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การออกแบบบ้านพักตากอากาศ (Resort design) 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 1 : สร้างผนัง (Building walls) 

บทน า 

ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การออกแบบบ้านพักตากอากาศ  นักเรียนจะได้รับบทบาทเป็นนักวิจัยท างานด้านการ
ออกแบบบ้านพักตากอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับประเทศไทย  โดยนักเรียนได้รับมอบหมายงาน
จากคุณ สุธี เกศศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท Bangkok House Builder จ ากัด  ซ่ึงนักเรียนจะต้องท าการศึกษา
เกี่ยวกับวัสดุและการออกแบบบ้านพักตากอากาศด้วยการเน้นความส าคัญด้านอุณหภูมิของตัวอาคารที่สร้างขึ้น  
ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะต้องท าการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้
สร้างบ้านและประยุกต์ความรู้ความเข้าใจที่ได้เข้ากับบริบทตามสภาพแวดล้อมจริง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เวลา 2 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้นี้นักเรียนจะศึกษาเก่ียวกับวัสดุที่เป็นฉนวนส าหรับการสร้างผนัง  นักเรียนจะต้องท าการ
ส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวัสดุหลากหลายชนิดและเลือกวัสดุที่เหมาะสมที่สุดส าหรับสร้างผนัง  
ซึ่งครูควรจะใช้แผนการจัดการเรียนรู้นี้ให้มีความครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับการถ่านโอนพลังงานความร้อน
ด้วยวิธีการน าความร้อน 
 

ค าศัพท์ 

วัสดุ, คุณสมบัติ, ความร้อน, อุณหภูมิ, ตัวน า, ฉนวน  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการเลือกวัสดุส าหรับใช้สร้างผนังของบ้านพักตากอากาศได้ 
2. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับวัดการถ่ายโอนความร้อนผ่านผนังที่ท าจากวัสดุที่แตกต่างกันได้  
3. ระบุวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างผนังบ้านพักตากอากาศได้ 
4. ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 120 นาท ี
 

ขั้นสร้างความสนใจ         5 นาที 
แนะน านักเรียนเข้าสู่บริบทของการเรียนรู้โดยครูแนะนะให้นักเรียนรู้จักกับ คุณสุธี เกศศิริ  เน้นย้ าว่าการสร้าง
บ้านพักตากอากาศนั้นต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากและนักเรียนจะต้องท าการศึกษาวิจัยก่อนที่จะออกแบบ
เพ่ือให้แน่ใจว่าอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้วสุดท้ายต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้   
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ภาพนิ่งที่ 1 แนะน านักเรียนเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้หน่วยใหม่ 

ภาพนิ่งที่ 2  อธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้นี้ 

ภาพนิ่งที่ 3 – 4  แนะน าคุณสุธี เกศศิริ และอธิบายความต้องการเกี่ยวกับบ้านพักตากอากาศ  ครูสามารถ
ระดมความคิดร่วมกับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของบ้าน  โดยเน้นเรื่องการควบคุม
อุณหภูมิ ของบ้านพัก  ซ่ึงผู้เข้าพักจะไม่นิยมบ้านพักที่มีอากาศร้อนเกินไปในเวลากลางวัน
และเย็นเกินไปในเวลากลางคืน  แต่เครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความร้อนนั้นมีราคา
แพงเกินไป ดังนั้นถ้าสามารถจัดการให้บ้านพักมีอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยไม่จ าเป็นต้องใช้
พลังงานจ านวนมากจะเป็นประโยชน์ทั้งกับบริษัทและสิ่งแวดล้อม  

 

ขั้นส ารวจและค้นหา              30 นาที 
นักเรียนวางแผนและท าการส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความร้อนของวัสดุที่จะเลือกใช้ในการสร้าง
ผนังของบ้านพักตากอากาศ 

ภาพนิ่งที่ 5 – 6  ในภาพนิ่งทั้งสองนี้ครูจะเน้นความส าคัญไปที่การส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์   โดย
ครูสนันสนุนให้นักเรียนวางแผนการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองมากกว่า
การบอกวิธีให้นักเรียนท าตาม  นักเรียนควรจะระบุวัสดุที่จะใช้สร้างผนังหรือหลังคาได้  
การให้นักเรียนท าทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันนั้นอาจจะยากเกินไปส าหรับนักเรียนในขั้น
นี้ ดังนั้นครูอาจจะให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งท าการศึกษาวัสดุส าหรับสร้างก าแพง  และอีกกลุ่ม
ท าการศึกษาวัสดุส าหรับท าหลังคา  ให้ครูสนับสนุนนักเรียนแต่ละกลุ่มว่านักเรียนจะ
สื่อสารสิ่งที่นักเรียนค้นพบได้อย่างไร  เพ่ือที่จะสามารถเปรียบเทียบผลการส ารวจ
ตรวจสอบได้   นั่นก็หมายความว่า  เพียงแค่ระบุอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่เพียงพอ
นักเรียนจ าเป็นต้องวิเคราะห์ผลและอธิบายความหมายได้ด้วย 

ภาพนิ่งที่ 7  มีประเด็นที่ส าคัญ คือ การก่อสร้างอาคารนั้นอยู่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการคาดคะเนที่ดี
ที่สุดและต้องไม่แพง  สถาปนิกจ าเป็นต้องทดสอบความคิดของตนเองด้วยการสร้าง
แบบจ าลองขนาดเล็กก่อน  หลังจากนั้นจึงคาดคะเนอย่างมีเหตุผลส าหรับการก่อสร้าง
ขนาดเท่าของจริงก่อนจะเริ่มสร้างบ้านจริง  วิธีการที่ใช้ในการทดลองเพ่ือตรวจสอบ
แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับนักวิทยาศาสตร์โดยให้ท าการส ารวจตรวจสอบในใบ
กิจกรรมที่ 1 : การวางแผนการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ (SS 1)  

 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป                   40 นาที 
นักเรียนเตรียมรายงานเพ่ือแสดงผลการทดลองและอธิบายความเข้าใจที่ได้จากผลการทดลอง  ซึ่งรายงานนี้
ต้องสามารถน าไปให้สถาปนิกใช้ในการออกแบบบ้านได ้
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ภาพนิ่งที่ 8  คุณสุธี เกศศิริ  สนับสนุนความคิดในการใช้ผลที่ได้จากการส ารวจตรวจสอบเพ่ือน ามา
วางแผนในการสร้างบ้าน  ครูใช้โอกาสนี้ในการย้ าว่า เพียงแค่ผลการส ารวจตรวจสอบที่ได้ 
(ผนังชนิดนี้ท าให้อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 5 องศาเซลเซียส ในขณะที่ผนังอีกชนิดท าให้อุณหภูมิ
เพ่ิมข้ึน 7 องศาเซลเซียส) นั้นไม่เพียงพอ  นักเรียนจ าเป็นต้องอธิบายว่า วิธีการเก็บข้อมูล
หรือวิธีการทดลองให้ได้มาซึ่งผลการทดลองนั้นท าอย่างไร  (ความหนาของผนังที่แตกต่าง
กันมีผลต่ออุณหภูมิของผนังอย่างไร?)  เพ่ือให้แน่ใจว่าผลการส ารวจตรวจสอบนั้นมีความ
เชื่อถือได้ก่อนที่สถาปนิกจะน าไปใช้  รายละเอียดเหล่านี้ควรจะต้องครอบคลุมอยู่ใน
รายงานของนักเรียนเพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักเรียน  ครูอาจมอบหมายให้นักเรียนท างาน
เป็นกลุ่มเพ่ือท าภารกิจนี้ให้เสร็จสมบูรณ์  แต่ถ้ายังพอมีเวลาเหลือครูสามารถให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มอธิบายว่า  ท าไมผลการทดลองที่นักเรียนได้มาจึงส าคัญและมีประโยชน์โดยให้
เวลากลุ่มละ 5 นาที ในการอธิบายต่อกลุ่มอ่ืนว่า  จะรายงานความเข้าใจนี้ต่อสถาปนิก
อย่างไร แต่ละกลุ่มควรจะสร้างความท้าทายเพ่ือพิสูจน์ความเข้าใจของกลุ่มอ่ืน  นักเรียน
ควรจะอภิปรายความส าคัญของผลการทดลองที่ได้  ความถูกต้องในการอ่านค่าผลการ
ทดลองและความเชื่อถือได้ของวิธีการทดลอง 

 

ขั้นขยายความรู้           30  นาที 
นักเรียนพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริง  โดยพวกเขาอาจจะจ่ายเงินมากขึ้นเพ่ือสร้างผนังที่
ดีกว่าหรือสร้างผนังที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าแตใ่ช้ผนังหนาเป็นสองชั้น 

ภาพนิ่งที่ 9  คุณสุธี เกศศิริ ระบุปัญหาใหม่ด้วยการที่นักเรียนควรจะเลือกใช้วัสดุสร้างผนังที่มีราคา
แพงกว่าและได้ผนังที่มีความหนาประมาณหนึ่งหรือเลือกวัสดุที่ราคาถูกกว่า  แล้วท าเป็น
ผนังที่มีความหนาเป็นสองเท่าแทน?  ซึ่งเป็นปัญหาที่พบประจ าส าหรับสถาปนิกทั่วโลกที่
ต้องเจอและตัดสินใจเลือกในสถานการณ์แบบนี้ 

ภาพนิ่งที่ 10  ให้นักเรียนวางแผนการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกัน  แต่
ความหนาของวัสดุแตกต่างกัน  เพ่ือตรวจสอบอัตราการไหลผ่านของความร้อนจากวัสดุที่
มีความหนาต่างกัน  ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากส าหรับนักเรียนแต่นักเรียนควรจะ
สามารถวางแผนได้บ้าง  โดยครูควรก าหนดกรอบในการศึกษาให้ชัดเจนและไม่ยากจน
เกินไป นักเรียนอาจจะใช้เวลาในการศึกษาในคาบชุมนุมวิทยาศาสตร์  หรือท าการส ารวจ
ทางวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบนอกชั้นเรียน 

. 

ขั้นประเมินผล          15 นาที 
นักเรียนทบทวนและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 
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ภาพนิ่งที่ 11  ให้นักเรียนท าเอกสารรายงานข้อมูลอย่างละเอียดและชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกวัสดุเพ่ือ
สร้างผนังบ้าน  โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบและการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนออกแบบบ้านพักตากอากาศ  ซึ่งองค์ประกอบของ
เอกสารรายงานนี้จะเป็นการายงานความก้าวหน้าของโครงการตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  

    1) ค้นพบข้อมูลอะไรบ้าง?  

    2) ค้นพบข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร?  

    3) ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการออกแบบการก่อสร้างที่พักตากอากาศได้อย่างไร 

    4) ข้อมูลที่ต้องการทราบเพ่ิมเติมคืออะไร? 

   โดยนักเรียนต้องท ารายงานที่มีความยาวไม่เกิน 2 หน้าของกระดาษ A4  โดยอาจจะใช้
แผนภาพประกอบด้วย  ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะตรงกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบริบทอ่ืน ๆ 
หรือในสื่อที่ครูจัดหามาให้เพ่ิมเติม  นักเรียนแต่ละคนควรท ารายงานของตนเองในกรณีที่
มีความเห็นขัดแย้งกับรายงานของกลุ่ม 

 

การประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

การประเมินผลระหว่างเรียน 
ครูสามารถประเมินความรู้และความก้าวหน้าของนักเรียนจากวิธีการที่นักเรียนรับมือกับปัญหาในการระบุ
ปัจจัยที่ส าคัญในการออกแบบผนังบ้าน  ซึ่งในการออกแบบวิธีการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นการช่วยครูใน
การประเมินนักเรียนด้วยเช่นกัน 

ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
ในการท ากิจกรรมกลุ่มครคูวรจะจัดกลุ่มแบบคละความสามารถนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถช่วย
นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าได้  และครูสามารถช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาติดขัดในการท ากิจกรรมได้โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสม  
 

การเตรียมบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ 

ใบกิจกรรมที่ 1 : การวางแผนการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ 
 
 



การออกแบบบ้านพักตากอากาศ 1 : สร้างผนัง 
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เครื่องมือที่ใช้ 

ขั้นสร้างความสนใจ 

ไม่มี 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
อาจจะค่อนข้างยากในการก าหนดวัสดุที่ต้องการนามาใช้จริงในการทดลอง  แต่รายการที่ปรากฏด้านล่างนี้เป็น
ตัวอย่างที่น าไปใช้ได้และมีภาพประกอบที่ให้มาเป็นตัวอย่างส าหรับนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าไปใช้
ประกอบอุปกรณ์ในการท าการทดลองได้ 
วัสดุส าหรับการน ามาใช้ในการสร้างผนังบ้าน : ดิน โลหะ ไม้ กระดาษแข็ง ฟาง ฯลฯ 

 โลหะ  สามารถใช้กระป๋องของอาหารกระป๋องที่ล้างท าความสะอาดและเอาฝาออกไปแล้ว แต่ควร
ระวังรอยคมบริเวณขอบของฝากระป๋อง 

 เทอร์โมมิเตอร์ 

 น้ าร้อน 

 ฝาปิดกระป๋องที่ท าจากฉนวน (สามารถท าได้อย่างง่ายจากกระดาษแข็งชนิดหนา) 

 นาฬิกาจับเวลาเพ่ือจับเวลาตั้งแต่น้ าร้อนจนกระทั่งน้ าเย็นลง 

 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ไม่มี 

ขั้นขยายความรู้ 
ไม่มี 

ขั้นประเมินผล 
แบบประเมินรายงานการเลือกวัสดุสร้างผนังเป็นรายกลุ่ม 


