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ค่ายดาราศาสตร์ 1 จักรวาลและกาแลก็ซี  
ค่ายดาราศาสตร ์
แผนการจัดการเรียนรู้ 1:  จักรวาลและกาแลก็ซี  
บทนํา 

กลุ่มนักเรียน คือ เมฆ วิน และเอิร์ธ ได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ พวกเขาโชคดีที่

ได้ทํางานร่วมกับ ดร.ซันน่ี ซึง่เป็นนักดาราศาสตร์ประจําของหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

ดร.ซันน่ีได้มอบหมายงานบางอย่างเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจของเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องจักรวาล     

ในหน่วยการเรียนน้ีเป็นการนํากิจกรรมบางเรื่องจากกิจกรรมเหล่าน้ี ไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของคุณ  

คุณอาจจะจัดทําค่ายดาราศาสตร์ของคุณเองได้ โดยให้นักเรียนปฏิบัติดังน้ี: 

• ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลและกาแล็กซ ี
• สร้างแบบจําลองระบบสุริยะจักรวาล 
• สืบค้นระยะเวลาหน่ึงปีของดาวเคราะห์อ่ืนๆ ว่ากินเวลานานเท่าไร 
• พิจารณาผลกระทบของการพุ่งชนโลกของดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ ่

 

ในแผนการจัดการเรียนรู้ 1 จะใช้เวลาเรียน 2 คาบการเรียนรู้ เมฆ วิน และเอิร์ธ มาถึงหอดูดาวและพบ     

ดร.ซันน่ี ดร.ซนัน่ีเล่าถึงการทํางานของหอดูดาวและถามคําถามนักเรียน ‘จักรวาลมีขนาดใหญ่แค่ไหนและ

ประกอบด้วยอะไรบ้าง?’ นักเรียนทํางานเป็นกลุ่มเพ่ือหาคําตอบ และพัฒนาระบบที่จะใช้ในการจําแนก

กาแล็กซ ี

คําศัพท์ 

 จักรวาล  กาแล็กซี   ทางช้างเผือก 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถ: 

• ระบุองค์ประกอบหลักของจักรวาล 
• จําแนกประเภทของกาแล็กซ ี
• อธิบายได้ว่ากาแล็กซีที่ชนกระแทกกันน้ันสามารถก่อให้เกิดกาแล็กซทีี่มองเห็นมีรูปร่างแตกต่างกันได้
อย่างไร 
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กิจกรรมการเรียนรู ้        110 นาที 
 
ขั้นสร้างความสนใจ         20 นาที 

แนะนําค่ายดาราศาสตร์และหอดูดาวสิรินธรกับนักเรียน และเริ่มอภิปรายเก่ียวกับสิ่งที่นักเรียนจะได้เห็นใน

ค่าย น่ีเป็นโอกาสในการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน เก่ียวกับจักรวาล 

สไลด์ 1   แนะนํานักเรียนให้รู้เก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้ใหม ่

สไลด์ 2   อธิบายจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้น้ี 

สไลด์ 3-5  แนะนําตัวละครที่นักเรียนจะได้พบในค่ายดาราศาสตร์: ซนัน่ี, นักดาราศาสตร์ที่ทํางานอยู่
ในหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; เมฆ, วิน และเอิร์ธ ตัวละครนักเรียนที่เข้า
ค่ายดาราศาสตร์  

สไลด์ 6   ซันน่ีแนะนําเก่ียวกับการทํางานของหอสิรินธร 

สไลด์ 7   ให้นักเรียนตอบคําถามของซันน่ี: “เมื่อใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดู เราจะมองเห็นอะไร?’. 
คําตอบน้ีจะนําไปสู่การอภิปรายเก่ียวกับโครงสร้างของจักรวาล  ให้นักเรียนชมคลิปวีดิ
ทัศน์ที่แสดงให้เห็นสิ่งที่อยู่ในจักรวาล   คลปิวีดิทัศน์  ‘มองออกจากโลก’ จาก 
http://www.youtube.com/watch?v=PLQF-4uyD4Y ซึ่งเป็นตัวอย่างหน่ึงที่ดี  

สไลด์ 8   ถามนักเรียนแต่ละกลุ่มให้ตอบกลุ่มละหน่ึงคําตอบ และเขยีนลงบนกระดานจนได้คําตอบ
ครบ เมื่อได้คําตอบแล้วให้นักเรียนจําแนกโดยใช้ขนาดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทเร่ิม
จากโครงสร้างที่มีขนาดใหญสุ่ด ลงไป  รายชื่อที่ได้จะเริ่มจาก กาแล็กซ>ีระบบดาว 
(เช่น ระบบสุรยิะจักรวาล)> ดาวแต่ละดวง> ดาวเคราะห์  > ดวงจันทร์ >ดาวเคราะห์
น้อย> ฝุ่น   คําตอบส่วนประกอบของโครงสร้างจะครบหรือไม่  ไมใ่ช่เรื่องสําคัญ – 
แบบฝึกหัดน้ีต้องการแสดงให้นักเรียนเห็นว่าจักรวาลมีส่วนประกอบอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากดาว และ ‘พ้ืนที่ว่าง’ และเน้นยํ้าว่ากาแล็กซีมีโครงสร้างภายในที่มีขนาด
ใหญม่ากๆ 

ขั้นสํารวจและค้นคว้า         30 นาที 

นักเรียนเริ่มศึกษาเรื่องกาแล็กซี รวมทั้งเรื่องทางช้างเผือก และพัฒนาระบบการจําแนกประเภทกาแล็กซ ี

สไลด์ 9    เน้นยํ้าว่ากาแล็กซีเป็นที่รวมของกลุ่มดาวที่มีขนาดใหญม่าก และมจีํานวนกาแล็กซหีลาย
พันล้านแห่งในจักรวาลของเรา ถามนักเรียนว่า มีดาวบนท้องฟ้ามากกว่าน้ีไหม หรือ มี
เม็ดทรายบนชายหาดทุกแห่งบนโลก ความเป็นจริงคือ - อาจจะมีดาวมากกว่าน้ี!  

สไลด์ 10 - 11 เสนอแนวคิดทีว่่าเราอาศัยอยู่ในกาแล็กซีที่เรียกว่าทางช้างเผือก  



 
 

3 
 

� Inspiring Science Project 2012 

ค่ายดาราศาสตร์ 1 จักรวาลและกาแลก็ซี  
สไลด์ 12 - 13 สไลด์ 12 นําเสนอมุมมองของนักศิลปะที่มองดูโลกของเราจากภายนอก ให้นักเรียนตอบ

ว่าโลกอยู่ที่ใดในกาแล็กซีก้นหอย แล้วเปิดสไลด์ถัดไปให้นักเรียนดูเพ่ือแสดงให้เห็น

ตําแหน่งของโลก 

สไลด์ 14 - 16 แนะนําคําศัพท์ ‘ก้นหอย’ กับนักเรียนเพ่ืออธิบายรูปร่างของกาแล็กซี งานต่อไปคือการ
จําแนกกลุ่มของกาแล็กซี   แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน และแจกใบงานกิจกรรม 
SS1 การจําแนกประเภทของกาแล็กซ ีให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ในใบกิจกรรมจะมีคําสั่งให้
นักเรียนต้ังเกณฑ์ในการจําแนกกลุ่มของกาแล็กซี คุณต้องอธิบายว่า เกณฑ์ที่คุณให้
นักเรียนต้ังน้ันหมายถึงอะไร โดยการยกตัวอย่างประกอบในสไลด์ที ่15 แล้วให้นักเรียน
ทําการจําแนกกาแล็กซใีห้เสรจ็ 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรปุ         30 นาที 

นักเรียนอธิบายว่าได้จําแนกกาแล็กซีอย่างไร  

สไลด์ 17  บอกนักเรียนให้นําเสนอตารางและเกณฑ์ทีใ่ช้ในการจําแนกกลุ่มกาแล็กซ ี 

สไลด์ 18 แนะนําการจําแนกประเภทกาแล็กซขีองฮับเบ้ิล – ที่ยึดรูปร่างของกาแล็กซีเป็นหลัก 
ระมัดระวังหากมีการเสนอแนะว่ากาแล็กซีท่รงกลมหรือวงรีย่อมจะกลายเป็นก้นหอย – 
ในกรณีน้ีแผนภาพไม่ใช่กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม    แผนภาพแสดงเพียงรูปร่างที่แตกต่างกันของกาแล็กซทีี่สามารถมองเห็น
ได้ในท้องฟ้า   กาแล็กซีก้นหอยเกิดจากการท่ีกาแล็กซีอ่ืนมากระแทกกับกาแลก็ซทีรง
กลมหรือวงรี – หากไม่มีการกระแทกเกิดขึ้น กาแล็กซีก็จะคงรักษารูปร่างเดิม 

 

ขั้นขยายความรู้          15 นาที 

นักเรียนพิจารณาว่าทําไมจึงมีกาแล็กซีที่มรีปูร่างแตกต่างกันมากมาย 

สไลด์ 19 อธิบายว่ากาแล็กซีเคลื่อนที่ในอวกาศได้อย่างไร และเมื่อกาแล็กซีกระแทกกันมันทําให้
กาแล็กซแีต่ละอันหมุนได้อย่างไร การหมุนของกาแล็กซีน้ีทาํให้ดาวถูกหมุนเหว่ียงออก 
ก่อให้เกิดกาแล็กซีก้นหอย นักเรียนควรจะได้ดูคลิปวีดิทัศน์เรื่อง “การจําลองการ
กําเนิดของกาแล็กซ”ี จะดูตัวอย่างที่เหมาะสมได้จาก
http://www.youtube.com/watch?v=ELO7Gu5quWQ หยุดวีดิทัศน์เป็นระยะ
สองสามคร้ัง และถามคําถามให้นักเรียนอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น 
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ขั้นประเมิน         15 นาที 

นักเรียนเตรียมงานนําเสนอเพ่ือสรุปองค์ประกอบของจักรวาล และอธิบายว่ากาแล็กซีเขา้มามีส่วนเก่ียวข้อง

ได้อย่างไร 

สไลด์ 20:  นักเรียนทํางานทั้งสองช้ินเป็นกลุ่ม   งานช้ินแรก (การนําเสนอองค์ประกอบของจักรวาล) 
เป็นงานไม่ซับซ้อน แต่งานทีศ่ึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของกาแล็กซีเป็นงานซับซ้อน
มากกว่า หากคุณมีเวลา จะเป็นการดีที่จะทบทวนงานนําเสนอของนักเรียนและพูดคุย
กับนักเรียนในชั้นเรียน 

 
การประเมินผลโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

การประเมินผลย่อย 
ครูสามารถจะประเมินความรู้ของนักเรียนและความก้าวหน้าได้จากการทํางานของนักเรียนในเรื่อง
องค์ประกอบของจักรวาล    นักเรียนที่เก่งจะมีพ้ืนฐานความรู้ดีกว่าและสามารถจําแนกโครงสร้างด้วยขนาด
ได้ดีกว่า 
 

ความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
ในกิจกรรมกลุม่  การแบ่งกลุม่จะผสมนักเรยีนที่มีความสามารถต่างๆกัน เพ่ือให้นักเรียนเก่งสามารถช่วย
นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าได้ 

 
 

การเตรียมบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอนท่ีใช ้

 ใบกิจกรรม 1:  การจําแนกประเภทของกาแล็กซ ี
 วีดิทัศน์ 1: มองออกจากโลก, ตัวอย่างเช่น http://www.youtube.com/watch?v=PLQF-
4uyD4Y 
 วีดิทัศน์ 2: การกําเนิดของกาแล็กซ,ี ตัวอย่างเช่น 
http://www.youtube.com/watch?v=ELO7Gu5quWQ 
 การนําเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ (ppt): จักรวาลและกาแล็กซ ี
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เครื่องมือท่ีใช ้

 
ขั้นสร้างความสนใจ 
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเพ่ือดูคลิปวีดิทัศน์ 
 
ขั้นสาํรวจและค้นคว้า 
กรรไกรสําหรบัตัดภาพกาแล็กซแีละกาวสาํหรับติดภาพลงบนกระดาษเพ่ือแสดงให้เห็นว่านักเรียนจําแนก
กลุ่มกาแล็กซีอย่างไร 
 
ขั้นอธบิายและลงข้อสรปุ 
ไม่ม ี 
 
ขั้นขยายความรู้ 
ไม่ม ี
 
ขั้นประเมิน 
เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพ่ือดูคลิปวีดิทัศน์ 
 


