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การออกแบบบ้านพักตากอากาศ (Resort design) 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 : น ้าร้อน  (Hot water) 
บทน้า 

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 3 ใช้เวลา 2 คาบเรียน 

ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้ศึกษาว่า  พลังงานแสงอาทิตย์สามารถน ามาใช้ผลิตน้ าร้อนในบ้านพัก
ตากอากาศได้อย่างไร  นักเรียนต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทั้งในเรื่องการถ่ายโอนพลังงานโดยการแผ่รังสีความ
ร้อน (ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งความร้อน) และการน าความร้อน (โดยน้ ายังร้อนอยู่ในเวลากลางคืน) การไหลของ
น้ าในระบบต้องใช้เครื่องสูบน้ าช่วย  แต่นักเรียนบางคนอาจจะเข้าใจว่า การพาความร้อนจะท าให้น้ าเย็นไหล
เข้าไปในแผงในส่วนฐานและจะถูกท าให้ร้อนขึ้นโดยแสงอาทิตย์  ซึ่งการพาความร้อนจะท าให้น้ าไหลขึ้นไป
ด้านบน  กิจกรรมนี้จะช่วยให้ครูสามารถส ารวจความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องการถ่ายเทความร้อนและเป็น
วิธีการที่ดีที่จะช่วยทบทวนและเน้นย้ าให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องการน าความร้อน การพาความร้อน และการแผ่
รังสีความร้อนให้มากขึ้น 
 

ค้าศัพท์ 

การแผ่รังสี, การน าความร้อน, การพาความร้อน, การดูดกลืน, การถ่ายเทพลังงาน, การขยายตัว,                
ความหนาแน่น 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ออกแบบและทดสอบระบบการท าน้ าร้อนจากแสงอาทิตย์ส าหรับบ้านพักตากอากาศได ้
2. อธิบายแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการออกแบบระบบท าน้ าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได ้
3. ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 120 นาท ี
 

ขั นสร้างความสนใจ                5 นาที 
คุณสุธี  เกศศิริ กล่าวต้อนรับการกลับมาของนักเรียนและแนะน าหัวข้อในหน่วยการเรียนรู้นี้ ว่าจะผลิตน้ าร้อน
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยสามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในบ้านพักตากอากาศได้อย่างไร 

ภาพนิ่งที่ 1   แนะน าหน่วยการเรียนรู้กับนักเรียน 

ภาพนิ่งที่ 2   อธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นี้ 

ภาพนิ่งที่ 3 – 4   คุณสุธี เกศศิริ กล่าวต้อนรับการกลับมาของนักเรียนและน าเสนอหัวข้อใหม่เกี่ยวกับว่าจะ
ผลิตน้ าร้อนส าหรับบ้านพักตากอากาศอย่างไร 

 

ขั นส้ารวจและค้นคว้า         30 นาที 
นักเรียนวางแผนและด าเนินการส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่องท าน้ าร้อนที่มีประสิทธิภาพ ตามที่ได้ออกแบบ
ไว้ โดยเฉพาะ ให้พิจารณารูปร่างและสีของส่วนที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ 

ภาพนิ่งที่ 5 – 7   นักเรียนพิจารณาโครงสร้างที่ส าคัญของเครื่องท าน้ าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ได้ผลดีโดยดูภาพเครื่องท าน้ าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก  แล้ว
ชี้ให้นักเรียนเห็นว่าแหล่งพลังงานความร้อน คือ แสงอาทิตย์ และพ้ืนที่ผิวที่มีขนาดใหญ่
จะรับแสงอาทิตย์ได้ในปริมาณมากกว่า  ซึ่งเรื่องที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ สีและลักษณะ
ธรรมชาติของแผงรับแสง  ภาพแผงรับแสงของเครื่องท าความร้อนมักจะมีผิวหน้าเป็นมัน
วาวซึ่งอาจท าให้นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้  อันที่จริงแผงรับแสงที่มีสีเข้มจะ
ดูดกลืนแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุด  ภาพแผงรับแสงอาทิตย์สีเข้มที่ใช้กับหม้อต้มน้ าของทิเบต 
แสดงให้เห็นว่าแสงอาทิตย์จะถูกแปลงไปเป็นความร้อน  สีของแผงรับแสงจะเป็นหัวข้อ
หลักในการท าการส ารวจตรวจสอบ  ดังนั้นครูควรจะแน่ใจว่านักเรียนได้เห็นความ
แตกต่างนี้อย่างชัดเจน ใบกิจกรรมที ่1 : เครื่องท าน้ าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (SS 1)  
ซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเพ่ือท ากิจกรรมต่อไปได้ 

ภาพนิ่งที่ 8  ใช้ภาพนิ่งที่นี้หากจ าเป็นเพื่อเน้นประเด็นส าคัญท่ีจะส ารวจตรวจสอบ 

ภาพนิ่งที่ 9 – 10  ภาพนิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนเตรียมแผนการส ารวจตรวจสอบและกระตุ้นให้นักเรียน
มุ่งความสนใจไปที่การระบุตัวแปรและการควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง  และนักเรียน
ส่วนมากก็เข้าใจเรื่องนี้เพราะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน  อย่างไรก็ตามครูควรแนะน าให้
นักเรียนระบุปัญหาที่ต้องส ารวจตรวจสอบอย่างรอบคอบ  เพราะนี่เป็นเรื่องการออกแบบ
แผงรับแสงอาทิตย์ ไม่ใช่เพียงแต่การส ารวจชนิดของวัสดุว่าชนิดใดรับความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ได้มากกว่ากัน  ผิวของดินอาจจะร้อนมากเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงแต่ไม่
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ท าให้น้ าร้อนได้มากนักโดยให้น้ าไหลผ่านดิน  ในท านองเดียวกับกิจกรรมที่ผ่านมาครูควร
กระตุ้นให้นักเรียนบันทึกผลในเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ เช่น อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น x 
องศาเซลเซียส เหมาะสมกว่าใช้ค าว่า “แผงรับแสงอาทิตย์ร้อนมากขึ้น”  เช่นเดียวกันกับ
ประเด็นที่เก่ียวข้องเรื่องมุมของแผงรับแสงอาทิตย์และอัตราการไหลของน้ าผ่านท่อ  เมื่อ
นักเรียนได้ด าเนินการส ารวจตรวจสอบในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 และ 2 มาแล้ว
นักเรียนก็จะคุ้นเคยกับประเด็นนี้ดี 

   ใบกิจกรรมที ่2 : การส ารวจตรวจสอบเรื่องแผงรับแสงอาทิตย์ (SS 2)   จะเป็นประโยชน์
ส าหรับนักเรียนที่ไม่ทราบขั้นตอนวิธีการมาก่อน  ครูไม่ควรให้ใบกิจกรรมนี้แก่นักเรียน
ก่อนเพ่ือให้นักเรียนได้ท าการออกแบบการทดลองด้วยตัวเอง  แต่ถ้านักเรียนไม่สามารถ
เริ่มต้นและด าเนินการต่อได้จึงจะให้ใบกิจกรรมนี้   

ขั นอธิบายและลงข้อสรุป         40 นาที 
นักเรียนวิเคราะห์และอธิบายผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งนักเรียนควรจะอธิบายแนวคิดในเชิง
วิทยาศาสตร์ เช่นการดูดกลืนและการแผ่รังสี 

ภาพนิ่งที่ 11  กระตุ้นนักเรียนให้ทบทวนข้อมูลที่ได้และอธิบายความหมายของข้อมูล  นักเรียนควร
พิจารณาด้วยว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์ส าหรับการออกแบบแผงรับ
แสงอาทิตย์ในกิจกรรมต่อไปได้หรือไม่  กระตุ้นนักเรียนให้พิจารณาว่า จ าเป็นหรือไม่ที่
จะต้องวัดค่าต่าง ๆ อย่างถูกต้องแม่นย ามากขึ้น เช่น ใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลที่
ทันสมัยในการวัดอุณหภูมิซึ่งอาจวัดได้ค่าท่ีแตกต่างกัน 0.01 องศาเซลเซียส 

ขั นขยายความรู้           30 นาที 
ในตอนนี้นักเรียนต้องสรุปผลร่วมกันโดยใช้ทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ ที่ละเอียดลึกซึ้งจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ มา
ออกแบบแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์  

ภาพนิ่งที่ 12  ให้นักเรียนออกแบบแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์  ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถน้อย
สุดอาจจะออกแบบง่าย ๆ เช่น เป็นแผงรับแสงแบน ๆ ให้น้ าไหลเข้าและออกและไม่ต้อง
มีการระบุส่วนประกอบมากนัก  หรืออาจเน้นเพียงส่วนประกอบที่ส าคัญของแผงรับ
พลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งครูอาจจะกระตุ้นให้นักเรียนขยายแนวคิดโดยเพ่ิมรายละเอียด 
เช่น ท่อน้ า การเก็บรักษาน้ าร้อนให้คงความร้อนอยู่ได้จนถึงตอนกลางคืน และเขียน
ค าอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าท าไมจึงมีสิ่งนี้ในโครงสร้างไม่ใช่ระบุแต่เพียงชื่อ  นักเรียนกลุ่ม
เก่งควรอธิบายได้ว่า ได้ใช้ผลจากทดลองหรือการส ารวจตรวจสอบมาช่วยในการออกแบบ
แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างไร  การออกแบบอาจจะน าเสนอได้ในทุกรูปแบบแต่
ก าหนดไม่ให้เกิน 2 หรือ 3 หน้า  และควรเน้นในเรื่องการท าแผนภาพมากกว่าการเขียน
เป็นความเรียง 
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ขั นประเมินผล          15 นาที 
นักเรียนแสดงให้เห็นว่า มีความเข้าใจด้วยการจัดท า ‘แผ่นพับ’ ให้กับผู้ที่สนใจจะซื้อระบบการท าน้ าร้อนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์    

ภาพนิ่งที่ 13 – 14  ในขั้นตอนนี้นักเรียนควรจะเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการออกแบบระบบการ
ท าน้ าร้อนจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างชัดเจน  กิจกรรมสุดท้ายคือ ให้นักเรียน
จัดท ารายงานเพ่ือน าเสนอความเข้าใจของตนเองแก่ผู้อ่ืนในรูปแบบแผ่นพับ  และเป็น
โอกาสที่ดีส าหรับครูในการประเมินนักเรียน 

   ส าหรับแผ่นพับควรจะไม่มีความยาวเกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4  ที่ประกอบไปด้วย
ค าแนะน าที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ส าคัญของระบบการท าน้ าร้อนด้วย
พลังงานแสงอาทติย์ที่ดีส าหรับให้ผู้ซื้อพิจารณา  ซึ่งรวมไปถึงแผงรับแสงและถังเก็บน้ าที่บุ
ฉนวน  โดยสามารถยึดเกณฑ์การประเมินแผ่นพับ เรื่อง การเลือกระบบท าน้ าร้อนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นเกณฑ ์

การประเมินผลโดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

การประเมินผลระหว่างเรียน 
ครูสามารถจะประเมินความรู้และความก้าวหน้าของนักเรียนได้จากความสามารถในการคิดวิเคราะห์
องค์ประกอบที่ส าคัญในการออกแบบระบบการท าน้ าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  นอกจากนี้การออกแบบ
การส ารวจตรวจสอบการทดลองของนักเรียนก็จะช่วยครูในการประเมินด้วย 

ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
ในการท ากิจกรรมกลุ่มครูควรจะจัดกลุ่มแบบคละความสามารถนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถช่วย
นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าได้  และครูสามารถช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาติดขัดในการท ากิจกรรมได้โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสม  

การเตรียมบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ 
 

ใบกิจกรรมที่ 1 : เครื่องท าน้ าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์  ใบงานนี้จะช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหาเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส าคัญของแผงรับแสงอาทิตย์   โดยใช้ใบกิจกรรมนี้ในกรณีที่
จ าเป็นจริง ๆ และจะเป็นการดหีากนักเรยีนมีการแก้ไขประเด็นปัญหาได้ด้วยตนเอง 

ใบกิจกรรมที่ 2 : การส ารวจตรวจสอบทดลองแผงรับแสงอาทิตย์ ใบงานนี้จะช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหาใน
การออกแบบแผงรับแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง 



การออกแบบบา้นพักตากอากาศ 3 : น ้าร้อน 
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เครื่องมือที่ใช ้

ขั นสร้างความสนใจ 
ไม่มี   
 

ขั นส้ารวจและค้นหา 
การคัดเลือกวัสดุเพ่ือให้นักเรียนน ามาใช้ในการสร้างแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์  กรณีนี้อาจจะเป็นเรื่องยากที่
จะคาดการณ์ได้แต่คาดว่านักเรียนอาจจะใช้  

 ภาชนะโลหะเพ่ือใช้เป็นที่เก็บน้ า (อาจจะเป็นท่อโลหะ แต่จะดีหากเป็นอะไรที่แบนราบ)  

 สีด าที่ด้าน (ควรเป็นผงสีโปสเตอร์) เพ่ือใช้ระบายสีเครื่องมือที่กักเก็บน้ า  

 แผ่นพลาสติกใส (เลี่ยงการใช้แก้วเพ่ือความปลอดภัย) 

 ท่อและหลอดหลาย ๆ ชนิด (ควรใช้หลอดทดลองมาตรฐาน) 

 เทอร์โมมิเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ 

 กระบอกตวงขนาด 100 มิลลิลิตร เพ่ือตวงปริมาตรน้ าให้ถูกต้องแม่นย า 
หากนักเรียนต้องการความช่วยเหลือและทางเลือกเพ่ิมส าหรับการส ารวจตรวจสอบที่ได้ระบุไว้ในใบกิจกรรมที่ 
1 : เครื่องท าน้ าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์  นักเรียนจะต้องใช้ขวดน้ าอัดลมแบบใสด้วย (หลีกเลี่ยงการใช้ขวด
สี) 

ขั นอธิบายและลงข้อสรุป 
ไม่มี 

ขั นขยายความรู้ 
ไม่มี 
 
 
 

ขั นประเมินผล 
แบบประเมินแผ่นพับ เรื่อง การเลือกระบบท าน้ าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ด้วยการประเมินเป็น
รายกลุ่ม 
 


