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การออกแบบบ้านพักตากอากาศ (Resort design) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 : รูปทรงของบ้าน (House shape)  

บทน า 

ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การออกแบบบ้านพักตากอากาศ  นักเรียนจะได้รับบทบาทเป็นนักวิจัยท างานด้านการ
ออกแบบบ้านพักตากอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับประเทศไทย  โดยนักเรียนได้รับมอบหมายงาน
จากคุณ สุธี เกศศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท Bangkok House Builder จ ากัด  ซึ่งนักเรียนจะต้อง
ท าการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุและการออกแบบบ้านพักตากอากาศด้วยการเน้นความส าคัญด้านอุณหภูมิของตัว
อาคารที่สร้างขึ้น  ในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะต้องท าการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้สร้างบ้านและประยุกต์ความรู้ความเข้าใจที่ได้เข้ากับบริบทตามสภาพแวดล้อมจริง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ใช้เวลา 2 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้นี้นักเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนภายในบ้าน  โดยวิธีการพาความร้อน
เกิดได้อย่างไรและสามารถใช้วิธีนี้ในการท าให้บ้านเย็นลงในช่วงเวลากลางวันได้อย่างไร  จากนั้นนักเรียนจะต้อง
ประยุกต์ความรู้ที่ได้สู่การออกแบบบ้านพักตากอากาศ  โดยครูควรจะใช้แผนการจัดการเรียนรู้นี้ให้มีความ
ครอบคลุมองคค์วามรู้ในเรื่องการพาความร้อน 
 

ค าศัพท์ 
การพาความร้อน, การไหลของอากาศ, การถ่ายโอนพลังงาน, การขยายตัว, ความหนาแน่น  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 อธิบายรูปทรงทีเ่หมาะสมที่สุดของบ้านพักตากอากาศได้ 
 เขียนภาพแสดงและอธิบายการพาความร้อนที่ท าให้เกิดการขยายตัวและการไหลเวียนของอากาศภายในตัว

บ้านได ้
 ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 120 นาท ี
 

ขั้นสร้างความสนใจ 5 นาที 
คุณสุธี เกศศิริ  ต้อนรับนักเรียนและแนะน าหัวข้อส าหรับแผนการจัดการเรียนรู้นี้ ในเรื่องรูปแบบของบ้านมีผล
ต่ออุณหภูมิภายในบ้านอย่างไร 

ภาพนิ่งที่ 1 แนะน านักเรียนเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้หน่วยใหม่ 
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ภาพนิ่งที่ 2 อธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้นี้ 

ภาพนิ่งที่ 3 คุณสุธี เกศศิริ ขอบใจนักเรียนส าหรับการท าภารกิจที่ผ่านมา  แล้วมอบหมายภารกิจใหม่      
แก่นักเรียนโดยให้นักเรียนศึกษารูปทรงของบ้านที่มีผลต่อการลดลงของอุณหภูมิภายใน
บ้าน(อากาศภายในบ้านเย็น)ได้อย่างไร 

ภาพนิ่งที่ 4 ให้นักเรียนร่วมกันคิดเกี่ยวกับรูปทรงของบ้านทั่วโลกว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 

ภาพนิ่งที่ 5 – 9  เป็นภาพนิ่งทีแ่สดงรูปทรงของบ้านจากทั่วโลก  ครูสามารถใช้ภาพนิ่งเหล่านี้ทบทวนและ
แก้ไขความรู้เรื่องการน าความร้อน  โดยการถามเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ท าผนังบ้านซึ่งนักเรียน
อาจมีความเข้าใจว่า ผนังหรือหลังคามีลักษณะหนาจะช่วยป้องกันความร้อนได้มากกว่า  
และมีความเข้าใจว่า รูปทรงของบ้านก็มีความส าคัญเช่นกัน  ครูร่วมระดมความคิดกับ
นักเรียนเกี่ยวกับรูปทรงของบ้านทั่วโลกโดยใช้ภาพหรือข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตตามความ
เหมาะสม  เพ่ือสรุปความคิดของนักเรียนว่า รูปทรงของบ้านมีความส าคัญต่อคุณสมบัติ
ทางความร้อน  โดยทั่วไปบ้านที่อยู่ในภูมิอากาศที่เย็นเพดานบ้านมักจะมีความสูงน้อย
กว่าและมีผนังกับหลังคาที่เป็นทรงโค้ง  ในขณะที่บ้านในเขตร้อนจะมีเพดานบ้านสูง
มากกว่าและมีลักษณะเป็นเส้นตรง  ความแตกต่างเหล่านี้เมื่อพิจารณารูปทรงของบ้าน
จากทั่วโลกแล้ว  โครงสร้างของบ้านซึ่งมีไว้เพ่ือแก้ปัญหาอย่างอ่ืนมากกว่าจะแก้ปัญหา
เพียงแค่เรื่องความร้อนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง อาทิเช่น บ้านที่ต้องเผชิญกับอากาศที่มีฝน
หรือหิมะตกหนักต้องมีลักษณะหลังคาเป็นยอดแหลม  ขณะที่ถ้าเป็นอากาศแห้งบ้านจะมี
หลังคาลักษณะแบนราบ เป็นต้น  การสืบค้นเรื่องรูปทรงของบ้านและสภาพอากาศของ
ท้องถิ่นสามารถช่วยพัฒนานักเรียนที่ไม่สนใจวิทยาศาสตร์ให้มีความสนใจเกี่ยวกับการ
ขยายตัวของอากาศจากการได้รับความร้อนได้เป็นอย่างดี 

 

ขั้นส ารวจและค้นหา                  30 นาที           
นักเรียนวางแผนและท าการส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับผลกระทบของรูปร่างหลังคาหรือโครงสร้างที่มีต่อสภาพ 
แวดล้อมภายในบ้าน 
 

ภาพนิ่งที่ 10 ถึงแม้ว่าการอภิปรายเพียงข้อมูลพ้ืนฐานจะท าให้เกิดรูปทรงของบ้านที่เป็นไปได้อย่าง
หลากหลายแต่คงเป็นการซับซ้อนเกินไปที่จะทดสอบรูปทรงทั้งหมด  ครูจึงใช้ภาพนิ่งนี้ใน
การช่วยเน้นย้ าความสนใจของนักเรียนไปยังประเด็นเดียว  โดยนักเรียนกลุ่มอ่อนให้ใช้
ประเด็นที่ง่ายที่สุดคือ หลังคา (ทั้งแบบยอดแหลมและแบบราบ) มีผลต่อความร้อนของ
บ้านอย่างไร และการระบายลมของหลังคามีผลต่ออุณหภูมิของบ้านอย่างไร  ทั้งนี้
สามารถแยกท าการส ารวจตรวจสอบทีละประเด็น  ส าหรับนักเรียนกลุ่มเก่งควรท าการ
ส ารวจตรวจสอบรวมกันหลายประเด็นเพ่ือให้มีความซับซ้อนมากขึ้น 
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ภาพนิ่งที่ 11 – 12  ครูเน้นไปที่การส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์รายบุคคล  โดยครูควรแนะน าให้
นักเรียนวางแผนการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองมากกว่าบอกวิธีให้
นักเรียนท าตาม  นักเรียนควรจะระบุวิธีในการเปรียบเทียบรูปทรง (อาจพิจารณาขนาด
มุมแหลมของหลังคา, อัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของบ้านกับพ้ืนที่) พิจารณาในเชิง
ปริมาณแต่ก็ควรบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างง่ายด้วย เช่น หลังคาแหลมหรือหลังคา
แบนราบก็อาจเพียงพอส าหรับนักเรียนบางกลุ่ม  การระบายลมในช่องหลังคาก็ควรคิดใน
เชิงปริมาณเช่นกันโดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องหลังคาหรือวัดในเชิงคุณภาพคือ มี
ช่องกับไม่มีช่อง  ถ้าเป็นไปได้ครูควรสนับสนุนให้นักเรียนท าในเชิงปริมาณโดยใช้ใบ
กิจกรรมที่ 1 : การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ (SS 1) 

 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  40 นาที 
นักเรียนเตรียมรายงานที่แสดงผลการทดลองและอธิบายความเข้าใจที่ได้จากผลการทดลอง  รายงานนี้ต้อง
สามารถน าไปให้สถาปนิกใช้ในการออกแบบอาคารได้ 
 

ภาพนิ่งที่ 13 ให้นักเรียนทบทวนข้อมูลที่ได้มาแม้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างของอุณหภูมิที่ได้จะ
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย  แต่ต้องให้นักเรียนพิจารณาว่าอุณหภูมิมีความแตกต่างกัน
เพราะสาเหตุใด  นักเรียนจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผลการทดลองนั้นเชื่อถือได้  ครูควร
สนับสนุนให้นักเรียนคิดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องในการวัดความ
แตกต่างในระดับ  0.01 องศาเซลเซียส  ซึ่งอาจจะวัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแต่สามารถ
บ่งชี้ความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ให้นักเรียนใช้ใบกิจกรรมที่ 2 :  รูปแบบรายงาน (SS 2)  
จะช่วยนักเรียนในการพิจารณาประเด็นเหล่านี้ 

 

ขั้นขยายความรู้ 30 นาที 
ลักษณะบ้านของไทยแบบดั้งเดิมที่มีหลังคาเป็นยอดแหลมจะท าให้ตัวบ้านเย็นเนื่องจากอากาศร้อนจะลอยตัว
ขึ้นสู่ด้านบนที่เป็นหลังคา  ให้นักเรียนอธิบายว่า ท าไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยอ้างอิงความรู้เรื่องการพาความร้อน 
 

ภาพนิ่งที่ 14 ใช้ค าถามท้าทายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน  ถ้านักเรียนยังไม่สามารถเข้าใจ
หลักการของการพาความร้อนได้ด้วยตนเองครูควรอธิบายเพ่ิมเติมว่า  การเพ่ิมของ
อุณหภูมิมีผลต่อความหนาแน่นของมวลอากาศและท าให้อากาศร้อนลอยตัวขึ้น  ครู
สามารถอธิบายความเข้าใจนี้ด้วยภาพของโคมไฟที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า  เมื่อเราจุด
ตะเกียงขนาดเล็กอากาศร้อนจะถูกเติมเข้าไปในโคมกระดาษและจะช่วยยกโคมกระดาษ
นี้ให้ลอยขึ้นเหนือพ้ืนดินหรือครูควรหาภาพหรือวีดีทัศน์ซึ่งมีอยู่มากในสื่อออนไลน์ที่แสดง
ให้เห็นการลอยโคมเหล่านี้มาเพ่ิมเติมได้  
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ขั้นประเมินผล 15 นาที 
นักเรียนทบทวนและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 
 

ภาพนิ่งที่ 15 – 16  คุณสุธี เกศศิริ ขอบใจนักเรียนส าหรับค าอธิบาย แล้วให้นักเรียนทบทวนความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบบ้านและหลักการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีในการ
ประเมินนักเรียนเรื่องความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับบริบทในชีวิตจริงที่เป็น
ทักษะขั้นสูงที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์   เมื่อนักเรียนได้ท า
โปสเตอร์แล้วให้นักเรียนจัดแสดงหรือน าเสนอในห้องเรียน  ซึ่งครูและเพ่ือนนักเรียนกลุ่ม
อ่ืนจะเดินดูการน าเสนอและร่วมประเมินกลุ่มนั้นจากแบบประเมินโปสเตอร์เรื่อง การ
ออกแบบรูปทรงของบ้านให้ครบทุกกลุ่ม  โดยเน้นนักเรียนว่า การประเมินนี้ไม่ใช่เป็นแค่
การให้คะแนนงานที่ท าแต่เป็นการประเมินเพ่ือจดจ าและเรียนรู้จากงานที่ดีของกลุ่มอ่ืน ๆ 

 

การประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

การประเมินผลระหว่างเรียน 
ครูสามารถประเมินความรู้และความก้าวหน้าของนักเรียนจากวิธีการที่นักเรียนรับมือกับปัญหาในการระบุ
ปัจจัยหลักในการออกแบบรูปทรงของบ้าน  การออกแบบวิธีการส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์  ก็จะเป็น
การช่วยครูในการประเมินนักเรียนเช่นกัน 

ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
     ในการท ากิจกรรมกลุ่มครูควรจะจัดกลุ่มแบบคละความสามารถนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถ
ช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าได้  โดยครูสามารถช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาติดขัดในการท ากิจกรรมได้ด้วยการ
พิจารณาตามความเหมาะสม  
 

การเตรียมบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ 
 

ใบกิจกรรมที่ 1 : การวางแผนส ารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ 
ใบกิจกรรมที่ 2 : รูปแบบรายงาน 
เครื่องมือที่ใช ้
 

ขั้นสร้างความสนใจ 
ไม่มี  แต่ให้ใช้ข้อมูลหรือภาพจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือเป็นประโยชน์ในการอภิปรายเรื่องรูปทรงและโครงสร้างของ



การออกแบบบา้นพักตากอากาศ 2 : รูปทรงของบ้าน 
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บ้านจากทั่วโลก 

ขั้นส ารวจและค้นหา 
อาจจะค่อนข้างยากในการก าหนดวัสดุที่ต้องใช้จริงในการทดลอง  แต่รายการที่ปรากฏข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างที่
น าไปใช้ได้  และภาพประกอบที่ให้มาเป็นตัวอย่างที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ประกอบอุปกรณ์เพ่ือท าการ
ทดลองได้ 

 กระดาษแข็งส าหรับท าแบบจ าลองบ้านและหลังคา 

 กระดาษกาว 

 กรรไกรหรือมีด 

 เทอร์โมมิเตอร์ 

 นาฬิกาจับเวลา   
 

 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ไม่มี 
 
ขั้นขยายความรู้ 
ไม่มี 

ขั้นประเมินผล 
แบบประเมินโปสเตอร์แสดงการออกแบบรูปทรงเป็นรายกลุ่ม 


