 54 14 28 2 2 396 3.53 ดีมาก 

2.ดEานความพรEอมของอุปกรณ, 65 260 20 60 15 30 12 12 362 3.23 ด ี

3.ดEานความเหมาะสมของสถานที่ 97 388 15 45 0 0 0 0 433 3.86 ดีมาก 

4.ดEานระยะเวลา 88 352 12 36 12 24 0 0 412 3.67 ดีมาก 

5.ดEานอาหารว$าง 95 380 17 51 0 0 0 0 431 3.84 ดีมาก 

สรปุผลการประเมินการจัดกจิกรรมสุริยุปราคา เหนือฟ_าเมืองไทย คิดเปRน รEอยละ 90.80 อยู$ในระดับ ดีมาก 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 การจัดกจิกรรมสรุิยุปราคา เหนือฟ_าเมอืงไทย โดยความสนับสนุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ 
(องค,การมหาชน) สรปุผลการประเมินการจัดกจิกรรมดังน้ี 
 1. การประเมินผลการจัดกิจกรรมดEานความรูEที่ไดEรับ มีค$า  = 3.53 เน่ืองการบรรยายของวิทยากร

ทั้งดEานวิทยาศาสตร,และหลักการอิสลาม   
2. การประเมินผลการจัดกิจกรรมดEานความพรEอมของอุปกรณ,ที่ใชE มีค$า  = 3.23 ซึ่งมีผลการประเมินนEอย
ที่สุด เนื่องจากอุปกรณ,มีเพียงกลEองโทรทรรศน,ดอปโซเนียน 1 แว$นตาจากฟeมล,เอ็กซเรย,ที่ ประดิษฐ,ขึ้นไม$

เพียงพอต$อจำนวนผูEเขEาร$วมกิจกรรม 
 3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมดEานความเหมาะสมของสถานที่ มีค$า  = 3.86 ซึ ่งมีผลการ
ประเมินมากที่สุด เน่ืองจากบริเวณเข่ือนท$าพระยาสาย จัดเปRนพื้นที่โล$งกวEาง สามารถสังเกตเหน็ปรากฏการณ,

ไดEชัดเจน 

X

X

X
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 4. จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมดEานระยะเวลา มีค$า  = 3.67 ซึ่งระยะเวลาการจัดกิจกรรมมี

ความเหมาะสมสามารถสังเกตเห็นการเกิดคราสขอองสุริยุปราคาและสิ้นสุดกิจกรรม  
 5.การประเมินผลการจัดกจิกรรมดEานอาหารว$าง มีค$า  = 3.23 ซึ่งกิจกรรมครั้งน้ีไดEรับการสนับสนุน
งบประมาณดEานอาหารว$างจากผูEบริหารโรงเรียนในการจัดขึ ้นนนมและซาลาเปาเพื่อใหEผูEเขEาร$วมกิจกรรม 

อาหารที่จัดเตรียมมีปริมาณเพียงพอต$อจำนวนผูEเขEาร$วมกิจกรรม 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 กิจกรรมสรุิยุปราคา เหนือฟ_าเมืองไทย สำเร็จไดEดEวยความเรยีบรEอย โดยไดEรบัความอนุเคราะห,อย$าง
ย่ิงจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) และนายกเทศมนตรเีทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส และเจEาหนEาทีทุ่กท$าน ทีก่รุณาใหEคำปรึกษา แนะนำ ใหEกิจกรรมครั้งน้ีสำเร็จดEวยดี ผูEจัดขอขอบคุณ

เปRนอย$างสงูไวE ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณ ผูEบรหิาร, ผูEอำนวยการโรงเรียนอัตตัรกียะห,อสิลามียะห, ที่กรุณาใหEคำปรึกษาและช้ีแนะ
แนวทางการจัดกิจกรรม 

 ขอขอบคุณ หัวหนEากลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร,, ทีมงานจัดกิจกรรม ที่แนะนำ, ช$วยเหลอื และ
ตรวจสอบแกEไขขEอบกพร$องต$างๆ ในของเอกสารในการจัดกจิกรรม จนสำเร็จลลุ$วงไปดEวยดี 
 ขอขอบคุณชาวบEานชุมชนเข่ือนท$าพระยาสาย ผูEปกครองนักเรียน ที่ใหEความร$วมมือและไวEวางใจใหE

ลูกหลานเขEาร$วมกจิกรรม 
 

เอกสารอlางอิง 

 กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551. กรุงเทพฯ :                                                              
โรงพมิพ,คุรสุภาลาดพรEาว. 
 วัฒนาพร  ระงบัทุกข,. (2542). การจัดการเรียนการสอนที่เนEนผูEเรียนเปRนศูนย,กลาง. กรงุเทพฯ : เลิฟ

แอนด,เพรส 
 รอยาลี มามะ. การกำหนดวันถือศีลอด (อินเตอร,เน็ต). 2559. (เขEาถึงเมื่อ 1 เม.ย. 2562). เขEาถึงจาก ; 
http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/3431-hilal-islamic-calendar-1439 

 อีหม$ามมัสยิดยะกัง 2 นายอบัดุลรอซะ มะหะมะ ผูEนำละหมาด (พิธีทางศาสนา) และบรรยายตาม
หลักการ ศาสนาอิสลาม 
 

 
 
 

 

X

X
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กิจกรรมกระจายโอกาสการเรียนรูlดาราศาสตร>สู6ชุมชน 

นางอรพินท> พรหมคุณ 

e-mail: orapinprommakun@gmail.com 

(โรงเรียนปากช6อง จ.นครราชสมีา) 

 

บทคัดย6อ 

 การจัดกิจกรรมกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร,รวมถึงกลEองโทรทรรศน,ชนิดสะทEอนแสงแบบดร

อปโซเนียนจากโครงการกระจายโอกาสเรียนรูEดาราศาสตร, “77 จังหวัดเปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร, เปeดโอกาส
เรียนรูEทั่วหลEา” เพื่อเปeดโอกาสการเรียนรูEใหEแก$ผูEที่สนใจไดEเรียนรูEและเขEาถึงการใชEอุปกรณ,ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จากการดำเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงค,จากกิจกรรมปg 2561 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังน้ี 

1. “ดูเดือนวันลอยกระทง” จำนวนผูEเขEาร$วม 1,000 คน 
2. “วิชาพิเศษดาราศาสตร,” จำนวนผูEเขEาร$วม 500 คน 
3. “งานค$ายดาราศาสตร,” จำนวนผูEเขEาร$วม 500 คน 

4. “เผยแพร$ความรูEงานนิทรรศการทางดEานวิชาการ” จำนวนผูEเขEาร$วม 3,000 คน 
จากผลการดำเนินงาน ทำใหEมีนักเรียนและผูEสนใจเขEาร$วมกิจกรรมไดEเขEารับความรูEและใชEสื่อดารา

ศาสตร,กลEองดรอปโซเนียน เกิดการกระตุEนความสนใจกิจกรรมทางดาราศาสตร,ในชุมชนและเกิดการพัฒนา

นักเรียนและครูที่มีศักยภาพในการเผยปแพร$ความรูEดาราศาสตร, 
 

คำสำคัญ : กลEองดอปโซเนียน 

 
ท่ีมาของกิจกรรม 

 โรงเรียนปากช$องเปRน 1 ในโรงเรียนที่ไดEรับคัดเลือก เปRนโรงเรียนเครือข$ายโครงการกระจายโอกาส

เรียนรูEดาราศาสตร, “77 จังหวัดเปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร, เปeดโอกาสเรียนรูEทั่วหลEา” ซึ่งมีภารกิจในการนำ
ความรูEดEานดาราศาสตร,และจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร,ใหEนักเรียนและผูEสนใจไดEรับความรู EเขEาถึงบริการ
ทางดEานการใชEสื่อและอุปกรณ,ทางดาราศาสตร,ที่ไดEรับจากโครงการ นำอุปกรณ, สื่อและกลEองโทรทรรศน,ดอป

โซเนียนไปใชEใหEเกิดประโยชน,และพัฒนาความรูEกระจายโอกาสเรียนรูEดาราศาสตร,สู$ชุมชนตามวัตถุประสงค,ของ
โครงการ จึงไดEจัดกิจกรรมกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร,สู$ชุมชนข้ึนและนำความรูEพัฒนานักเรียนแกน
นำ พัฒนาครูที ่สนใจเขEาร$วมกิจกรรม ใหEมีทักษะความรู Eทางดาราศาสตร,และเผยแพร$ความรู Eการบริการ

การศึกษาดาราศาสตร, โดยใชEกลEองโทรทรรศน,ดอปโซเนียนที่ไดEรับมาใหEเกิดประโยชน,สูงสุดและทั่วถึงผูEที่สนใจ 
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วัตถุประสงค> 

 เพื ่อเผยแพร$ความรูEดาราศาสตร,และใหEผู EสนใจไดEเขEาถึงการใชEสื ่อ อุปกรณ,ดาราศาสตร,ไดEอย$างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาบุคคลากร นักเรียน และครูที่มีความสามารถถ$ายทอดความรูEดาราศาสตร,สู$
ชุมชนไดEเปRนอย$างดี 

 
การดำเนินกิจกรรม 

1) ประชุมคณะกรรมการที่มีความสนใจร$วมกิจกรรม 

2) เขียนกิจกรรมเสนอฝWายแผนงานโรงเรียนเพื่อจัดทำแผนงบประมาณโรงเรียนและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนกจิกรรม 

3) พัฒนาใหEความรูEนักเรียนแกนนำและคณะครูที่มีศักยภาพในการเผยแพร$ควาทรูEและการใชEอุปกรณ, 

สื่อ โปรแกรมแอพพลิเคช่ันทางดาราศาสตร, 
4) ประชาสมัพันธ,นักเรียนและผูEที่สนใจเขEาร$วมกิจกรรมทางดาราศาสตร,ที่จัดข้ีน 

     4.1) งานดูเดือนวันลอยกระทง  

คณะกรรมการกิจกรรมนำกลEองโทรทรรศน,ดรอปโซเนียนและกลEองโทรทรรศน,แบบหักเหแสง ไป
ใหEบริการแก$ประชาชนในวัด 

 
4.2) งานค$ายดาราศาสตร,  

คณะกรรมการกิจกรรมใหEบริการแก$โรงเรียนที่ขอความอนุเคราะห,วิทยากรและกลEองโทรทรรศน,โดยใชE

แหล$งเรียนรูEในชุมชน รวมทั้งการจัดค$ายดาราศาสตร,ของโรงเรียน 
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4.3) งานเผยแพร$ความรูEวิชาพิเศษดาราศาสตร,ใหEกับนักเรียนที่เขEาค$ายพักแรม 

ลูกเสือ – เนตรนาร ี

 
4.4) งานเผยแพร$ความรูEใหEบริการการใชEกลEองโทรทรรศน,ในงานนิทรรศการทางดารา-ศาสตร, 

 

 

5) ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
6) สรุปผลการจัดกจิกรรม 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 กิจกรรมกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร,สู$ชุมชน มีการดำเนินการต้ังแต$ปg 2559 ไดEรับความ
สนใจเขEาร$วมกจิกรรมจากชุมชนเปRนอย$างดี ซึง่ปg 2561 มีกิจกรรมทั้งหมด 4 งาน 

กิจกรรม จำนวนผูEเขEาร$วม 

ดูเดือนวันลอยกระทง 1,000 คน 

วิชาพิเศษดาราศาสตร, 500 คน 

งานค$ายดาราศาสตร, 500 คน 

เผยแพร$ความรูEงานนิทรรศการทางดEานวิชาการ 3,000 คน 
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สรุปผล 

 จากผลการดำเนินงานกิจกรรมกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร,สู $ชุมชน ทำใหEนักเรียนและ
ประชาชนไดEมีโอกาสรับความรูEดEานดาราศาสตร,และมีโอกาสไดEใชEสื่อดาราศาสตร,และกลEองโทรทรรศน,แบบดร
อปโซเนียนทำใหEเกิดการกระตุEนความสนใจกิจกรรมดEานดาราศาสตร,เปRนอย$างมากและในการทำกิจกรรมทำใหE

นักเรียนและครูที่ร$วมเผยแพร$ความรูEดEานดาราศาสตร,มีทักษะและประสบการณ,การเผยแพร$ความรูEเปRนการ
พัฒนาตนเอง 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 กิจกรรมนี้สำเร็จลุล$วงไดEดEวยการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ,ทางดาราศาสตร,และกลEองดรอปโซเนียนจาก
โครงการกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร, “77 จังหวัดเปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร, เปeดโอกาสเรียนรูEทั่ว

หลEา” ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ ขอขอบคุณผู Eอำนวยการโรงเรียนปากช$องเปRนอย$างสูง ที ่ไดE
สนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมไวEในแผนงานประจำปgโรงเรียนรวมทั้งส$งเสริมใหEครูและนักเรียนไดEจัด
กิจกรรม ขอบคุณชุมชน วัด และแหล$งเรียนรูEในทEองถ่ินที่สนับสนุนสถานที่และความร$วมมือในการจัดกิจกรรม 

 

แหล6งอlางอิงขlอมูล 

 รายงานกจิกรรมกระจายโอกาสการเรียนรูEดาราศาสตร,สู$ชุมชนปg 2561 
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“จิตอาสาพาพ่ี-นlองชาวพิษณุโลกดูดาว ปxท่ี 2” 

  นายยุทธการ  ศรีมาชัย 

e-mail: yutthakarn.s@chs.ac.th 

(โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณโุลก) 

 

 

บทคัดย6อ 

 ทางชุมนุมดาราศาสตร, กลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีไดEจัดกิจกรรม “จิต
อาสาพาพี-่นEองชาวพิษณุโลกดูดาว” ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อใหEนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ไดEแสดงซึ่งความรูE
และความสามารถทางดEานดาราศาสตร, สามารถถ$ายทอดความรูEพื้นฐานทางดาราศาสตร,ไดE           มีความ

เสียสละเวลาส$วนตนเพื่อส$วนรวม สรEางความตระหนักและความตื่นตัวทางดEานดาราศาสตร,ใหEแก$เยาวชน 
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561  เวลา 17.00 - 
21.00 น. โดยทำการตั้งกลEองสังเกตการณ,วัตถุบนทEองฟ_า ณ บริเวณสวนชมน$านฝb ΩงหนEาศูนย,วัฒนธรรม

ภาคเหนือตอนล$าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการจัดกิจกรรมพบว$านักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,
สามารถถ$ายทอดความรูEพื้นฐานทางดาราศาสตร,ไดE มีจิตอาสา มีความเสียสละเวลาส$วนตนเพื่อส$วนรวม จากผล
การสำรวจความพึงพอใจของผูEที่เขEาร$วมกิจกรรม พบว$า มีความพึงพอใจอยู$ในระดับมากที่สุด คิดเปRนรEอยละ 

95 และระดับมาก คิดเปRนรEอยละ 5 
คำสำคัญ: ชุมนุมดาราศาสตร,, จิตอาสาพาพี่นEองชาวพิษณุโลกดูดาว  

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 โครงการจิตอาสาพาพี่-นEองชาวพิษณุโลกดูดาว ปgที ่ 2 เปRนโครงการที ่จ ัดขึ ้นเพื ่อแสดงออกซึ่ง         
ความจงรักภักดีและสืบสานปณิธานของพ$อที่ทรงทำความดีเปRนแบบอย$างตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย, 

ครั้นถึงสมัยสมเด็จพระเจEาอยู$หัว รัชกาลที่ 10 ทรงข้ึนครองราชย, พระองค,มีพระราชปณิธานแนวแน$ที่จะทำใหE
ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเปRนอยู$ที่ดีขึ้น ดEวยมีพระราชประสงค,ที่จะสืบสาน รักษาและต$อ
ยอดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต$าง ๆ   ในบำบัดทุกข,และบำรุงสุขใหEประชาชน

และพัฒนาใหEเจริญกEาวหนEา เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560               สมเด็จพระ
เจEาอยู$หัวรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกลEาโปรดกระหม$อมใหEหน$วยงานราชการต$าง ๆ และประชาชนทุก
หมู$เหล$าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน,ในพื้นที่ต$าง ๆ เพื่อสรEางประโยชน,แก$สังคมและประเทศชาติ  

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงมีความสนพระทัยอย$างยิ ่งในวิชา         
ดาราศาสตร,ซึ่งเปRนศาสตร,ที่เก$าแก$ที่สุดศาสตร,หน่ึงของโลก ทรงตระหนักว$าทEองฟ_ากวEางใหญ$ที่ระยิบระยับดEวย
แสงจากหมู$ดาวนEอยใหญ$เปRนสิ่งที่สรEางสรรค,จินตนาการและดึงดูดความสนใจของผูEคนทั้งเด็กและผูEใหญ$ไดEเปRน
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อย$างดี จึงทรงประทานพระราชดำริว$าดาราศาสตร,น$าจะเปRนเครื่องมืออีกอันหน่ึงที่ใชEนำสังคมของประเทศใหE

กEาวสู$ความเปRนสังคมแห$งความรูEไดE 
ชุมนุมดาราศาสตร,โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จึงนEอมนำแบบอย$างการทำความดี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อ

ประโยชน,ของสังคมตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมาไวEเหนือเกลEาเหนือกระหม$อม เริ่มแนวคิดการทำโครงการในรูปแบบการ
ใหEความรูEทางดEานดาราศาสตร,แก$ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จึงเกิดเปRนโครงการดูดาวฟรีทำดีเพื่อพ$อ ในปg
แรก ต$อเนื่องมาเปRนโครงการจิตอาสาพาพี-่นEองชาวพิษณุโลกดูดาวในปgถัดมาและปbจจุบันไดEดำเนินโครงการ

เสร็จสิ้นเปRนปgที่ 2 เพื่อใหEนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ไดEแสดงซึ่งความรูEและความสามารถทางดEานดาราศาสตร, 
สามารถถ$ายทอดความรูEพื้นฐานทางดาราศาสตร,ไดE มีจิตอาสา มีความเสียสละเวลาส$วนตนเพื่อส$วนรวมและ
สรEางความตระหนัก ความต่ืนตัวทางดEานดาราศาสตร,ใหEเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ในจังหวัดพิษณุโลก 
 

วัตถุประสงค> 

 1. เพื ่อใหEนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ไดEแสดงซึ ่งความรู EและความสามารถทางดEานดาราศาสตร, 
สามารถถ$ายทอดความรูEพื้นฐานทางดาราศาสตร,ไดE 
 2. เพื่อใหEนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,มีจิตอาสา มีความเสียสละเวลาส$วนตนเพื่อส$วนรวม 

 3. เพื่อสรEางความตระหนักและความตื่นตัวทางดEานดาราศาสตร,ใหEเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลก 
 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

ขั้นตอนการดำเนินการ 

 1. บันทกึขEอความขออนุญาตจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน โดยไม$ขอเบิกค$าใชEจ$ายใด ๆ ของโรงเรียน 

 2. รอผลการอนุมัติใหEดำเนินกิจกรรมจากผูEอำนวยการโรงเรยีน 
 3. หลังจากผูEอำนวยการโรงเรียนอนุมัติใหEดำเนินการจัดกิจกรรม ผูEจัดกิจกรรมประสานขอใชEสถานที่
เทศบาลนครพิษณุโลก ประสานกลุ$มเครือข$ายดาราศาสตร,จังหวัดพิษณุโลก 

 4. ทำหนังสือขออนุญาตใชEสถานทีจ่ัดกจิกรรม 
 5. ประชาสัมพันธ,วันเวลาในการจัดกจิกรรมจิตอาสาพาพี่นEองชาวพิษณุโลกดูดาว 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

ตารางการจัดกจิกรรมจิตอาสาพาพี่นEองชาวพิษณุโลกดูดาว 
  เวลา 17.00 – 17.30น.  เริม่ติดต้ังกลEองโทรทัศน,และจัดสถานที่ในการทำกจิกรรม 

  เวลา 17.30 – 18.00น.  พักทานอาหารเย็น 
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  เวลา 18.00 – 19.00น.  บรรยายใหEความรูEเกี่ยวกบักลEองโทรทัศน, 

                                บรรยายใหEความรูEเกี่ยวกบัเรื่องของดวงดาวความสำคัญและประโยชน,ของการดูดาว 
                                บรรยายใหEความรูEเกี่ยวกบัแผนทีด่าว 
                                บรรยายใหEความรูEในการใชEแอปพลิเคชันดูดาวในโทรศัพท, 
 

  เวลา 19.00 – 20.00น.  บรรยายใหEความรูEเรื่องกลุ$มดาวจกัรราศี 
                                บรรยายใหEความรูEการดูดวงจันทร,ขEางข้ึน-ขEางแรม 
                                บรรยายและสอนการหาทิศเหนือกลุ$มดาวบนทEองฟ_า 

  เวลา 20.00 – 21.00น.  สังเกตการณ,วัตถุบนทEองฟ_าผ$านกลEองโทรทัศน, 
                                บรรยายใหEความรูEเรือ่งการหาตำแหน$งและการดูกลุ$มดาว 
 

 ภาพตัวอย6างการจัดกิจกรรมจิตอาสาพาพ่ีนlองชาวพิษณุโลกดูดาว ปxท่ี 2 

         

 
 
 

 
 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 
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1. จำนวนคนเขlาร6วมกิจกรรม 

      1. วิทยากร จำนวน 24 คน 
 2. ผูEลงทะเบียนเขEาร$วมกิจกรรม จำนวน 86 คน 
 3. ผูEเขEาร$วมกจิกรรมแบบไม$ไดEลงทะเบียน จำนวนประมาณ 50 คน 

2. ความพึงพอใจท่ีเขlาร6วมกิจกรรม 

 จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผูEที่เขEาร$วมกิจกรรมทัง้หมด พบว$า มีความพึงพอใจอยู$ในระดับ
มากที่สุด คิดเปRนรEอยละ 95 และระดับมาก คิดเปRนรEอยละ 5 

3. ความคิดเห็นจากผูlท่ีเขlาร6วมกิจกรรม 

          - ขอบคุณครูและนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ทีจ่ัดกจิกรรมไดEดีเย่ียม จะติดตามและช$วยประชาสัมพันธ,
กิจกรรมในครั้งต$อไปนะคะ 

       - ไดEรบัรางวัลจากการเรียนดูแผนที่ดาว ขอบคุณพี่ๆ ฉส. ครบั  
       - ขอขอบคุณขอบคุณครูและนักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,เรื่องการใชEกลEองส$องดาว(องัคาร) 
     - ขอบคุณพี่สตçาฟสอนนEองดูแผนที่ดาว 

 

สรุปผล 

1. ผลจากการจัดกิจกรรมสรุปไดlว6า 

1. นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,สามารถถ$ายทอดความรูEพื้นฐานทางดาราศาสตร,ไดE 
2. นักเรียนชุมนุมดาราศาสตร,ทุกคนมจีิตอาสา มีความเสียสละเวลาส$วนตนเพือ่ประโยชน,ส$วนรวม 
3. ผูEเขEาร$วมกจิกรรมมคีวามต่ืนตัวทางดEานดาราศาสตร,เปRนอย$างดี 

2. ปöญหาท่ีพบ 

 - มีการติดต้ังเสาไฟส$องสว$างบรเิวณสถานที่จัดกิจกรรมมากข้ึน ส$งผลต$อการดูดาวบนทEองฟ_าจริง 
3. แนวทางในการจัดกิจกรรมคร้ังต6อไป 

 - ยEายสถานที่การจัดกจิกรรมในครั้งต$อไป 
- บรรยายเพิม่เติมความรูEทางดEานปรากฏการณ,ต$าง ๆ ทางดาราศาสตร,ใหEมากข้ึน 

 - จัดทำของเล$น เกม สือ่ทางดEานดาราศาสตร,ใหEหลากหลายข้ึน 

 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

การบรรยายการดูดาวข้ันพื้นฐาน. สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ(องค,การมหาชน) 

สื่อการเรียนรูEดาราศาสตร,. สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ(องค,การมหาชน) 
 
 

 



 

THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
149 

Rags to riches … จากดินสู6ดาว 

  นายดลดนัย  บรรจง 

e-mail: dondanaibunjong@gmail.com 

(โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม6 สพม.34) 

 

 

บทคัดย6อ 

  

กิจกรรมการทำโครงงานดาราศาสตร, โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม$ มีวัตถุประสงค,คือ 
เพื่อใหEนักเรียนสรEางและออกแบบ Reticle eyepiece จากฐานความรูEผ$านการทำโครงงานและสามารถนำ

โครงงานดาราศาสตร,ไปร$วมนำเสนอในเวทีการแข$งขันโครงงาน โดยเริ่มจากเลือกนักเรียนทำโครงงานจากการ
สัมภาษณ, นักเรียนที่ผ$านการคัดเลือกจะเขEาร$วมกิจกรรมของหน$วยงานดาราศาสตร,ที่จัดขึ้นเพื่อสรEางแรง
บันดาลใจและความสนใจเปeดโลกทัศน,ทางดาราศาสตร, จากนั้นนักเรียนเลือกสิ่งที่สนใจหรืออยากหาคำตอบ 

และใหEลองทำเพื่อใหEรูEก$อน จึงค$อยเก็บรวบรวมขEอมูล ขEอเท็จจริง สรEางสมมติฐาน ทดลอง สรุปผลการทดลอง 
เขียนรายงานการทดลอง และร$วมนำเสนอในเวทีการแข$งขันโครงงานต$อไป ผลปรากฏว$านักเรียนสามารถสรEาง
และออกแบบ Reticle eyepiece เพื่อวัดขนาดของดวงดาวไดEสำเร็จผ$านข้ันตอนการทำโครงงานอย$างครบถEวน

และโครงงานดาราศาสตร,ของนักเรียนไดEรับรางวัลโครงงานเชิดชูเกียรติระดับภาคเหนือ รางวัลชมเชยในเวที
การแข$งขันทาง STEM ศึกษาจากการนำเสนอโครงงานดาราศาสตร, และรางวัลอื่นๆ ซึ่งบางเวทีโครงงานของ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเปRนโครงงานดาราศาสตร,หนึ ่งเดียวในเวทีการแข$งขันที ่รวมทุกสาขาวิชาทาง

วิทยาศาสตร,ทำใหEสรEางความน$าสนใจและเผยแพร$โครงงานดEานดาราศาสตร,ใหEกับผูEร$วมงานอย$างน$าประทับใจ 
คำสำคัญ: โครงงานดาราศาสตร,, Reticle eyepiece, การแข$งขันโครงงาน 

 

บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

โครงงานวิทยาศาสตร, คือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เปRนเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี 
โดยที ่นักเรียนจะตEองเปRนผู Eที ่ทำการศึกษาคEนควEาดEวยตนเอง โดยใชEวิธีการทางวิทยาศาสตร,และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร, ซึ่งจะมีครูใหEคำแนะนำรวมทั้งใหEคำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร, 
ตEองการเนEนใหEนักเรียนคิดเอง ทำเอง และแกEปbญหาดEวยตนเอง เนEนผูEเรียนเปRนสำคัญ โดยเริ่มจากการศึกษา
ปbญหาที่เขาสนใจปbญหาใดปbญหาหน่ึงว$าตEองการศึกษาอะไร ศึกษาอย$างไร โดยมีการวางแผนการดำเนินงานที่

ชัดเจนอย$างเปRนลำดับข้ันตอน ลงมือปฏิบัติเองบันทึกผลการปฏิบัติเอง [พิมพ,พันธ, เดชะคุปต, (2543 : 48-50)] 
โครงงานดาราศาสตร,ถือว$าเปRนโครงงานวิทยาศาสตร,แขนงหนึ่ง ที่ช$วยใหEนักเรียนหาคำตอบในสิ่งที่

ตนเองอยากรูE โดยผ$านวิธีการกระบวนการทางวิทยาศาสตร,ทั้งการตั้งปbญหา เก็บรวบรวมขEอมูลขEอเท็จจริง 

สรEางสมมติฐาน ทดลอง และสรุปผลการทดลอง  
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กิจกรรมการทำโครงงานดาราศาสตร, โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม$ จึงเห็นความสำคัญของ

การสรEางนักเรียนผ$านการทำโครงงานดาราศาสตร, เริ่มจากการสรEางแรงบันดาลใจและความสนใจทางดEานดารา
ศาสตร, การลงมือทำโครงงาน ไปจนถึงการนำเสนอผลงานในเวทีต$างๆ เพื่อสรEางศักยภาพใหEกับนักเรียนอย$าง
สมบูรณ, โดยกรณีศึกษาของการสรEางนักเรียนโครงงานในรายงานนี้ คือโครงงานดาราศาสตร,เรื่องการสรEาง 

Reticle Eyepieces ตEนทุนต่ำ เพื ่อการวัดขนาดของดวงดาว โดยใหEนักเร ียนสรEางและออกแบบ Reticle 
eyepiece จากฐานความรูEผ$านการทำโครงงาน และนำโครงงานดาราศาสตร,ไปร$วมนำเสนอในเวทีการแข$งขัน
โครงงานแต$ละระดับต$อไปไดE 

 
วัตถุประสงค> 

1. เพื่อใหEนักเรียนสรEางและออกแบบ Reticle eyepiece จากฐานความรูEผ$านการทำโครงงาน 

2. เพื่อใหEนักเรียนสามารถนำโครงงานดาราศาสตร,ไปร$วมนำเสนอในเวทีการแข$งขันโครงงาน 
 

การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

1. ทำการเชิญชวนและประชาสัมพันธ,นักเรียนที่มีความสนใจศึกษาและทำโครงงานทางดEานดาราศาสตร,โดย
คัดเลือกจากการสัมภาษณ,  
2. นำนักเรียนที่ผ$านการคัดเลือกเขEาร$วมกิจกรรมชมรมยุวชนคนดูดาวในโรงเรียนและเขEาร$วมค$ายทางดารา-

ศาสตร,กับหน$วยงานต$างๆ เพื่อสรEางองค,ความรูE แรงบันดาลใจและความสนใจทางดาราศาสตร,มากข้ึน 
3. นักเรียนเลือกสิ่งที่ตนเองสนใจ สงสัย ตั้งปbญหาและอยากหาคำตอบเพื่อใหEไดEมาซึ่งหัวขEอและวิธีการหา
คำตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรูE ซึ่งกรณีศึกษาไดEแก$หัวขEอ การสรEาง Reticle Eyepieces ตEนทุนต่ำ เพื่อการวัดขนาด

ของดวงดาว โดยใชEกลEองดอปโซเนียน ที่ไดEรับมอบจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) 
4. นักเรียนมีการลองทำ ออกแบบเอง เพื ่อใหEรู Eก$อนว$าในหัวขEอที ่ตนสนใจนั ้นทำไดEจริงเหมือนแผนการ
ดำเนินงานที่วางไวEหรือไม$ เจออุปสรรคปbญหาอย$างไร และพบความรูEอะไรระหว$างทางที่คEนหาคำตอบ มีการ

พบปะพูดคุย ปรึกษา อภิปรายกับครูที่ปรึกษาตลอดช$วงเวลาในการทำโครงงาน  
5. นักเรียนเก็บรวบรวมขEอมูล ขEอเท็จจริง สรEางสมมติฐาน ทดลอง และสรุปผลการทดลอง  
6. เขียนรายงานการทดลอง และร$วมนำเสนอในเวทีการแข$งขันโครงงานแต$ละระดับ 

 
 
 

 
 
 

 

เลือกนักเรียนโครงงาน

ดาราศาสตร> 

ร6วมกิจกรรมสรlาง

ความรูl ความสนใจ 

ต้ังปöญหา หรือสิ่งที่

ตนเองตlองการหา

คำตอบ 

ลองทำเพ่ือใหlรูl 

เก็บรวบรวมขlอมูล 

สรlางสมมติฐาน 

ทดลองและ 

สรุปผลการทดลอง 

เขียนรายงานการทดลอง นำเสนอในเวทีแข6งขนั 

 
 
 ครูท่ี

ปรึกษา

โครงงาน 
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รูปที่ 1  แสดงข้ันตอนการทำโครงงานดาราศาสตร,ของโรงเรยีนวัฒโนทัยพายัพ 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

ตอนที่ 1 สรEางและออกแบบ Reticle eyepiece จากฐานความรูEผ$านการทำโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  แสดงสรEางและออกแบบ Reticle eyepiece เพือ่วัดขนาดของดวงดาว 
 

 จากรูปที่ 2 นักเรียนสามารถสรEางและออกแบบ Reticle eyepiece เพื่อวัดขนาดของดวงดาวไดEสำเรจ็ 
ซึ่งมาจากฐานความรูEจากสมการของ Magnification ที่นำมาออกแบบเสEนสเกล ซึ่งมีค$าความคาดเคลื่อนจากค$า
ทางทฤษฎีอยู$ประมาณ 15% ซึ่งนักเรียนสามารถวิเคราะห,ไดEว$า การเกิดความคาดเคลื่อนน้ันอาจเกิดไดEหลาย

ปbจจัยอาทิเช$น ความคมของเสEนสเกลที่ทำการสกรีนลงบนแผ$นใส, ตำแหน$งการวัดของ Reticle eyepiece ที่
สรEางข้ึน รวมถึงความเรียบของการวางแผ$นใสใน eyepiece เปRนตEน  
ตอนที่ 2 นำโครงงานดาราศาสตร,ไปร$วมนำเสนอในเวทกีารแข$งขันโครงงาน 

 
 
 

 
 
 

 

 

                  (ก)                   (ข) 

รูปที่ 3  ร$วมนำเสนอในเวทกีารแข$งขันโครงงาน  
(ก) รางวัลโครงงานเชิดชูเกียรติระดับภาคเหนือไดEรับเงินรางวัลต$อยอดโครงงาน 12,000 บาท จาก สวทช.  

(ข) รางวัลชมเชย ในเวทีการแข$งขันทาง STEM ศึกษาภาคเหนือ จาก สสวท.  
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 จากรูปที่ 3 นักเรียนร$วมนำเสนอในเวทีการแข$งขันโครงงาน ทำใหEโครงงานดาราศาสตร,ของนักเรียน

โรงเรียนไดEรับรางวัลโครงงานเชิดชูเกียรติระดับภาคเหนือ รางวัลชมเชยในเวทีการแข$งขันทาง STEM ศึกษา
จากการนำเสนอโครงงานดาราศาสตร, และรางวัลอื่นๆ ซึ่งบางเวทีโครงงานของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเปRน
โครงงานดาราศาสตร,หน่ึงเดียวในเวทีการแข$งขันที่รวมทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร, ทำใหEเปRนการสรEางความ

น$าสนใจและเผยแพร$โครงงานดEานดาราศาสตร,ใหEกับผูEร$วมงานอย$างน$าประทับใจ 

 

สรุปผล 

จากการสรEางและออกแบบ Reticle eyepiece จากฐานความรูEผ$านการทำโครงงาน นักเรียนสามารถ
สรEางและออกแบบ Reticle eyepiece เพื่อวัดขนาดของดวงดาวไดEสำเร็จ ซึ่งมีค$าความคาดเคลื่อนจากค$าทาง
ทฤษฎีอยู$ประมาณ 15% ปbญหาที่พบในระหว$างการทำโครงงานหลักคือจิตใจของนักเรียน บางครั้งมีทั้งการ

เรียนและกิจกรรมมากมายที่นักเรียนตEองรับผิดชอบ ครูที่ปรึกษาจึงตEองใชEจิตวิทยาในการประคับประคอง
นักเรียน ใหEกำลังใจ และช$วยเหลือทุกอย$างเพื่อใหEงานสำเร็จลุล$วงไปดEวยดี  

จากการนำโครงงานดาราศาสตร,ไปร$วมนำเสนอในเวทีการแข$งขันโครงงาน ทำใหEโครงงานดาราศาสตร,

ของนักเรียนไดEรับรางวัลโครงงานเชิดชูเกียรติระดับภาคเหนือ รางวัลชมเชยในเวทีการแข$งขันทาง STEM ศึกษา
จากการนำเสนอโครงงานดาราศาสตร, และรางวัลอื่นๆ เปRนการนำโครงงานดาราศาสตร,กEาวเขEาสู$เวทีที่เปeดกวEาง
ทางวิทยาศาสตร, และสรEางความสนใจแก$ผูEเขEาร$วมงานอย$างมาก 

 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณผู Eบริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะครูหEองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลEอมที่ใหEการสนับสนุน ขอขอบคุณนักเรียนโครงงานที่อดทนและพรEอมที่จะเรียนรูE และ
พัฒนาตนเองผ$านการทำโครงงานดาราศาสตร,ซึ่งทำใหEโครงงานสําเร็จลุล$วงไปไดEดEวยดี สุดทEายขอขอบคุณ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ที่ไดEมอบกลEองโทรทรรศน,แบบดอปโซเนียน และใหEการ

สนับสนุนกิจกรรมทางดาราศาสตร,ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพดEวยดีเสมอมา 
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การวัดขนาดเชิงมุมของดวงจันทร>และดวงอาทิตย> เพ่ือศึกษาระยะห6างจากโลก ของดวงจันทร>และ      

ดวงอาทิตย> ดlวยกลlองโทรทรรศน>สะทlอนแสงขนาดหนlากลlอง 10 น้ิว 

นายอภิรัก  อภิวงค>งาม 

e-mail: daengnoi55@gmail.com  

(โรงเรียนแกนlอยศึกษา จ.เชียงใหม6) 

 
บทคัดย6อ 

งานวิจัยนี้ไดEศึกษารวบรวมแนวคิดและวิธี การวัดขนาดเชิงมุมของดวงจันทร, และดวงอาทิตย, เพื่อหา
ระยะห$างจากโลกของดวงจันทร,และดวงอาทิตย, โดยใชEกลEองโทรทรรศน,สะทEอนแสงขนาดหนEากลEอง 10 น้ิว ดEวย

วิธีที่หลากหลาย สำหรับดวงอาทิตย, ใชEการบันทึกเวลาที่ภาพของดวงอาทิตย,จากกลEองโทรทรรศน, ซึ่งตกลงบนฉาก

รับภาพ เคลื่อนผ$านตำแหน$งๆหน่ึงซึ่งใชEเปRนตำแหน$งอEางอิงในการจบัเวลา  นำเวลาที่ไดEมาคำนวณหาความสมัพันธ,
เทียบกับอัตราการหมุนของโลก  สำหรับดวงจันทร,บันทึกภาพดวงจันทร,ในแต$ละวัน ดEวยกลEองดิจิตอล DSLR ต$อ

เขEากับกลEองโทรทรรศน,  วัดขนาดเสEนผ$าศูนย,กลางดวงจันทร, และหาขนาดเชิงมุม โดยเทียบกับขนาดเชิงมุมของ
ดาวอEางอิง 2 ดวง นำขนาดเชิงมุมของดวงจันทร,มาหาระยะห$างจากโลก  และอีกวิธีคือโดยจับเวลาการเคลื่อนผ$าน

เสEนอEางอิง ของภาพดวงจันทร,ผ$านเลนส,ใกลEตาของกลEองโทรทรรศน,  หาขนาดเชิงมุมดวงจันทร,จากเวลาที่วัดไดE  

คำนวณเทียบกับอัตราการหมุนของโลก และอัตราเร็วการโคจรของดวงจันทร,เอง     
จากการศึกษาขนาดเชิงมุมดEวยวิธีดังกล$าว นักเรียนสามารถนำมาหาค$าระยะห$างจากโลกของดวงจนัทร,

และดวงอาทิตย,ไดE  อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห,เพ่ือหาคาบการโคจร และความรีวงโคจรของดวงจันทร,ไดEดEวย   
คำสำคัญ: กลEองโทรทรรศน,สะทEอนแสง, ขนาดเชิงมุมดวงจันทร,, ขนาดเชิงมุมดวงอาทิตย, 

 

บทนำ 

 หลังจากที่โรงเรียนแกนEอยศึกษา ไดEรับโอกาสรับกลEองโทรทรรศน,ชนิดสะทEอนแสง แบบdobsonian 
ขนาดหนEากลEอง 10 นิ้ว จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ ไดEมีส$วนผลักดันกิจกรรมโครงงานดาราศาสตร,

สำหรับนักเรียนข้ึน โดยใชEอุปกรณ,กลEองพื้นฐานที่ไดEรับ เปRนเครื่องมือหลกัในการเก็บขEอมูลและการสงัเกตการณ, 
นักเรียนสามารถทำโครงงานไดEเปRนอย$างดี และมีพัฒนาการของการส$งต$อขEอมูลโครงงานจากรุ$นสู$ร$น เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ  โดยเฉพาะการหาขนาดเชิงมุมของทั้งดวงจันทร,และดวงอาทิตย, และสามารถนำผล

มาวิเคราะห,คำนวณหาค$าระยะห$างจากโลกไดE โดยการหาความสัมพันธ,เทียบกับอัตราการหมุนของโลก  อีกทั้ง
ยังสามารถหาค$าคาบการโคจร รวมถึงความรีวงโคจรของดวงจันทร,ไดE  
 

วัตถุประสงค> 

 เพื่อใชEกลEองโทรทรรศน,ชนิดสะทEอนแสงหนEากลEอง 10 น้ิว ในการเกบ็ขEอมลูและสงัเกตการณ,ทาง 
ดาราศาสตร,ไดE วัดขนาดเชิงมุมของดวงจันทร,และดวงอาทิตย, เพื่อหาระยะห$างจากโลก และคาบการโคจรไดE 
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รายละเอียดกิจกรรม 

1. หาระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย, จากการวัดขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย, [1] 
ใชEกลEองโทรทรรศน,แบบสะทEอนแสง ขนาด 10 น้ิว  รับแสงจากดวงอาทิตย, เพื่อใหEเกิดภาพดวงอาทิตย, 

ตกต้ังฉากบนฉากรับภาพ ที่มีกระดาษกราฟทาบอยู$ และอยู$ห$างออกไปประมาณ 16 ซม. จากเลนส,ใกลEตา  

        
     จับเวลาการเคลื่อนที่ของภาพดวงอาทิตย,บนฉากเปRนนาที ต้ังแต$เริ่มแตะเสEนอEางอิง จนกระทั่งภาพ 

เคลื่อนผ$านออกจากเสEนอEางอิงพอดี จึงหยุดเวลา บันทึกเวลา ( )  นำขEอมูลเวลา( )    มาวิเคราะห,และ
คำนวณหาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย, ( ) โดยใชEสัมพันธ,กับอัตราการหมุนของโลก ( )  จากสมการ  

 ------ (1)   เมื่อ  องศา/นาที  ดังรูป 

 

คำนวณหาระยะห$างจากโลกถึงดวงอาทิตย, (S) ไดEสมการโดยประมาณเปRน      จะไดE   

  ------(2)   เมื่อ  D  คือขนาดเสEนผ$าศูนย,กลางดวงอาทิตย,มาตรฐาน 

2. หาระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร,ในแต$ละวัน จากขนาดเชิงมุมของดวงจันทร,  [2] 
 ไดEทำการถ$ายภาพดวงจันทร,โดยใชEกลEองดิจิตอล DSLR ย่ีหEอ CANON รุ$น D600  ต$อเขEากับกลEอง 

โทรทรรศน, ทำการปรับโฟกัสกลEองโทรทรรศน, เพื่อใหEไดEภาพดวงจันทร,คมชัดที่สุด จากน้ันก็ทำการบันทึกภาพ  

ถ$ายภาพดวงจันทร,ทุกวัน ทำการวัดทางเรขาคณิต เพื ่อหาจุดศูนย,กลางดวงจันทร, พรEอมบันทึกขนาด
เสEนผ$าศูนย,กลางดวงจันทร,เฉลี่ย (D) ในหน$วย ซม.   ดังรูป  
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       ทำการถ$ายดาวอEางอิง 2 ดวงที่ทราบพิกัดตำแหน$งแน$นอน  ในที่น้ีไดEเลือกจากกลุ$มดาวแมงปWอง  Shaula 

และ Lesath  ซึ่งมีระยะห$างเชิงมุมของดาวทั ้ง 2 กวEางไม$เกินขนาดหนEากลEองของกลEองโทรทรรศน,  วัด
ระยะห$างเฉลี่ยของดาวทั้ง 2 ดวง ไดE 11.410  ซม. และคำนวณระยะห$างเชิงมุมของดาว ไดE  0.588 องศา    
เทียบบัญญัติไตรยางศ, กับขนาดเชิงมุมดาวอEางอิง เพื่อเปลี่ยนเปRนค$าขนาดเชิงมุมของดวงจันทร, ( )   ดัง
สมการ       ------(1) 

คำนวณหาระยะห$างจากโลก (R) จาก     จะไดE     ------(2)  เมื่อ    คือขนาด 

เสEนผ$าศูนย,กลางดวงจันทร,มาตรฐาน (3,474.2 กม.)   

3. หารัศมีการโคจรของดวงจันทร,รอบโลกโดยการวัดขนาดเชิงมุม   [3] 
ใหEเกิดภาพดวงจันทร,สังเกตไดEจากเลนส,ใกลEตา    ใชEกระดาษเทปกาวสีดำทึบแสงขอบตรงความกวEาง 3-4 

มม. ปeดทับหนEาเลนส,ใกลEตา เพื่อใชEเปRนแนวเสEนอEางอิงเริ่มจับเวลาการเคลื่อนที่ของดวงจันทร,ผ$านเสEน  

 
เมื่อดวงจันทร,เคลือ่นมาแตะเสEนขอบแรก ใหEจับเวลาจนกระทั่งดวงจันทร,ไดEเคลื่อนผ$านเสEนขอบแรกพอดี 

บันทึกเวลาเปRนนาที ( ) ดังรูป  ช$วงเวลาทีส่ามารถเกบ็ขEอมลูไดE คือช$วงพระจันทร,เต็มดวง และช$วงต้ังแต$ แรม 

11 ค่ำเปRนตEนไป จนถึง ข้ึน 5 ค่ำ  ซึ่งเราจะสามารถสงัเกตภาพดวงจันทร,ทั้งดวงไดE จาก Earth shine   
นำขEอมูลเวลา t จากขEอ 3  มาวิเคราะห,และคำนวณขนาดเชิงมุมของดวงจันทร, ( ) โดยสัมพันธ,กบัอัตรา 

การหมุนของโลก ( )   จากสมการ   ------ (1)    เมื่อ  องศา/นาที              

คำนวณหาระยะห$างจากโลกถึงดวงจันทร, (S) จากสมการ    จะไดE     ------(2)    

เมื่อ  D  คือขนาดเสEนผ$าศูนย,กลางดวงจันทร,มาตรฐาน 

4. ดวงจันทร,เต็มดวง Super Full Moon  ในคืนวันวสันตวิษุวัต  [4] 

โดยสังเกตการณ,และบันทึกวีดิโอการเคลื่อนผ$านของดวงจันทร,  ในแต$ละช$วงเวลา ที่มุมเงย ต$างๆกัน 
ดEวยสมาร,ทโฟน   นำวีดิโอภาพที่ไดEมาวิเคราะห,เสEนทางและเวลาการเคลื่อนผ$านของดวงจันทร, ดEวย
โปรแกรม Sony Vegas   หาขนาดเชิงมุมดวงจันทร,จากเวลาที่ไดE  เหมือนกิจกรรมที่ 3  ดังรูป 
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ปลดล็อก เพื่อหมุนเลนส,

ปรับตำแหน$งแนวเทป  
สังเกตขอบดวงจันทร,

จาก Earth shine ไดE 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

1. กิจกรรมที่ 1 คำนวณขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย,เฉลี่ยเปRน 0.5382 องศา  และระยะห$างจากโลก 
ถึงดวงอาทิตย, โดยใชEขนาดเสEนผ$าศูนย,กลางมาตรฐานของดวงอาทิตย,(1,392,000 กม.) ไดEค$าเฉลี่ย  

148,295,926.9  กม. ซึง่มีความคลาดเคลื่อนจากค$ามาตรฐาน (149,597,870.7 กม.) อยู$ 0.87 %  
2. กิจกรรมที่ 2 หาขนาดเชิงมุมเฉลี่ยของดวงจันทร,ไดE 0.519 องศา  ระยะห$างดวงจันทร,กับโลกเฉลี่ย  

ไดE 384,151.7  กม.  มีความคลาดเคลื่อนจากค$ามาตรฐาน (384,403  กม.)  อยู$ 0.07 %   คาบ(T) การโคจร

ของดวงจันทร,รอบโลกเฉลี่ย ไดE 28.95 วัน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากค$ามาตรฐาน (27.322 วัน) อยู$ 2.89 %   
3. กิจกรรมที่ 3 คำนวณขนาดเชิงมุมของดวงจันทร,เฉลี่ยเปRน 0.512 องศา  และรัศมีวงโคจรเฉลี่ย

ของ 

ดวงจันทร,รอบโลก โดยใชEขนาดเสEนผ$าศูนย,กลางมาตรฐานของดวงจันทร,(3,474.2  กม.) ไดEค$าเฉลี ่ยเปRน  
389,365.2  กม. ซึ่งความคลาดเคลื่อนจากค$ามาตรฐาน (384,403  กม.)  อยู$ 1.29 %    

4. กิจกรรมที่ 4 ไดEขนาดเชิงมุมของดวงจันทร,เฉลี่ยเปRน 0.555 องศา  หาระยะห$างดวงจันทร,กับโลก 

เฉลี่ยไดEเปRน 358,720.1  กม.  มีความคลาดเคลื่อนจากฐานขEอมูลของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ 
(360,761  กม.)  อยู$ 0.57 %    

สรุปผล 

กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร,นักเรียน โรงเรียนแกนEอยศึกษา ไดEใชEอุปกรณ,กลEองโทรทรรศน, ซึ่งไดEรบั
มอบจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ  นำมาเปRนเครื่องมอืพื้นฐานในการเกบ็ขEอมลูวิจัย โดยเฉพาะการ
วัดขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย,และดวงจันทร, ไดEออกแบบและเรียนรูEการเก็บขEอมูลและวิเคราะห,ขEอมลู มีการ

พัฒนาและต$อยอดการเรียนรูEจากโครงงานของรุ$นพี่ นำมาพฒันาและปรบัปรุงโดยใชEวิธีแกEปbญหาที่หลากหลาย  
เพื่อใหEไดEผลที่แม$นยำมากข้ึน   
  

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

[1] สมเกียรติ ์  ลอเลาะ “ศึกษาหาขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย,และระยะห$างจากโลกไปถึงดวง
อาทิตย,”  

[2] ลักคณา  แซ$หลี ่“การหาคาบการโคจร ความรีวงโคจรดวงจันทร, จากขนาดเชิงมมุของดวงจันทร,”  

[3] จิงเตอ แซ$หลู$ “การหารัศมีการโคจรของดวงจันทร,รอบโลก โดยการวัดขนาดเชิงมุม”  
[4] รักษิต ซอนะ “ดวงจันทร,เต็มดวง Super Full Moon  ในคืนวันวสันตวิษุวัต”  
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“โครงงานดาราศาสตร>” การเรียนรูlท่ีไม6เพียงแค6อยู6ในกรอบของหลักสูตร 

นายบญุส6ง  เห็นงาม 

boonsong@go.buu.ac.th 

(โรงเรียนสาธิต “พิบลูบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี) 

 
 

บทคัดย6อ 

 รูปแบบการทำโครงงานดาราศาสตร,แบบที่ใหEอิสระในการคิดและการตัดสินใจ โดยเปeดใหEนักเรียนเขEา
มาทำดEวยความสมัครใจ เลือกหัวขEอและการบวนการศึกษาดEวยตนเอง โดยมีครูคอยแนะนำ เนEนใหEผูEเรียนไดEใชE
ความสามารถหรือความถนัดของตนเองหรือความความสนใจ หรือสามารถนำไปต$อยอดในการศึกษาต$อ ซึ่งจะ

ทำใหEผูEเรียนเกิดความความตEองการหรือแรงบันดาลใจที่จะทำโครงงานน้ีใหEสำเร็จ 
ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการใหEอิสระน้ีคือ รูปแบบของโครงงานที่มีความหลากหลาย ทั้งที่ตEองถ$ายภาพหรือ

เก็บขEอมูลดEวยตนเอง การนำขEอมูลมาวิเคราะห,ดEวยกระบวนการทางสถิติ การเดินทางไปทำการเก็บขEอมูลจาก

สถานที่จริงหรือแมEแต$สิ่งประดิษฐ,ที่จะตEองออกแบบ เขียนแบบ เขียนโปรแกรม  ทำใหEครูเองก็ตEองมีการเตรียม
ตัวใหEพรEอมทั้งดEานเนื้อหา กระบวนการ ทักษะการใชEอุปกรณ,ต$างๆ เพื่อใหEพรEอมที่จะคอยเปRนที่ปรึกษาหรือ
แนะนำใหEกับผูEเรียนเมื่อเกิดปbญหาต$างๆ  

ผลที่ไดEจากการทำโครงงานดEานดาราศาสตร,ที่ผ$านมา ทุกๆโครงงานลEวนประสบความสำเร็จในการ
ทำงานเปRนอย$างดี ผลที่เกิดขึ้นกับผูEเรียนก็คือ การไดEเกิดทักษะ ประสบการณ,และการเรียนรูE เกิดองค,ความรูE
ต$างๆในสิ่งที่ไดEศึกษาดEวยตัวเอง  อาจารย,ที่ปรึกษาเองนั้นก็ไดEรับความรูEและทักษะใหม$ๆ ซึ่งสามารถนำมา

พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหEองเรียนไดEอีกดEวย 
คำสำคัญ: โครงงานดาราศาสตร, 
 

บทนำ 

การทำโครงงาน เปRนหน่ึงในการเรียนรูEที่จะทำใหEผูEเรียนสามารถที่จะเกิดทักษะและองค,ความรูEที่เกิดดEวย
ตนเอง ซึ่งจะแตกต$างจากในหEองเรียนที่ผูEเรียนจะเปRนผูEรับความรูEจากครู แต$การทำโครงงานผูEเรียนจะเปRนผูEกำหนด

ทั้งเน้ือหา จุดประสงค,และวิธีการเอง โดยมีอาจารย,ที่ปรึกษาคอยใหEคำปรึกษาหรือแนะนำ ซึ่งในบางครั้งอาจารย,
ผูEสอนเองก็สามารถเขEามาร$วมเรียนรูEไปกับผูEเรยีนไดE ฉะนั้นหากผูEเรียนไดEมีอิสระในการเลือกที่จะเรียนรูE ก็ย$อม
ส$งผลใหEแต$ละโครงงานจะมีความแตกต$างกันและเน้ือหาก็อาจไม$อยู$ในกรอบของหลักสูตรที่มีการกำหนดไวE  

โครงงานดาราศาสตร,น้ันมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งการทำงานที่แตกต$างกันน้ี ตัวอาจารย,ที่ปรึกษาเองก็
ตEองมีการเตรียมตัวที่หลากหลาย ทั้งการอ$านหนังสือ/งานวิจัย ทบทวนความรูEเก$าๆหรือความรูEในสาขาต$างๆที่
จะตEองนำมาใชEรวมทั้งการฝOกทักษะต$างๆดEวย เพื่อใหEพรEอมที่จะคอยแนะนำใหEกับผูEเรียนเมื่อเกิดปbญหาต$างๆข้ึน

ในขณะทำงาน  
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วัตถุประสงค> 

1.เพื่อฝOกทักษะ การทำงานและการแกEปbญหาอย$างเปRนระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร,  
2.เพื่อฝOกระบบการคิดอย$างมีระบบ อันจะนำไปประยุกต,ใชEทั้งในดEานการเรียนหรอืการทำงานเพื่อประโยชน, 
  ต$อตนเองและสังคมโดยรวมไดE 

 
การดำเนินกิจกรรม 

1.การเชิญชวนผูEเรียนเขEามาทำโครงงาน  

จะชวนนักเรียนเขEามาทำโครงงานโดยไม$มีการบงัคับ แต$จะพูดถึงประโยชน,ที่ผูEเรียนจะไดEรบัในการเขEา
มาทำโครงงาน เช$น ความรูE/ทักษะ ประสบการณ, การนำไปเปRนส$วนหน่ึงของพอร,ตโฟลโิอในการศึกษาต$อ หรือ
เปRนทกัษะเด$นทีจ่ะใชEในการสอบสัมภาษณ,  

และสำคัญที่สุดสำหรับตัวอาจารย,ที่ปรึกษา คือจะไม$เลือกผูEเรียน ไม$ตีกรอบความคิดดEวยเกรดของ
นักเรียนและปฎิบัติกับผูEเรียนทุกคนดEวยความเท$าเทียมและใส$ใจ   
2.การเลือกหัวขEอและการวางแผนการดำเนินงาน 

นักเรียนจะเลือกหัวขEอและกระบวนการศึกษาดEวยตนเอง โดยอาจารย,ทีป่รึกษาจะคอยแนะนำใหEอยู$ใน
กรอบของความเปRนไปไดE แนะนำใหEผูEเรียนไดEใชEความสามารถหรือความถนัดของตนเองหรือความความสนใจ 
หรือสามารถนำไปต$อยอดในการศึกษาต$อไดE ซึ่งจะทำใหEผูEเรยีนเกิดความความตEองการหรือแรงบันดาลใจทีจ่ะ

ทำโครงงานใหEสำเร็จ โดย 
3.การดำเนินงาน 

 แต$ละโครงงานจะมีความแตกต$างกันข้ึนอยู$กบัรปูแบบของงานที่ไดEคิดมา มีทั้งที่ตEองถ$ายภาพหรือเกบ็

ขEอมูลดEวยตนเอง หรือการนำขEอมูลจำนวนมากมาวิเคราะห,ดEวยกระบวนการทางสถิติ การเดินทางไปทำการ
เก็บขEอมูลจากสถานที่จริงหรือแมEแต$สิ่งประดิษฐ,ที่จะตEองออกแบบ เขียนแบบ เขียนโปรแกรม   

ซึ่งผลของการที่มีรปูแบบการทำงานที่แตกต$างกัน อาจารย,ทีป่รึกษาก็ตEองมีการเตรียมตัวทีห่ลากหลาย 

ทั้งดEานเน้ือหา ดEวยการอ$านหนังสอื งานวิจัย ศึกษาขEอมูลแมEแต$การไปทบทวนความรูEเก$าๆหรอืความรูEในสาขา
ต$างๆทีจ่ะตEองนำมาใชE ดEานกระบวนการ รวมทั้งการฝOกทกัษะต$างๆ ทักษะการใชEอุปกรณ,ต$างๆ เครื่องมือ 
โปรแกรมเพื่อใหEพรEอมทีจ่ะคอยแนะนำใหEกับผูEเรียนเมือ่เกิดปbญหาต$างๆข้ึน 

 และสิ่งที่จำเปRนจะตEองมีใหEกบัผูEเรียนเสมอคือ “เวลา” ทีจ่ะใหEผูEเรียนไดEเขEามาทำงานหรือมาขอ
คำปรึกษา และไม$ยึดติดกบัคำว$า “ความถนัด” ของตนเองในการรบัเปRนทีป่รึกษาโครงงาน เปeดใจที่จะเรียนรูEไป
พรEอมๆกับผูEเรียน  

5.อื่นๆ 
อีกหลายๆส$วนที่มีความสำคัญ เช$น สถานที่ เน่ืองจากตEองใชEในการถ$ายภาพหรือเกบ็ขEอมลูในเวลา

กลางคืน ไปจนถึงการประสานงานกับบุคคลหรือหน$วยงานต$างๆ เพื่อขอเขEาใชEเครื่องมือหรือขอเขEาไปเกบ็ขEอมลู 

อีกทั้งการประสานงานกบัผูEปกครองเพื่อทำความเขEาใจเกี่ยวกับงานของนักเรียน 
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ผลการดำเนินกิจกรรม 

โครงงาน ปx จำนวน

นักเรียน 

ช้ัน 

การศึกษาค$าสัมประสิทธ,การสะทEอนแสงของดวงจันทร,ดEวยลักซ,มิเตอร,  

2557 

1 ม.ปลาย 

การศึกษาความลึกของหลุมอุกกาบาตจากเงาที่ปรากฏในช$วงเวลาที่เปล่ียนไป 1 ม.ปลาย 

การศึกษาธาตุองค,ประกอบของดวงจันทร,ดEวยสเปกโตรกราฟ 1 ม.ปลาย 

การศึกษาความสัมพันธ,ของโลก ดวงจันทร,และดวงอาทิตย,จากปรากฏการณ,น้ำขึ้น-น้ำลง  

 

2558 

1 ม.ปลาย 

แบบจำลองคอมพิวเตอร,เพื่ออธิบายการโคจรของวัตถุทEองฟ_า 1 ม.ปลาย 

การศึกษาคุณลักษณะของ Solar filter ประเภทต$างๆ 1 ม.ปลาย 

การวัดระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย,ดEวยเทคนิคกลEองรูเข็ม 1 ม.ปลาย 

การออกแบบและสรEางนา∞ิกาแดดในรูปแบบของโมเดลกระดาษ 2 ม.ตEน 

การศึกษาพื้นที่ปรากฏของดวงจันทร,จากปรากฏการณ,ไลเบรช่ัน  

2559 

1 ม.ปลาย 

การศึกษาปรากฏการณ,แสงทะลุประตู 15 ช$องของปราสาทหินพนมรุEง 1 ม.ปลาย 

การศึกษาปbจจัยของดวงจันทร,และดวงอาทิตย,ที่มีผลต$อการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ 1 ม.ปลาย 

การศึกษาโครงสรEางและการทำงานของนา∞ิกาแดด ณ วัดนิเวศธรรมประวัต ิ  

 

 

2560 

3 ม.ปลาย 

การพัฒนา Tracking Mount สำหรับการถ$ายภาพทางดาราศาสตร, 1 ม.ปลาย 

การสรEางนา∞ิกาแดดอนาเลมมาแบบอัตโนมัติ 1 ม.ปลาย 

การศึกษา Butterfly Diagram จากการเปล่ียนแปลงตำแหน$งของ Sunspot 2 ม.ตEน 

การศึกษาปbจจัยที่ส$งผลต$อลักษณะของหลุมอุกกาบาต 3 ม.ตEน 

การศึกษาความสัมพันธ,ของเวลาที่ดวงจันทร,ขึ้นชEาลงในแต$ละวัน 2 ม.ตEน 

การศึกษาการถอยห$างจากโลกของดวงจันทร,จากหลักฐานทางธรณีวิทยา  

2561 

2 ม.ปลาย 

การศึกษาความสัมพันธ,ของความสว$างกับเฟสของดวงจันทร, 1 ม.ปลาย 

การศึกษาปbจจัยที่ส$งผลสีที่แตกต$างกันของดวงจันทร,ในช$วงเวลากับกลางคืน 

และในมุม Aititude ที่แตกต$างกัน 

1 ม.ปลาย 

การศึกษาค$าสัมประสิทธ์ิการสะทEอนแสงในดาวเคราะห,ที่มีโครงสรEางที่แตกต$างกัน  

 

 

2562 

1 ม.ปลาย 

การศึกษาความสัมพันธ,ระหว$างการวางตัวของพีระมิดและดาวเข็มขัดนายพราน 5 ม.ปลาย 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงของค$าคงที่ฮับเบิล   1 ม.ปลาย 

การศึกษาโครงสรEางและทดสอบแบบจำลองของมหาวิหารแห$งเทพคูคุลคานของชนเผ$ามายา

เพื่ออธิบายการเกิดปรากฏการณ,การปรากฏตัวของเทพคูคุลคาน 

2 ม.ปลาย 

การศึกษาแผนที่ดาว Nebra Sky Disk 4 ม.ปลาย 

การออกแบบและสรEางฐานกลEองตามดาวแบบศูนย,สูตรสำหรับกลEอง DSLR/Mirrorless 1 ม.ปลาย 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายช่ือโครงงานดาราศาสตร8ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบลูบำเพญ็” 

มหาวิทยาลัยบูรพา ต้ังแต(ปÇ พ.ศ.2557 – 2562 
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สรุปผล 

จากผลการทำโครงงานดEานดาราศาสตร,ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบรูพา 
ตั้งแต$ปg พ.ศ.2557 – 2562 จะเห็นไดEว$ารูปแบบของโครงงานมีความ ทั้งเนื้อหาและกระบวนการ ทั้งการทดลอง 
ถ$ายภาพ/เก็บขEอมูล วิเคราะห,ขEอมูลดEวยกระบวนการทางสถิติ งานออกแบบการสรEาง เขียนโปรแกรม/แบบจำลอง

ทางคอมพิวเตอร, ศึกษาโครงสรEางสิ่งก$อสรEางเพื่ออธิบายปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,  และมีทั้งนักเรียนม.ตEนและ
ม.ปลาย ทั้งแบบทำคนเดียวหรือเปRนทีม ซึ่ง 

ทุกๆโครงงานลEวนประสบความสำเร็จในการทำงานเปRนอย$างดี แมEบางครั้ง ผลของตัวโครงงานอาจะไม$

สำเร็จหรือถูกตEองอย$างที่ควรจะเปRน แต$ผูEเรียนก็ไดEวิเคราะห,ความผิดพลาดนั้นๆจนเขEาใจถึงสาเหตุและขEอจำกัด
ต$างๆของการทำงาน ลองผิดลองถูก เกิดทักษะและการเรียนรูE เกิดองค,ความรูEต$างๆในสิ่งที่ตัวเองไดEศึกษา ซึ่งทำใหE
ตัวของครูผูEสอนเองก็ยังไดEเพิ่มพูนความรูEและทกัษะต$างๆไปดEวย ซึ่งสามารถนำประสบการณ,เหล$ามาพฒันารูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหEองเรียน การทำงาน/งานวิจัย และการพัฒนาโครงงานของผูEเรียนในรุ$น
ต$อๆไป  
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร,แห$งชาติ (องค,การมหาชน) ที่ไดEจัดการอบรมและเวทีดีๆมากมาย 
ใหEครูและเด็กๆมีโอกาสที่จะเรียนรูEเรื่องราวของดาราศาสตร,ในมุมมองที่กวEางข้ึนและแตกต$างจากตำราที่ไดEร่ำ

เรียน รวมทั้งเจEาหนEาที่สารสนเทศดาราศาสตร,ทุกๆท$านที่คอยใหEความรูE ฝOกทักษะและการดูแลที่ดีมาตลอด 
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร,  มหาว ิทยาลัยบูรพาสำหรับเคร ื ่องมือและท ัศน ูปกรณ,ต$างๆ                

ดร.สธน วิจารณ,วรรณลักษณ,(จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย) ดร.ไชยพงษ, เรืองสุวรรณ(มหาวิทยาลัยขอนแก$น)และ

ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา(มหาวิทยาลัยเชียงใหม$) ที่คอยตอบคำถามและมอบความรูE/เอกสารมากมายที่คอยส$ง
มาใหEอยู$เสมอ   

ขอบคุณโรงเรียนสาธิต “พิบ ูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย,กลุ $มสาระการเรียนรูE

วิทยาศาสตร,สำหรับการสนับสนุนในทุกๆดEาน  ท$านผูEปกครองทุกๆท$านที่ใหEความสนใจ เชื่อใจและสนับสนุน
ดEวยดีมาโดยตลอด 

และสำคัญที ่ส ุด ขอบคุณเด็กโครงงานดาราศาสตร,ท ุกคนสำหรับความตั ้งใจ ความอดทนและ

ประสบการณ,ที่ดีทุกอย$างที่มอบใหEกับคร ู
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NW. ASTRO PROJECT 

นายจักรกฤษณ> วงษ>วิทยานันท> 

e-mail: Jukgritwong@gmail.com 

(โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ.ชัยภูม)ิ 

 

บทคัดย6อ 

 

ในการศึกษาโครงงานดาราศาสตร,สำหรับนักเรียนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา นั้นมีวัตถุประสงค,เพื่อ 
1) สรEางแรงบันดาลใจในการเรยีนรูEวิชาดาราศาสตร, 2) เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดาราศาสตร,ใหE
สูงขึ้น และ 3) เพื่อหาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูEทางดEานดาราศาสตร,ผ$านกระบวนการโครงงานดาราศาสตร, ซึ่ง

นักเรียนที่มาเขEาร$วมโครงการมีทั้งนักเรียนที่มีช่ัวโมงในวิชาเรียนและนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาดาราศาสตร,
ในการดำเนินการศึกษาโครงงานดาราศาสตร, จะมีการนัดหมายในการดำเนินงานโดยใหEนักเรยีนมาพบเวลาหลงั
เลิกเรียน คือ วันจันทร, พุธ ศุกร, ทุกอาทิตย, เวEนแต$จะมีกิจกรรมจำเปRนจริงๆ ที่มาพบไม$ไดE โดยทางโรงเรียนจะ

มีหEองสำหรับนักเรียนกลุ$มน้ีไวEใหEอ$านหนังสือ คEนควEา ในการหาหัวขEอโครงงานหรือเรื่องที่ตัวเองสนใจ ถEาหาก
หัวขEอใดที่ไม$มีเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ,ในการดำเนินงาน หรือที่ปรึกษาไม$มีความรูE ความถนัดในดEานน้ันๆ ก็
จะติดต$อไปยังหน$วยงานอื่นๆ เช$น ศูนย,วิทยาศาสตร,มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
จากบุคลากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร, (องค,การมหาชน) และสมาคมดาราศาสตร,ไทย จากการดำเนิน
โครงการน้ีมาขEาพเจEาไดEประเมินผลการดำเนินงานน้ี พบว$าประสบผลสำเร็จเกินเป_าหมายที่วางไวE คือนอกจาก

นักเรียนจะสนใจในเนื้อหาดาราศาสตร,เพิ ่มมากขึ้นแลEว ส$งผลใหEผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูEสำหรับนักเรียนไดEแสดงออกตามศักยภาพของนักเรียน และนักเรียนโรงเรียน      หนองบัว
แดงวิทยา ไดEเปRนตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอโครงงานดาราศาสตร, ณ ประเทศญี่ปุWน ตั้งแต$ปgการศึกษา 

2559-2561 เรื่อยมา 
  

คำสำคัญ: โครงงานดาราศาสตร,, แรงบันดาลใจ 

 
บทนำ/ แนวคิด / ท่ีมาของกิจกรรม 

 

 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  จังหวัดชัยภูมิ 
เปRนโรงเรียนที่เปeดการเรียนการสอนต้ังแต$มัธยมศึกษาปgที ่1 ถึงมัธยมศึกษาปgที่ 6 ในนามตัวแทนคณะผูEบริหาร 
ครู และนักเรียนของโรงเรยีนหนองบัวแดงวิทยา ตEองขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยดาราศาสตร, (องค,การมหาชน) 

ที่ไดEมีโครงการกระจายโอกาสการเรยีนรูEดาราศาสตร, “77 จังหวัด เปeดฟ_าส$องโลกดาราศาสตร,เปeดโอกาสเรียนรูE
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ทั่วหลEา” ไดEมอบกลEองโทรทรรศน,ใหEกับโรงเรยีน ต้ังแต$ทางโรงเรียนไดEรับมอบกลEองโทรทรรศน,มา ขEาพเจEามอง

ว$าเปRนสื่อการเรียนการสอนที่คุEมค$ามาก เพราะทางโรงเรียนไดEนำไปใชEทั้งทางดEานการจัดกิจกรรมทางการเรียน
การสอน บริการชุมชน ทั้งน้ีคณะครูและนักเรียนยังไดEนำไปใชEเปRนเครื่องมือในการทำโครงงานดาราศาสตร, จน
มีนักเรียนประสบผลสำเร็จไดEเปRนตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอโครงงานดาราศาสตร, ณ ประเทศญี่ปุWน 

เรื่อยมา ถือเปRนสื่อเล็กๆ ที่มาสรEางแรงบันดาลใจใหEกับลูกๆนักเรียนที่อยากจะเรียนรูEทาง    ดาราศาสตร,เพิ่ม
มากข้ึน  
 นอกจากน้ีขEาพเจEาในฐานะครูผูEสอนวิชาโลกดาราศาสตร,และอวกาศ และเทคนิคปฏิบัติการ        ดารา

ศาสตร, ไดEเล็งเห็นความสำคัญของวิชาดาราศาสตร, มีความตEองการใหEผูEเรียนสนใจเรียนและเขEาใจในเน้ือหาและ
เหนือสิ่งอื่นใดตEองการใหEนักเรียนมีความสนใจทางดEานดาราศาสตร, สนใจทางดEานวิทยาศาสตร,เพิ่มมากข้ึนจึง
หาแนวทางและกลยุทธ,ใหEนักเรียนมาใส$ใจในดEานน้ีโดยไดEประชุมและวางแผนกับคณะผูEบริหาร คณะครูในกลุ$ม

สาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร,มาวางแผนและแนวปฏิบัติร$วมกันดังน้ี 
1) ประชาสัมพันธ,กิจกรรมปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร,ที่หนEาเสาธง 
2) จัดกิจกรรมชมปรากฏการณ,ทางดาราศาสตร, 

3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนEนใชEสื่อเช$น แผนที่ดาว กลEองโทรทรรศน, อื ่นๆที ่ทาง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร,ไดEจัดส$งมาใหE ชม youtube เกี่ยวกับดาราศาสตร, 

4) การออกค$ายดูดาว 

5) การจัดต้ังชุมนุม Astro STEM 
6) การจัดชุมนุม กEาวสู$อวกาศ กับจรวดขวดน้ำ 
จากการจัดกิจกรรมก็จะพบว$ามีนักเรียนกลุ$มหน่ึงที่เขามีความสนใจทางดารศาสตร,เริม่เขEามาหา    เริ่ม

มาถามเกี่ยวกับปรากฏการณ,ทางดEานดาราศาสตร, หรือเรื่องอื่นๆ ทางดEานดาราศาสตร,ที่เขาสนใจ น้ีจะเปRนกลุ$ม
นักเรียนที่จะมาทำโครงงานดาราศาสตร, 
 

วัตถุประสงค> 

 

1. เพื่อสรEางแรงบันดาลใจในการเรียนรูEวิชาดาราศาสตร,เพิ่มมากข้ึน 

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดาราศาสตร,ใหEสงูข้ึน 
3. เพื่อหาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูEทางดEานดาราศาสตร,ผ$านกระบวนการโครงงานดาราศาสตร,ใหEกับ

นักเรียน 

 
การดำเนินกิจกรรม/ รายละเอียดกิจกรรม 

 

1. พบปะพูดคุยกับนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องเวลาในการดำเนินงานและความรับผิดชอบ 
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2. พูดคุยกับผูEปกครองของนักเรียนที่มีความสนใจ เพราะการดำเนินงานจะตEองกลับบEานค่ำ เดินทาง

ไปเก็บขEอมูล หรือเรียนรูEเพิ่มเติมในต$างจังหวัด 
3. นัดหมายในการดำเนินงานโดยใหEนักเรียนมาพบเวลาหลังเลิกเรียน คือ วันจันทร, พุธ ศุกร, ทุก

อาทิตย, เวEนแต$จะมีกิจกรรมจำเปRนจริงๆ ที่มาพบไม$ไดE โดยทางโรงเรียนจะมีหEองสำหรับนักเรียนกลุ$มนี้ไวEใหE

อ$านหนังสือ คEนควEา ในการหาหัวขEอโครงงานหรือเรื่องที่ตัวเองสนใจ 
4. หลังจากนักเรียนไดEเสนอหัวขEอเรื่องหรือประเด็นที ่ตัวเองสนใจ ก็ใหEนักเรียนวางแผนในการ

ดำเนินงาน วางแผนศึกษา วางแผนเก็บขEอมูล ถEาหากหัวขEอใดที่ไม$มีเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ,ในการดำเนินงาน 

หรือขEาพเจEาไม$มีความถนัดในดEานต$างๆ ก็จะติดต$อไปยังหน$วยงานอื่นๆ เช$น ศูนย,วิทยาศาสตร,มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี หอดูดาวเฉลมิพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจากบุคลากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร,และสมาคมดาราศาสตร,ไทย  

5. พอไดEแนวทางในการดำเนินงานก็ใหEนักเรียนทำปฏิทินดำเนินงานของตัวเองและวางแผนร$วมกัน 
และใหEนักเรียนรายงานผลการดำเนินงานทุกวัน จันทร, พุธ ศุกร, หรือรายการก$อนก็ไดE เผื่อการเก็บขEอมลูเกิด
ความผิดพลาด งานจะไม$สำเร็จ 

 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 

1. นักเรียนประสบผลสำเรจ็ในการดำเนินงานไดEเปRนตัวแทนไปนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุWน
ต้ังแต$ปg 2559 -2561  ซึ่งประกอบไปดEวย 
1.1 นางสาวกมลรัตน, สทิธินู ปgการศึกษา 2559 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุWน 

1.2 นางสาวอลิษา  นาคคำ ปgการศึกษา 2560 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุWน 
1.3 นางสาวมัณธชา ชุมรัมย, ปgการศึกษา 2561 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุWน 

2. นักเรียนที่เรียนวิชาเทคนิคปฏิบัติการดาราศาสตร, ไดEดำเนินการทำโครงงานดาราศาสตร, มาตลอด 

3 ปg และส$งเขEาร$วมแข$งขันโครงงานวิทยาศาสตร, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไดEรบั
รางวัลชนะเลิศ โครงงานประเภทสำรวจ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานประเภท
สิ่งประดิษฐ, 

3. นักเรียนมีความสนใจวิชาดาราศาสตร,เพิ่มมากข้ึน จากคำบอกเล$าของครผููEสอนทั้งระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตEนและตอนปลาย 
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สรุปผล 

 

อธิบายผลสรุปที่ไดEจากการทำกจิกรรมว$าเปRนอย$างไร ควรสรุปใหEสอดคลEองกบัวัตถุประสงค, อภิปราย
ถึงปbญหาที่พบ หรือเขียนถึงแนวทางในการทำกจิกรรมต$อในอนาคต 

 จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงงานดาราศาสตร,ในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาถึงนักเรียนส$วนนEอยจะ
ประสบผลสำเร็จการการไดEเปRนตัวแทนไปนำเสนอผลงานทางดEานดาราศาสตร, ณ ประเทศญี่ปุWน แต$นักเรียน
ส$วนมากที่ไดEเรียนรูEการทำโครงงานดาราศาสตร, ไม$เพียงแต$นักเรียนกลุ$มน้ีจะไดEเรียนรูEในเน้ือหาทางดารดารา

ศาสตร,เพียงอย$างเดียว แต$สิ่งที่นักเรียนไดEรับจากการทำโครงงาน นักเรียนยังไดEเรียนรูEถึงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร, การนำความรู Eทางคณิตศาสตร,มาใชE ผนวกกับการนำเทคโนโลยี มาใชEในการดำเนินงาน 
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนอีกบางส$วนยังไดEไปศึกษาหอดูดาวส$วนภูมิภาค ไดEไปทดลองใชEเครื่องมือที่ไม$เคยรูEจัก 

แลEวไดEนำประสบการณ,มาเล$าสูEเพื่อน รุ$นพี่ รุ$นนEองฟbง เปRนการกระตุEนการเรียนรูEเปRนอย$างมาก นอกจากน้ี
นักเรียนยังไดEนำโครงงานดาราศาสตร,ไปเขEาร$วมแข$งขันทักษะทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาต$างๆ จน
ประสบผลสำเร็จไดEรับรางวัลอีกดEวย แสดงใหEเห็นว$าการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการนี้ประสบผลสำเร็จเปRน

อย$างมาก สำหรับปbญหาของโครงการน้ีคือขEอจำกัดในการเก็บขEอมลูของนักเรยีนหญิง เวลาเกบ็ขEอมูลในเวลาค่ำ
คืน ฉะน้ันตEองไปพบประพูดคุยกับผูEปกครองใหEเขEาใจ  
 

กิตติกรรมประกาศ  

 

โครงการนี้สำเร็จลุล$วงไปดEวยดี ขอขอบคุณผูEอำนวยการโรงเรียนที่ใหEการสนับสนุน อีกทั้งสนับสนุน

ทางดEานวัสดุอุปกรณ, รวมถึงคำปรึกษาที่เปRนประโยชน,จากบุคลากรกลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร,ทุกท$าน
ขอขอบคุณ ศูนย,วิทยาศาสตร,มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจากบุคลากรจาก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร, (องค,การมหาชน) และสมาคมดาราศาสตร,ไทยที่ใหEความอนุเคราะห,บุคลากรในการใหE
คำปรึกษาดEวยดีตลอดมา 

 

แหล6งขlอมูลอlางอิง 

 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร, (องค,การมหาชน). เอกสารประชุมวิชาการดาราศาสตร,แห$งประเทศไทย

(สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 3 – 5. 
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การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนโครงงานดาราศาสตร>ดlวยกระบวนการ Problem  Solving  

ตามแนวคิดแบบ Stem  Education  

นายชาญ   เถาวันนี  

e-mail: thaowannee@gmail.com  

(โรงเรียนศรียานุสรณ> จ.จันทบุรี) 

 

 

บทคัดย6อ 

โครงการน้ี มีวัตถุประสงค,เพ่ือ พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานดาราศาสตร, ใน
โรงเรียน ดEวยกระบวนการ Problem  Solving ตามแนวคดิแบบ Stem  Education วิธีการดำเนินงานเร่ิมตัง้แต$
การศกึษาทำความเขEาใจกับรูปแบบการจัดการเรียนรูEดEวยวิธีการดังกล$าว จากน้ันนำมาสังเคราะห,และพัฒนาใหEเปRน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงงานดาราศาสตร, แลEวนำไปทดลองใชEจัดการเรียนการสอน กับนักเรียนกลุ$มย$อย 
และ กลุ$มขนาดกลาง  พรEอมท้ังสังเกตถงึสภาพปbญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว$างการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาใหEเปRน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ, แลEวนำไปใชEดำเนินการจัดการเรียนการสอนกับกลุ$มนักเรียน กลุ$มขนาด
ใหญ$ ในการดำเนินการน้ันมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระการเรียนรูEท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีนักเรียนไดEจัดทำ
โครงงาน พรEอมท้ังทดสอบความสามารถในการคดิวิเคราะห, และความพึงพอใจ ของนักเรียน ดEวยแบบทดสอบท่ีผ$าน
การหาประสิทธิภาพมาแลEว ผลจากการดำเนินงาน ปรากฏว$า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ี เกิดประสิทธิผลใน
การเรียนรูE กับนักเรียน และนักเรียนสามารถจัดทำโครงงานดาราศาสตร, ไดEอย$างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ 
ผลจากการประเมินความสามารถในการคดิวิเคราะห, และประเมินความพึงพอใจ หลงัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชEรูปแบบน้ี อยู$ในเกณฑ, ดี และนักเรียนสามารถนำเสนอผลงานโครงงานจนเปRนท่ียอมรับในเวที งานประชุม
วิชาการต$าง ๆ ผูEดำเนินงาน ยังทำการเผยแพร$รูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ี ใหEกับครูในโรงเรียน และครูท่ีอยู$ใน
โรงเรียนใกลEเคียง ผลจากการเผยแพร$ กับครูท$านอ่ืนไดEนำไปใชEในการจัดการเรียนการสอนแลEวก็เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับนักเรียนเช$นกัน ท้ังน้ีผูEดำเนินงานจะยังพัฒนารูปแบบการเรียนรูEน้ี ใหEมีความสมบูรณ,แบบท่ีสดุ และจะ
ดำเนินการจัดทำวิจัยในรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนในขอบเขตท่ีกวEางขวางมากขึ้นในระดับต$อไป     
คำสำคัญ: problem  solving ,  Stem Education 
 

บทนำ/ แนวคิด / ที่มาของกิจกรรม 

ในปbจจุบันน้ีเราปฏิเสธไม$ไดEว$า ในการจัดการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร,และฟeสิกส, เกิดปbญหาต$างๆ ของ
การเรียนการสอน  ครูผูEทำหนEาที่จัดการเรียนการสอนไม$ค$อยประสบผลสำเร็จกับการจัดการเรียนการสอนมากนัก 
ผูEเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ค$อนขEางต่ำ และมีแนวโนEมว$า ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนจะลดลงทุก ๆ  ปg องค,ประกอบของการ
จัดการเรียนรูE คือ กระบวนการจัดการเรียนรูEท่ีทำใหEไดEมาซ่ึงความรูEความสามารถ ซ่ึงนับว$าเปRนสิ่งสำคัญอย$างยิ่ง แนว
การจัดการศึกษาในปbจจุบันยึดหลักว$าผูEเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูEและพัฒนาตนเองไดEและถือว$าผูEเรียนสำคัญ
ท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตEองส$งเสริมใหEผูEเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพอย$างสอดคลEอง
และเหมาะสม  ซ่ึงไม$แค$สอนใหEผูEเรียนจดจำแต$เฉพาะขEอเท็จจริงตามเน้ือหาเท$าน้ัน  แต$ตEองเขEาใจปbญหาและมองเห็น
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ความสำคัญของวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิตอย$างมีความสุข  กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ 
STEM  Education  ซ่ึงเปRนการนำความรูEและประสบประการณ,ท่ีไดEรับ มาพัฒนาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในรูปแบบ สะเต็มศึกษา ซึ ่งจะเปRนกิจกรรมการเรียนรูEที่ผสมผสาน (บูรณาการ ) องค,ความรูEดEานวิทยาศาสตร, 
คณิตศาสตร,  และเทคโนโลยี  และวิศวกรรมศาสตร,  และวัตถุประสงค,สำคัญของสะเต็มศึกษา ก็คือการทำใหEผูEเรียน
ระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เห็น ประโยชน,และเพิ่มความสนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, และ
เทคโนโลยี ซึ่งแมEผูEเรียนส$วน ใหญ$จะรูEแลEวว$าเปRนวิชาที่มีประโยชน, แต$เนื่องจากวิชาเหล$านี้เรียนรูEไดEเขEาใจยากและ
ซับซEอน ประกอบ กับไม$เห็นการประยุกต,ผสมผสานกันเพ่ือแกEปbญหาอย$างเปRนรูปธรรม ผูEเรียนส$วนใหญ$จึงเกิดความทEอ
และ  เบื่อหน$าย ไม$ตั้งใจเรียน ขEาพเจEาจึงมีแนวคิดว$า รูปแบบของสะเต็มศึกษาจะทำใหEผูEเรียนมีประสบการณ,ตรง ใน
การ แกEปbญหาต$างๆ เพราะจำเปRนตEองใชEความรูEทั้ง 4 วิชา จะทำใหEผูEเรียนเห็นความสำคัญและเพิ่มความสนใจเรยีน 
แมEว$าจะไม$ชอบหรือไม$ถนัด  

 
วัตถุประสงค> 

1. ศึกษาออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงงานดาราศาสตร,ดEวยกระบวนการ 
Problem  Solving ตามแนวคดิแบบ Stem  Education  

2. เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีไดEพัฒนาขึ้น 

 

 การดำเนินกจิกรรม/ รายละเอียดกจิกรรม 

 ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงงานดาราศาสตร,ดEวยกระบวนการ Problem  Solving ตาม
แนวคิดแบบ Stem  Education เพ่ือใชEในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร,ในโรงเรียน 
ผูEสอนไดEดำเนินงานตามแผนผงัดงัต$อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  1 แผนผงัในการดำเนินงาน  

 
ซ่ึงในขั้นตอนของการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานดาราศาสตร,ตามรูปแบบท่ีไดEพัฒนาขึน้

น้ัน ผูEดำเนินการจัดกิจกรรมจะไดEขยายความโดยรายละเอียดดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1 การกำหนดปbญหาท่ีจะทำโครงงานดาราศาสตร, ( problem ) ซ่ึงในขั้นตอนน้ีเปRนการกระตุEนใหE
ผูEเรียนสรEางคำถามในประเด็นท่ีหัวขEอ ท่ีนักเรียนสนใจท่ีจะนำมาเปRนประเด็นในการจัดทำโครงงานดาราศาสตร, ซ่ึงใน
ขั้นตอนแรกใหEนักเรียนจะเกิดคำถามที่กวEาง ๆ ในเรื่องที่สนใจ จากนั้นพยายามกระตุEนใหEนักเรียนสรEางคำถามท่ี
เจาะลึกลงไปในเร่ืองน้ันๆ เพ่ือท่ีจะสามารถสรEางเปRนตวัแปร ต$าง ๆ ในการจัดทำโครงงานไดE  

ออกแบบและพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนโครงงานดารา

ศาสตร,ดEวยกระบวนการ Problem  

Solving ตามแนวคิดแบบ  

Stem  Educatio 

ประเมินผลทักษะต$าง ๆ 

ผูEเรียนก$อนจัดกิจกรรม 
ดำเนินการจัดการเรียน

การสอนตามรูปแบบที่

พัฒนาขึ้น 

ประเมินผลทักษะต$าง ๆ 

ผูEเรียนหลังจัดกิจกรรม 



 

THE 1st CONFERENCE ON ASTRONOMICAL ACTIVITIES IN SCHOOL (CAAS) 

 
167 

 ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาคEนควEาเอกสารความรูEที่เกี่ยวขEอง ( Briefing paper ) ขั้นตอนนี้เปRนการกระตEนใหE
ผูEเรียนคEนควEาเอกสารความรูEที่เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจมาจากขั้นตอนแรก ซึ่งผูEเรียนจะทำการคEนควEาเอกสารทุก
ช$องทาง ไม$ว$าจะเปRน ตัวเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัย โครงงาน ที่เกี่ยวขEอง และ Focus องค,ความรูEใหEตรง
ประเด็นกับเร่ืองท่ีตนเองสนใจมากท่ีสุด ซ่ึงจะทำใหEผูEเรียนมองภาพรวมในงานท่ีจะทำไดEถูกตEอง และจะนำเอาความรูEท่ี
ไดEคEนควEามา ใชEในการกำหนดตัวแปรท่ีเปRนการศึกษาในขั้นตอนต$อไป  
  ขั้นตอนที่ 3   การกำหนดตัวแปรของโครงงานและวางแผนในการทำงาน  ( Discuss Variable ) หรือจะ
กล$าวอีกอย$างหนึ่งว$าในขั้นนี้เปRนการกำหนดของเขตในการทำโครงงาน ซึ่งหลังจากในขั้นตอนที่แลEวผูEเรียนไดEมอง
ภาพรวมของโครงงานที่จะทำไดEตรงเป_าหมายแลEว ในขั้นตอนนี้ก็จะเปRนการกำหนดวัตถุประสงค, ซึ่งจะนำไปวาง
ขอบเขตในการศึกษา ว$าในโครงงานของนักเรียนน้ันจะเปRนการศึกษาท้ังหมดก่ีปbจจัย ในแต$ละปbจจัยจะทำการศึกษาก่ี
ตัวแปร รวมท้ังใหEนักเรียนไดEพยายามคิดวางแผนดEวยว$าแลEวในแต$ละประเดน็ปbจจัยในการศึกษาน้ันจะดำเนินการศึกษา
ดEวยเทคนิคและวิธีการใด  
 ขั้นตอนที่ 4   การดำเนินงานและสืบเสาะเพื่อหาคำตอบของโครงงาน ( Investigation )  ในขั้นตอนการ
ดำเนินงานน้ีก็คือการจัดทำโครงงาน ซ่ึงผูEสอนไดEดำเนินการใหEผูEเรียนดำเนินงานจัดทำโครงงานตามแนวคิดแบบ Stem  
Education นั้นก็คือจะเปRนการผสมผสานองค,ความรูE 4 สาขา วิชา ดังนี้ วิทยาศาสตร,( ดาราศาสตร, ) คณิตศาสตร,  
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร, มาใชEแกEปbญหาในการดำเนินงาน เน่ืองจากปbญหาท่ีจัดโครงงานดาราศาสตร, 1 เร่ือง
น้ัน ถEาจะหาคำตอบ เราไม$สามารถท่ีจะใชEความรูEเพียงดาราศาสตร,อย$างเดยีว ตEองอาศัยหลากหลายศาสตร,ความรูE เช$น 
คณิตศาสตร,ในการคิดคำนวณ การสรEางสมการ ความรูEเก่ียวเทคโนโลยีน้ันก็คือการเลือกใชE ซอฟแวร, หรือโปรแกรมท่ี
เหมาะสมในการวิเคราะห,ขEอมูล และในการเก็บขEอมูลทางดาราศาสตร, เช$นการถ$ายภาพดาว ตEองเร่ืองใชEกลEอง DSLR 
การกำหนดค$าหนEากลEองในการถ$ายภาพที่ส$งจะส$งผลใหEไดEภาพที่เหมาะสมนั้นตEองอาศัยทักษะความรูEเชิงวิศวกรรม 
เร่ือง สี แสง เคร่ืองมืออุปกรณ, ต$าง ๆ หรือบางทีการเก็บขEอมูลบางอย$าง อาจมีการประดิษฐ,อุปกรณ, เคร่ืองมือ เพ่ือใหE
ไดEขEอมูลท่ีตรงกับความตEองการมากท่ีสุด     
 ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลและรายงาน ( Result ) ขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนกับวิธีการของการจัดทำโครงงาน
โดยทั่วไป นั้นก็คือ หลังจากที่ไดEผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแลEวก็จะ วิเคราะห,ผลเพื่อหาแนวทางใหEไดEคำตอบของ
โครงงาน ซึงผูEดำเนินงานจะเพ่ิมเทคนิคการกระตุEนคำถามกับผูEเรียนว$า ในช$วงท่ีเราวิเคราะห,ผล เราเจอประเด็นปbญหา
ไหนเพ่ิมเติม ถEาเปRนประเด็นท่ีน$าสนใจ เราจะหาคำตอบเพ่ิมเติมขึ้นมากในโครงงานเราหรือไม$ ถEาผูEเรียนสนใจท่ีจะหา
คำตอบ ก็ตEองยEอนกลับไปในขั้นตอนท่ี 2 แลEวดำเนินการต$อมาเร่ือย ๆ ตามลำดับจนไดEคำตอบ  
 

ผลการดำเนินกจิกรรม 

 จากการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงงานดาราศาสตร,
ดEวยกระบวนการ Problem  Solving ตามแนวคิดแบบ Stem  Education ที่ผูEดำเนินงานไดEออกแบบและพัฒนาขึ้น
และไดEนำไปใชEกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร, ใน 2 ปgการศึกษา คือ ปgการศึกษาท่ี 2561 
และปgการศึกษาท่ี 2562 มีนักเรียนสนใจท่ีจะทำโครงงานในประเด็นปbญหาเก่ียวกับวิชาดาราศาสตร, จำนวน ท้ังหมด 
11 โครงงาน นักเรียนท่ีจัดทำโครงงาน 15 คน แบ$งเปRนโครงงานเดี่ยว 9 โครงงาน และโครงงานกลุ$ม ๆ  ละ 3 คน อีก 2 
โครงงาน ในระหว$างการจัดกิจกรรมผูEดำเนินงานไดEทำการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ี
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ผลสัมฤทธ์ิ ทักษะการแกlปöญหา ทักษะการคิดวิเคราะห> 

ไดEพัฒนาขึ้นในดEานต$างๆ ไดEแก$ ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผูEเรียนของสาระการเรียนรูEวิชาดาราศาสตร,ที่มีในเรื่องท่ี
นักเรียนจัดทำโครงงาน  ทักษะการคิดวิเคราะห,ของผูEเรียน  ทักษะในการแกEปbญหาผูEเรียน ระหว$างก$อนและหลังการจัด
กิจกรรมและประเมินความพึงพอใจของผูEเรียนต$อการจัดกิจกรรม ผลจากการประเมินดังต$อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2  การเปรียบเทียบคะแนนการประเมินตามรายการ ก$อนและหลังการจัดการเรียนการสอน 
 

สรุปผล 

จากการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีไดEพัฒนาขึน้น้ีไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียน ผล
ปรากฏว$า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ เกิดประสิทธิผลในการเรียนรูE กับนักเรียน และนักเรียนสามารถจดัทำ
โครงงานดาราศาสตร, ไดEอย$างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ผลจากการประเมินความสามารถในการคิด
วิเคราะห,และประเมินความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชEรูปแบบน้ี อยู$ในเกณฑ, ดี ผูEดำเนินงาน 
ยังทำการเผยแพร$รูปแบบการจัดการเรียนการสอนน้ี ใหEกับครูในโรงเรียน และครูท่ีอยู$ในโรงเรียนใกลEเคียง ผลจากการ
เผยแพร$ กับครูท$านอื่นไดEนำไปใชEในการจัดการเรียนการสอนแลEวก็เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักเรียน
เช$นกัน ท้ังน้ีผูEดำเนินงานจะยังพัฒนารูปแบบการเรียนรูEน้ี ใหEมีความสมบูรณ,แบบท่ีสุด และจะดำเนินการจัดทำวิจัยใน
รูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนในขอบเขตท่ีกวEางขวางมากขึ้นในระดับต$อไป     

 
กิตตกิรรมประกาศ (ถlามี) 

งานสำเร็จลุล$วงไปไดEดEวยดีตEองขอขอบพระคุณผูEอำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ, นายพรต  สุภาพงษ, ท่ี
สนับสนุนการเขEาร$วมโครงการนอกจากน้ีตEองขอขอบคณุเพ่ือนครูในกลุ$มสาระการเรียนรูEวิทยาศาสตร, โรงเรียนศรียา
นุสรณ, ท่ีใหEกำลงัใจ ขอบใจนักเรียนทุกคนท่ีร$วมมือในการจัดทำโครงการน้ี และท่ีสำคัญขอขอบพระคุณสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร,  (องค,กรมหาชน) ท่ีใหEโอกาสในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

แหล6งขlอมูลอlางองิ 

ฉลองชยั ธีวสุทรสกุล. (2560) ค$มืูอการพัฒนากิจกรรมการเรียนรEแูบบบูรณาการ (สะเต็มศึกษา)       
  แบบอิงปbญหาวิชาฟeสิกส, สองกลฝbงตัว และ Internet of Things.  คณะวิทยาศาสตร,และ 
  ศลิปะศาสตร, มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี.  

วิจารณ,  พานิช. (2556) การสรEางการเรียนรูEสู$ศตวรรษท่ี 21.  มูลนิธิสยามกัมมาจล : กรุงเทพฯ. 

 

 
ก$อน 

หลงั 
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การศึกษาสมบัติของ Sunspot Telescope เพ่ือการสังเกตดวงอาทิตย> 

นางสาวกชกร โลโห, นางสาวนภัสสร นิติกิตเจริญวงศ>, นางสาวเอวิตรา เบญจรุญ, นางพัชรี ศิลแสน 

e-mail: patchree2406@gmail.com 

(โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จ.รlอยเอ็ด) 

 

 

บทคัดย6อ  

 โครงงานการศึกษาสมบัติของ Sunspot Telescope เพื่อการสังเกตดวงอาทิตย, มีวัตถุประสงค,เพื่อ
ออกแบบ ประดิษฐ, ศึกษาสมบัติของ Sunspot Telescope เพื่อหาขนาดของจุดดวงอาทิตย,และเพื่อจำลอง
การสังเกตจุดดวงอาทิตย,ดEวย Sunspot Telescope 

  ผลการศึกษาพบว$า Sunspot Telescope ที ่ออกแบบและประดิษฐ,ไดE ม ีสมบัติด ังนี ้ Sunspot 
Telescope ประกอบดEวยเลนส, 2 ชุด คือเลนส,ใกลEวัตถุเปRนเลนส,นูนแบบ Achromatic ความยาวโฟกัส 350
มิลลิเมตร และเลนส,ใกลEตาความยาวโฟกัส 10 มิลลิเมตร Sunspot Telescope มีกำลังขยาย 35 เท$า กำลัง

รวมแสง 69.44 อัตราส$วนโฟกัสเท$ากับ 7 กำลังแยกภาพ เท$ากับ 2.77 พิลิปดา ระยะ Projection เท$ากับ 360 
มิลลิเมตร ขนาดของดวงอาทิตย,ที่ตำแหน$ง Prime Focus เท$ากับ 3.24 มิลลิเมตร ขนาดของภาพดวงอาทิตย,
บนฉาก เท$ากับ 113.4 มิลลิเมตร ที่ระยะห$างจากเลนส,ใกลEตาถึงฉากรับภาพ 20 เซนติเมตร จะมีความคมชัด

ของภาพบนฉากรับภาพดีที่สุด เมื ่อนำภาพของดวงอาทิตย,และจุดดวงอาทิตย,ที ่ไดEไปวิเคราะห,ภาพดEวย
โปรแกรม Image j จะไดEขนาดของจุดดวงอาทิตย, มีค$าเท$ากับ 24,118.77 กิโลเมตร และผลการศึกษาการ
จำลองการสังเกตจุดดวงอาทิตย, พบว$าสามารถจำลองการสังเกตไดEจริง โดยกำหนดใหEขนาดของดวงอาทิตย,

จำลอง (จากการวัดจริง) มีค$าเท$ากับ 19.5 เซนติเมตร จะไดEระยะห$างระหว$างดวงอาทิตย,จำลองกบัผูEสังเกตมีค$า
เท$ากับ 22.4 เมตร 
 

คำสำคัญ: Sunspot  
  

บทนำ/แนวคิด/ท่ีมาของกิจกรรม 

  ตลอดระยะเวลาที่ผ$านมาพบว$าในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร,ในเวลากลางวันทุกครั้ง จะมีการจัด
กิจกรรมการสังเกตดวงอาทิตย, จุดดวงอาทิตย, ดEวยกลEองโทรทรรศน,ผ$านฟeลเตอร, หรือการสังเกตโดยใชEฉากมา

รับภาพ ซึ่งเปRนกิจกรรมทีช่$วยกระตุEนการเรียนรูEและส$งเสริมใหEผูEเรยีนไดEเรียนรูEวิทยาศาสตร,ไดEเปRนอย$างดี กลEอง
โทรทรรศน,จึงเปRนเครื่องมือสำคัญในการจัดกิจกรรม แต$ ณ ปbจจุบันพบว$าสัดส$วนของกลEองที่มีกับจำนวน
ผูEเขEาร$วมกิจกรรมมีสัดส$วนที่ไม$เหมาะสม นอกจากน้ีแลEวกิจกรรมการสังเกตดวงอาทิตย,ก็ไม$สามารถพบจุดดวง

อาทิตย,ไดEทุกครั้ง ดังน้ันเพื่อใหEไดEกลEองโทรทรรศน,เพื่อการใชEงานเพิ่มข้ึนและสามารถสังเกตดวงอาทิตย,และจุด
ดวงอาทิตย,ไดEเมื่อตEองการศึกษา ดEวยแนวคิดดังกล$าวจึงไดEออกแบบและประดิษฐ,กลEองโทรทรรศน,อย$างง$าย 
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Sunspot Telescope รวมถึงออกแบบโดยใหEหลอดไฟเปRนดวงอาทิตย,จำลองเพื่อใชEในการสังเกตดวงอาทติย, 

และจุดดวงอาทิตย, ในครั ้งนี ้ขึ ้น อีกทั ้งยังเปRนการเสริมทักษะการเรียนรูEในดEานวิทยาศาสตร, เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร,และคณิตศาสตร,ที่เกี่ยวขEองดEวยทำใหEผูEเรียนมีความรูEความเขEาใจเกี่ยวกับดวงอาทิตย, จุดดวง
อาทิตย, และความรูEทางดาราศาสตร,อื่นๆ ที่เกี่ยวขEองเพิ่มข้ึน ไดEกลEองโทรทรรศน,เพื่อใชEงานเพิ่มข้ึน กลEองที่ไดEมี

เอกลักษณ,เฉพาะตัว โครงสรEางไม$ซับซEอน ใชEงานง$าย เคลื่อนยEายสะดวก จึงเปRนเหตุผลสำคัญในการจัดทำ
โครงงานสิ่งประดิษฐ,ทางดาราศาสตร,ในครั้งน้ีข้ึน 
 

วัตถุประสงค> 

1. เพื่อออกแบบ ประดิษฐ,และศึกษาสมบัติของ Sunspot Telescope 
  2. เพื่อหาขนาดของจุดดวงอาทิตย, 

  3. เพื่อจำลองการสังเกตจุดดวงอาทิตย,ดEวย Sunspot Telescope  
 

การดำเนนิการ 

หลักการสรlาง Sunspot Telescope มีขั้นตอนใหญ6 ๆ ดังน้ี 

 1. ระบุความตEองการเพื่อสรEาง Sunspot Telescope  
 2. กระบวนการออกแบบ  

 3. เลือกและเตรียมชนิดวัสดุและ/หรอืทำช้ินส$วนที่ตEองการ 
 4. ข้ันตอนการประกอบเปRน Sunspot Telescope  
 5. ทดสอบและนำไปใชEงาน 

ส6วนประกอบของ Sunspot Telescope  
1. แผ$นกั้นแสง  2. ฟeลเตอร,   3. เลนส,ใกลEวัตถุ   4. ลำกลEอง   
5. เลนส,ใกลEตา   6. แผ$นวัดมุมเงย  7. ขาต้ังกลEอง   8. ฐานกลEองพรEอมแผ$นมุมทิศ 

 

วิธีการใชlงานเพ่ือสังเกตดวงอาทิตย>และจุดบนดวงอาทิตย> 

1. วาง Sunspot Telescope ที่โล$งแจEงและมีแสงแดด แลEวหมุนฐานใหEมุมทิศ 0 องศา หรือ 360 องศา ตรง

กับทิศเหนือของเข็มทิศ  
2. เล็งหนEากลEองไปยังวัตถุเป_าหมาย สังเกตการเกิดเงาเปRนวงของแสงลEอมรอบลำกลEองที่แผ$นกั้นแสง 
3. สังเกตภาพที่ไดEบนฉากรบัภาพปรับใหEไดEภาพที่ชัด อ$านค$ามุมทิศมุมเงย บันทึกผลการสังเกต 

 
   
 

           ข้ันที่ 1              ข้ันที่ 2                ข้ันที่ 3                ข้ันที่ 4             ข้ันที่ 5 
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ผลการศึกษา 

 1. สมบัติของ Sunspot Telescope มีดังน้ี กำลังขยาย 35 เท$า กำลังรวมแสง 69.44 อัตราส$วนโฟกัสเท$ากับ 
7 กำลังแยกภาพเท$ากับ 2.77 พิลิปดา ระยะ Projection เท$ากับ 360 มิลลิเมตร ขนาดของดวงอาทิตย,ที่
ตำแหน$ง Prime Focus เท$ากับ 3.24 มิลลิเมตร ขนาดของภาพดวงอาทิตย,บนฉาก เท$ากับ 113.4 มิลลิเมตร 

 

 

 

 

 

 

  (1) หาระยะ Projection  
  จากสมการ Projection Distance = (Magnification+1) x Eyepiece Focal Length 
  แทนค$า.        = (35+1) x 10 มลิลเิมตร 

                    = 360 มิลลิเมตร  
  (2) หาขนาดของดวงอาทิตย,ที่ตำแหน$ง Prime Focus   
   จากสมการ Sun at Prime Focus = (0.009) x Telescope Focal Length 

  แทนค$า        = 0.009 x 360 มลิลิเมตร 
                   = 3.24 มลิลิเมตร 
  (3) หาขนาดของภาพบนฉาก  

  จากสมการ Size of Solar Disc = Sun of Prime Focus x Magnification 
  แทนค$า         = 3.24 มิลลิเมตร x 35 
                    = 113.4 มิลลเิมตร  

2. ผลการสังเกตเพื่อหาขนาดของจดุดวงอาทิตย, เมื่อนำภาพของดวงอาทิตย,และจุดดวงอาทิตย,ไปวิเคราะห,ภาพ
ดEวยโปรแกรม Image j จะไดEขนาดของจุดดวงอาทิตย, มีค$าเท$ากับ 24,118.77 กิโลเมตร  
3. ผลการจำลองการสังเกตจุดดวงอาทิตย,พบว$า ขนาดของดวงอาทิตย,จำลอง (จากการวัดจริง) มีค$าเท$ากับ 

19.5 เซนต ิ เมตร จะได Eระยะห $างระหว$างดวงอาท ิตย ,จำลองก ับผ ู Eส ัง เกตม ีค $าเท $าก ับ 22.4 เมตร 
  กำหนดใหE  ขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย, = 0.5 องศา = 0.00872 เรเดียน 

  จาก X = 
ขนาดเสEนผ$านศูนย,กลางของดวงอาทิตย,จำลอง(เซนติเมตร)

ขนาดเชิงมุมของดวงอาทิตย,	(เรเดียน)  =	 01.2	เซนติเมตร

3.33456	เรเดียน
 

          

                                                                  = 2,236.238 เซนติเมตร = 22.4 เมตร 
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ภาพท่ีไดlจากการสังเกตดวงอาทิตย>จำลอง ดlวย Sunspot Telescope  

 ภาพถ$ายดวงอาทิตย,จำลอง 
   ดEวยกลEองโทรศัพท, 

 ภาพถ$ายดวงอาทิตย,จำลอง  
 ดEวยกลEองโทรศัพท, เมื่อสงัเกต  
 ดEวย Sunspot Telescope  

 
 

  ภาพถ$ายดวงอาทิตย,จำลอง  
 ดEวยกลEองโทรศัพท, เมื่อสงัเกต  
 ดEวย Sunspot Telescope  

ภาพดวงอาทิตย,จำลอง 

ที่ปรากฏบนฉากรบัภาพ 
ซึ่งถ$ายดEวยกลEองโทรศัพท, 

 

ภาพถ$ายจุดบนดวงอาทิตย,จำลอง 

ที่ถ$ายดEวยกลEองโทรศัพท, ผ$าน
เลนส,ใกลEตาของ Sunspot 

Telescope  

 
 

ภาพดวงอาทิตย,จำลอง 

ที่ปรากฏบนฉากรบัภาพ 
ซึ่งถ$ายดEวยกลEองโทรศัพท, 

 

 

 
สรุปผล 

 1. สมบัติของ Sunspot Telescope มีดังน้ี กำลังขยาย 35 เท$า กำลังรวมแสง 69.44 อัตราส$วนโฟกัส

เท$ากับ 7 กำลังแยกภาพเท$ากับ 2.77 พิลิปดา ระยะ Projection เท$ากับ 360 มิลลิเมตร ขนาดของดวงอาทิตย,
ที่ตำแหน$ง Prime Focus เท$ากับ 3.24 มิลลิเมตร ขนาดของภาพดวงอาทิตย,บนฉาก เท$ากับ 113.4 มิลลิเมตร 
  2. ผลการสังเกตจุดดวงอาทิตย,เพื่อหาขนาดของจุดดวงอาทิตย, เมื ่อนำภาพของดวงอาทิตย,และ 

จุดดวงอาทิตย,ไปวิเคราะห,ภาพดEวยโปรแกรม Image j จะไดEขนาดของจุดดวงอาทิตย, มีค$าเท$ากับ 24,118.77 
กิโลเมตร  
  3. ผลการจำลองการสังเกตจุดดวงอาทิตย, พบว$า ขนาดของดวงอาทิตย,จำลอง (จากการวัดจริง)  

มีค$าเท$ากับ 19.5 เซนติเมตร จะไดEระยะห$างระหว$างดวงอาทิตย,จำลองกับผูEสังเกตมีค$าเท$ากับ 22.4 เมตร 
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การศึกษาความสัมพันธ>ระหว6างองศาของดวงอาทิตย>กับการขันของไก6 

ศรุตยา  ลนุสะแกวงษ> 

e-mail : Satost56@gmail.com 

(โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด) 

 
 

บทคัดย6อ 

 

 จากการวิจัยดาราศาสตร, เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ,ระหว$างองศาของดวงอาทิตย,กับการขันของไก$ 
มีวัตถุประสงค,เพื ่อศึกษาความสัมพันธ,ระหว$างองศาของดวงอาทิตย,กับการขันของไก$และการขันของไก$   

สามารถที่จะคำนวณหาเวลาในการข้ึนของดวงอาทิตย,และองศาที่เปลี่ยนไปในแต$ละวันไดE โดยทำการวิเคราะห,
การขันของไก$ในเวลาเชEามืดในแต$ละวันเปรียบเทียบกับองศาของดวงอาทิตย,จากเสEนขอบฟ_า โดยใชEโปรแกรม 
stellarium และคำนวณเวลาที่ดวงอาทิตย,จะข้ึนในแต$ละวัน โดยดำเนินการทดลอง ดังน้ี จดบันทึกเวลาการขัน

ของไก$ในตอนเชEามืดแต$ละวัน และวิเคราะห,ดEวยโปรแกรม stellarium บันทึกผล ทำการทดลองต้ังแต$ วันที่ 30 
ตุลาคม 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560 นำผลการทดลองมาเปรียบเทียบ พบว$าค$าเฉลี่ยของเวลาการขันของไก$
มีผลต$างกับเวลาที่ดวงอาทิตย,ขึ้นเหนือขอบฟ_าประมาณ 2 ชั่วโมง 1 นาที มีความคาดเคลื่อน ±11 นาที และ

ค$าเฉลี่ยองศาของดวงอาทิตย,เปลี่ยนแปลงนาทีละ 0.230 องศา 
 
คำสำคัญ: ความสัมพันธ,ระหว$างองศาของดวงอาทิตย,กับการขันของไก$ 

 
ความเป£นมา 

 

 ในสมัยโบราณมนุษย,ยังไม$มีนา∞ิกาใชE การดำเนินชีวิตขึ้นอยู$กับธรรมชาติ การบอกเวลาในสมัยน้ัน
อาศัยปรากฏการณ,จากธรรมชาติ เช$น การดูดวงดาวหรือดวงอาทิตย, และใชEดวงดาวหรือดวงอาทิตย,บนทEองฟ_า
เปRนเครื่องกำหนดเวลา วันเดือนปg โดยอาศัยการสังเกต การจดจำตำแหน$งของดวงดาวหรือดวงอาทิตย, ซึ่งถือ

ว$าเปRนภูมิปbญญาอย$างหนึ่งของมนุษย, ในชีวิตประจำวันของมนุษย,ในยามค่ำคืนตEองนอนหลับพักผ$อนอยู$ใน
อาคารบEานเรือน ที่ไม$สามารถจะออกมาสังเกตดวงดาวไดEตลอดเวลา จึงฟbงเสียงไก$ขันในยามเชEาตรู$เพื่อเปRน
สัญญาณทักทายรับเเสงอาทิตย,ตอนรุ$งอรุณทำหนEาที่เหมือนนา∞ิกาปลุกเตือนใหEหลายๆ คนตื่นขึ้นรับเชEาวัน

ใหม$  
 ขEาพเจEาอาศัยอยู$บEานเนินทราย หมู$ที่ 1 ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีเขต ติดต$อกับ
ตำบลท$าพริก ซึ่งเปRนพื้นที่ทีเ่ปRนแหล$งกำเนิดไก$ตราดตEนตระกูลไก$เชิงไทย คุณตาของขEาพเจEาจึงไดEเลี้ยงไก$ชนไวE

จำนวนหน่ึง ในตอนเชEาทุกๆ วันจะไดEยินเสียงไก$ขันกันอย$างเจื้อยแจ$ว ไก$มีเสียงขันอันเปRนเอกลักษณ,   เรามัก
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ไดEยินเสียงไก$ขันในเวลาเชEามืดทุกๆ เชEา การกำหนดวันเวลานั้น แมEแต$ในสมัยก$อนๆ หรือสมัยโบราณก็มีการ

กำหนดนับเวลาแตกต$างกันไปในแต$ละทEองถ่ินน้ันๆ ตามสภาพแวดลEอมภายนอก เช$น คนอีสานสมัยก$อนยังไม$มี
นา∞ิกาดูเวลาในตอนกลางคืน ก็จะอาศัยการดูดวงดาวบนทEองฟ_า ในวัฒนธรรมความเปRนอยู$พื้นบEานของชาว
ตราดจากคำบอกเล$า กล$าวว$า “ผูEคนในสมัยโบราณฟbงเสียงไก$ขันเปRนสัญญาณบอกเวลา” 

 ดังน้ันทางผูEจัดทำตEองการจะพิสจูน,หาความสัมพันธ,ระหว$างองศาของดวงอาทิตย,กับการขันของไก$ โดย
ใชEโปรแกรมทางดาราศาตร, “stellarium” วิเคราะห,องศาของดวงอาทิตย, ณ เวลาที่ไก$ขันและนำความสัมพันธ,
ที่ไดEก$อใหEเกิดประโยชน,สูงสุด 

 
วัตถุประสงค> 

 

 การศึกษาความสัมพันธ,ระหว$างองศาของดวงอาทิตย,กับการขันของไก$ มีวัตถุประสงค,เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ,ระหว$างองศาของดวงอาทิตย,กับการขันของไก$และการขันของไก$สามารถที่จะคำนวณหาเวลาใน
การข้ึนของดวงอาทิตย,และองศาที่เปลี่ยนไปในแต$ละวันไดE  

 
วิธีการศึกษา 

 

 เลือกศึกษาไก$ชนเพศผูEที่มีอายุตั้งแต$ 6 เดือนขึ้นไป โดยสังเกตและฟbงการขันของไก$ในทุกๆ วัน ซึ่ง
การศึกษาครั้งน้ีไดEกระจายพื้นที่ในการเก็บขEอมูลการขันของไก$ในจังหวัดต$างๆ ไดEแก$ จังหวัดตราด         จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสิงห,บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครสวรรค, ทำการจดบันทึกวันเวลาที่ไก$

ขันครั้งแรกในตอนเชEามืด นำเวลาที่ไก$ขันครั้งแรกในแต$ละวันมาวิเคราะห,หาองศาของดวงอาทิตย,ที่ต่ำจากเสEน
ขอบฟ_า ทางทิศตะวันออก ดEวยโปรแกรม stellarium จากน้ันนำองศาที่วัดไดEมาคำนวณเปRนองศาอย$างละเอยีด
ดEวยโปรแกรม exel และคำนวณหาความสัมพันธ,ระหว$างเวลาที่ดวงอาทิตย,ขึ้นเหนือขอบฟ_าในแต$ละวันกับ

องศาของดวงอาทิตย, ณ เวลาที่ไก$ขัน 
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ผลการศึกษา 
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สรุปผล 

 
 จากการศึกษาความสัมพันธ,ระหว$างองศาของดวงอาทิตย,กับการขันของไก$เพื่อคาดคะเนการขึ้นของ
ดวงอาทิตย,และองศาที่เปลี่ยนไปในแต$ละวันจากการขันของไก$ โดยการเก็บขEอมูลและวิเคราะห,ขEอมูลโดยใชE

โปรแกรมทางดาราศาสตร, stellarium พบว$าค$าเฉลี่ยของเวลาการขันของไก$มีผลต$างกับเวลาที่ดวงอาทิตย,ข้ึน
เหนือขอบฟ_าประมาณ 2 ชั่วโมง 1 นาที มีความคาดเคลื่อน ±11 นาที และค$าเฉลี่ยองศาของดวงอาทิตย,
เปลี่ยนแปลงนาทีละ 0.230 องศา 
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การพิสูจน>พ้ืนท่ีตกกระทบของแสงบนดวงจันทร> ท่ีส6งผลต6อวันตามปฏิทินจันทรคติไทยและความเชื่อของ

บุคคลต6างๆ โดยการคำนวณหาพ้ืนท่ีความสว6างของดวงจันทร>จากภาพถ6ายดlวยกลlองโทรทรรศน>    

สะทlอนแสง แบบ Dobsonian 

นายณัฐพงศ>  นพโลหะ1 , นายภัทร>ดนัย ธญัญะกิจไพศาล2 , นายบวรวิชญ> จิรพรสุวรรณ2 

นายภูริภัทร ธนชัยสินวงศ>2 , นางธนภรณ> ตันเจริญ2 

e-mail: skn_sci@hotmail.co.th 

(โรงเรียนบางประกอก จ.กรุงเทพฯ) 

 

บทคัดย6อ 

ปฏิทินจันทรคติไทยคือปฏิทินที่กำหนดวันต$างๆ โดยอEางอิงจากรูปร$างของดวงจันทร,ซึ่งเรียกว$า ดิถี

จันทร,  และวันตามจันทรคติไทยก็มักจะใชEกำหนดเปRนวันในการประกอบพิธีกรรมและประเพณีต$างๆ ตาม
ความเชื่อทางศาสนา  แต$ในปbจจุบันพบว$าการใชEดิถีจันทร,กำหนดวันดังกล$าวเกิดความคลาดเคลื่อนตามหลัก
ความเปRนจริงเปRนอย$างมาก  คณะผูEจัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาดิถีจันทร,ผ$านการใชEภาพถ$ายดวงจันทร,

จำนวน 43 ภาพ นำมาคำนวณเพื่อหาขนาดเชิงมุม , ขนาดปรากฎและระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร, เพื่อ
ยืนยันว$าค$าที่ไดEจากการคำนวณโดยภาพถ$ายนั้นสามารถนำมาเปRนตัวแทนในการใชEหาดิถีจันทร,ไดE ซึ่งเมื่อ
คำนวณแลEวพบว$าสามารถนำมาใชEไดEจริง หลังจากน้ันจึงไดEนำค$าขนาดปรากฎที่ไดEจากการคำนวณมาหาค$าดิถี

จันทร,แลEวเทียบกับค$าดิถีจันทร,จากแหล$งขEอมูล 2 แหล$งที่มีการใชEในการกำหนดวันตามจันทรคติพบว$าค$าดิถี
จันทร,จากแหล$งขEอมูล 2 แหล$งนั้นไม$ถูกตEองตามค$าจริงที่ไดEจากการคำนวณ ทำใหEเราพบว$าการใชEขEอมูลดิถี
จันทร,ในการทำปฏิทินจันทรคติของไทย มีความคลาดเคลื่อนที่อาจส$งผลต$อการกำหนดการทำกิจกรรมทาง

ศาสนาของคนแต$ละทEองถ่ิน ซึ่งยังมีความเช่ือเกี่ยวกับดวงจันทร,และวันตามจันทรคติอยู$ จึงมีความจำเปRนอย$าง
ย่ิงที่จะนำขEอมูลน้ีไปปรับใชEในการทำปฏิทินจันทรคติของไทยใหEถูกตEองต$อไปในอนาคต 
คำสำคัญ : ดิถีจันทร,  ,  ปฏิทินจันทรคติ  ,  ขนาดปรากฎดวงจันทร, 
 

ท่ีมาและความสำคัญของกิจกรรม 

 ปฏิทินจันทรคติไทยคือปฏิทินที่กำหนดวันต$างๆ โดยอEางอิงจากรูปร$างของดวงจันทร,ซึ่งเรียกว$า ดิถี
จันทร,  ซึ่งเกี่ยวขEองกับความเปRนเสี้ยว ความเปRนจันทร,เพ็ญ จันทร,ดับควบคู$ไปกับตำแหน$งของดวงจันทร,  โดย

ในอดีตกาลการกำหนดวันตามจันทรคติมักจะกำหนดเปRนวันในการประกอบพิธีกรรมและประเพณีต$างๆ ตาม
ความเช่ือทางศาสนาและทEองถ่ินดEวย เช$น การไหวEเจEาในความเช่ือของคนจีนกำหนดในข้ึน 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่ง
คือว$าเปRนวันพระจันทร,เต็มดวง , ความเช่ือของผูEที่นับถือศาสนาอิสลามที่เช่ือว$าการนับวันในแต$ละเดือนว$าจะมี 

29 หรือ 30 วันน้ัน ใชEพื้นที่สว$างจากเสี้ยวดวงจันทร,เปRนตัวกำหนด แต$ในปbจจุบันพบว$าการใชEดิถีจันทร,กำหนด
วันดังกล$าวเกิดความคลาดเคลื่อนตามหลักความเปRนจริงค$อนขEางมาก คณะผูEจัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ดิถีจันทร,ผ$านการใชEภาพถ$ายดวงจันทร,และคำนวณพื้นที่สว$างของดวงจันทร, โดยใชEภาพถ$ายดวงจันทร,จาก
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กลEองโทรทรรศน,สะทEอนแสงแบบ Dobsonian และนำมาคำนวณเพื่อหาพื้นที่สว$างของดวงจันทร,เทียบกับค$าที่

ใชEจริงในปbจจุบัน 
 

วัตถุประสงค> 

๑. เพื่อหาขนาดเชิงมุม,ขนาดปรากฎและระยะทางปรากฎจากโลกถึงดวงจันทร,จากภาพถ$าย 
๒. เพื่อหาเปรียบเทียบดิถีจันทร,ที่ไดEจากการคำนวณในแต$ละวันจากภาพถ$ายกับค$าที่ใชEในการกำหนด

ปฏิทินจันทรคติในปbจจบุัน 

๓. เพื่อนำขEอมลูไปใชEในการกำหนดวันในปฏิทินจันทรคติใหEสอดคลEองและมีความเปRนจริงมากทีสุ่ด 
 

การดำเนินกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม 

การหาขนาดเชิงมุม , ขนาดปรากฎและระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร> 

๑. ถ$ายภาพดวงจันทร, โดยใชEกลEองถ$ายรปูย่ีหEอ NIKON รุ$น D750 ที่มีขนาดเซ็นเซอร, 3.59 x 2.4 
เซนติเมตรและกลEองโทรทรรศน,สะทEอนแสงแบบ Dobsonian จำนวน 43 ภาพ 

๒. วัดขนาดเสEนผ$านศูนย,กลางของดวงจันทร,จากภาพถ$ายทั้งหมด โดยใชEโปรแกรม Illustrator บันทกึ
ขEอมูล 

๓. ใชEค$าขนาดเชิงมุมที่คำนวณไดEจากดาวคู$ Mizar และ Alcor เพื่อเทยีบอัตราส$วนขนาดเชิงมุมและ

ระยะห$างของดาวคู$ กับระยะเสEนผ$านศูนย,กลางดวงจันทร,จากภาพถ$ายที่วัดดEวยโปรแกรม จะไดEค$า
ขนาดเชิงมุมของดวงจันทร,แต$ละวัน 

๔. นำค$าที่ไดEไปเปรียบเทียบกบัค$าขนาดเชิงมมุจากโปรแกรม Stellarium เพื่อเทียบความถูกตEองของ

ขEอมูลทีจ่ะนำไปหาค$าขนาดปรากฎและระยทางจากโลกถึงดวงจันทร,ต$อไป 
๕. นำค$าขนาดเชิงมุม ไปคำนวณหาขนาดปรากฎและระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร,ต$อไป 

การหาดิถีจันทร>จากภาพถ6าย 

๑. ใชEขEอมูลขนาดปรากฎที่คำนวณไดE หาพื้นทีส่ว$างของดวงจันทร,โดยการคำนวณ ทั้งน้ีจะคิดค$าที่ไดEในรูป
ของ % เพือ่เทียบกบัค$าของดิถีจันทร,ที่นิยมใชEในปbจจบุัน 

๒. นำค$าของดิถีจันทร,ที่ไดEจากการคำนวณและจากแหล$งขEอมลูเทียบหาความน$าเช่ือถือของขEอมูล 

๓. สรปุขEอมลูที่ไดEจากการเปรียบเทียบเพื่อเทียบกับการทำปฏิทินจันทรคติของไทยในปbจจบุัน 
 

ผลการดำเนินกิจกรรม 

การหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร>จากภาพถ6าย 

เมื่อนำภาพถ$ายดวงจันทร,ทั้ง 43 ดวง ไปหาขนาดเชิงมุมของดวงจันทร,แลEวเปรียบเทียบค$าที่ไดE  กับค$า
ที่มาจากโปรแกรม Stellarium จากนั้นนำไปคำนวนหาค$าทางสถิติ (t-test) ดEวยโปรแกรม excel พบว$ามีค$า
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ความเชื่อมั่นที่ p > 0.05 จึงสรุปไดEว$า ขEอมูลที่มาจากการคำนวณจากภาพถ$ายสามารถใชEเปRนตัวแทนจากค$า

ที่มาจากโปรแกรม stellarium ไดE ตามภาพที่ 1  
 
      ภาพที่ 1 ค(าสถิติ (t-test) ของขนาดเชิงมุมที่ 

ได 4 จ ากการคำนวณและท ี ่ ได 4 จ า ก

โปรแกรม Stellalium 

 

 
 

การหาขนาดปรากฎของดวงจันทร>จากภาพถ6าย 

 เมื่อเราไดEขนาดเชิงมุมของดวงจันทร,จากการคำนวณแลEว จึงนำไปใชEในการหาค$าขนาดปรากฎพบว$า 
ค$าขนาดเชิงมุมและขนาดปรากฎมีความสัมพันธ,กันตามทฤษฎี โดยค$าขนาดเชิงมุมแปรผันตรงกับขนาดปรากฎ 
ตามกราฟที่ 1 

 
 

กราฟที่ 1 เปรียบเทียบค(า

ขนาดเชิงมุมและขนาดปรากฎ 

 

 

 

การหาระยะทางปรากฎจากโลกถึงดวงจันทร>จากภาพถ6าย 

 เมื่อเราไดEขนาดปรากฎของดวงจันทร,จากการคำนวณแลEวจึงนำไปใชEในการหาระยะทางปรากฎจาก

โลกถึงดวงจันทร, พบว$าค$าขนาดปรากฎและระยะทางปรากฎจากโลกถึงดวงจันทร,มคีวามสัมพันธ,กันตามทฤษฎี 
โดยค$าขนาดปรากฎแปรผกผันกับระยะทางปรากฎจากโลกถึงดวงจันทร,ตามกราฟที่ 2 
 

 
 

 

 

   

 

กราฟที่ 2 เปรียบเทียบขนาดเชิงมมุและขนาดปรากฎ 
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การหาดิถีดวงจันทร>จากการคำนวณจากภาพถ6าย 

 หลังจากที่หาค$าขนาดเชิงมุม , ขนาดปรากฎและระยะทางปรากฎจากโลกถึงดวงจันทร,จนมั่นใจว$า
ขEอมูลที่นำมาใชEถูกตEองและสามารถใชEงานไดEจริง จึงไดEนำไปคำนวณหาพื้นที่สว$างของดวงจันทร, (ดิถีจนัทร,) 
เพื่อนำไปเทียบกับค$าที่ใชEจริงในปbจจุบันตามแหล$งขEอมูลต$างๆ  พบว$าเมื่อนำค$าดิถีจันทร,จากการคำนวณไป

เปรียบเทียบจากแหล$งขEอมูล 2 แหล$ง โดยใชEค$าทางสถิติ (t-test) เพื่อหาค$าความเช่ือมั่น กลับพบว$า ค$าที่นำมา
จากแหล$งขEอมูลทั้ง 2 แหล$ง มีค$าความเช่ือมั่น p < 0.05 ซึ่งถือว$าไม$มีความเช่ือมั่น หรือบอกไดEว$าค$าจากแหล$ง
อEางอิงไม$ถูกตEองและไม$สามารถนำไปใชEไดEจริง ตามภาพที่ 2 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 2 ค(าสถิติ (t-test) ของดิถีจันทร8ที่ได4จากการคำนวณและที่ได4แหล(งข4อมูล 2 แหล(ง 

 

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 จากการคำนวณเพื่อหาขEอมูลของดวงจันทร, ไดEแก$ ขนาดเชิงมุม , ขนาดปรากฎและระยะทางปรากฎ

จากโลกถึงดวงจันทร, โดยใชEขEอมูลจากภาพถ$ายและการคำนวณ พบว$าขEอมูลที่นำมาไดEนั้น สามารถใชEแทน
ขEอมูลที่ไดEจากโปรแกรม Stellarium ไดE  อีกทั้งการหาขนาดปรากฎและระยะทางปรากฎจากโลกถึงดวงจันทร,
ยังเปRนขEอมูลในการอธิบายปรากฎการณ,ต$างๆ ของดวงจันทร,ใหEแก$ผูEสนใจไดEอีกดEวย เช$น การโคจรของดวง

จันทร,รอบโลกที่โคจรเปRนวงรี เปRนตEน นอกจากน้ันการใชEขนาดปรากฎจะทำใหEบุคคลทั่วไปเขEาใจค$าไดEง$ายกว$า
การใชEขนาดเชิงมุม ในส$วนของค$าดิถีจันทร,ที่ไดEจากการคำนวณที่พบว$าคลาดเคลื่อนไปจากค$าที่ใชEอยู$ในปbจจุบัน
ในการกำหนดปฏิทินจันทรคติของไทยน้ัน ยังเปRนขEอมูลที่สำคัญที่สามารถนำไปอEางอิงในการเปลี่ยนแปลงการ

กำหนดวันในปฏิทินจันทรคติของไทยในอนาคต เพื่อใหEเกิดความถูกตEองมากทีสุ่ดและใหEเปRนไปตามความเช่ือ
ทางศาสนาของแต$ละศาสนาที่ยังคงยึดคือการปฏิบัติตามประเพณีที่มีความเกี่ยวขEองกับวันตามจันทรคติไทย
และดิถีจันทร,อีกดEวย 
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