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บทนํา 
 

ณ ค่ายดาราศาสตร์ กลุ่มนักเรียนซึ่งประกอบด้วย เมฆ วิน และ เอิรท์ เขา้ร่วมค่ายเพ่ือศึกษาเรื่องดาราศาสตร์  
พวกเขาโชคดีที่ได้ร่วมงานกับดอกเตอร์ซันน่ี  นักดาราศาสตร์ประจําหอดูดาวสิรินทร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งได้
มอบหมายภารกิจบางอย่างเพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเอกภพ   หน่วยการเรียนรู้น้ีได้แนะนํากิจกรรมซึง่ครู
สามารถนําไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนได้  ครูสามารถจัดคา่ยดาราศาสตร์ที่โรงเรียนของตนเองโดยนักเรียนจะได้เรยีนรู้
ในเรื่องต่อไปน้ี:   

• วิวัฒนาการของเอกภพและกาแล็กซ ี

• การสร้างแบบจําลองของระบบสุริยะ  

• การสืบค้นเรื่องความเร็วในการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆ  

• ศึกษาผลกระทบของดาวเคราะห์น้อยที่มีต่อโลก 
 

 
หัวข้อ องค์ประกอบของเอกภพ 

ระดับช้ัน ม.3 

เวลา 10 ช่ัวโมง 

 

แนวคิดหลัก 
 

          จักรวาลประกอบด้วยหลายร้อยพันล้านกาแล็กซี่  แต่ละกาแล็กซีป่ระกอบด้วยดาวฤกษ์หลายดวงซึ่งดึงดูดอยู่
กับดาวเคราะห์ต่างๆ  ระบบสุริยะของเราอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก 

 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
สาระที่ 7:  ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซแีละเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผล

ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวชี้วัด 
ว 7.1 ม. 3/2 สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และ ระบบสุริยะ 
 
สาระที่ 8:  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่า

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบทีแ่น่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้
ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในเวลาน้ันๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มคีวามสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน 

ตัวชี้วัด 
ว 8.1 ม .3/1 ต้ังคําถามที่กําหนดประเด็น หรือ ตัวแปรทีส่ําคัญในการสาํรวจตรวจสอบ หรือ ค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้

อย่างครอบคลุมและน่าเช่ือถือได้ 
ว 8.1 ม .3/2 สร้างสมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสํารวจตรวจสอบหลายๆ วิธี 
ว 8.1 ม .3/3 เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้

วัสดุและเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
ว 8.1 ม .3/4 รวบรวมข้อมูลจัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ว 8.1 ม .3/5 วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุป ทัง้ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับ

สมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสํารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ม .3/6 สร้างแบบจําลองหรือรูปแบบที่อธิบายผลหรอืแสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ 
ว 8.1 ม .3/7 สร้างคําถามที่นําไปสู่การสํารวจตรวจสอบในเรื่องที่เก่ียวข้องและนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

และอธิบายเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือช้ินงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ว 8.1 ม .3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกตและสํารวจตรวจสอบ ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูล

ที่เช่ือถือได้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของความรู้ที่ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษพ์ยานใหม่เพ่ิมขึ้น
หรือโต้แย้งจากเดิม 

ว 8.1 ม .3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบายเก่ียวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือ 
       ช้ินงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจ  

 

ความเข้าใจที่ยั่งยืน 
 
นักเรียนเข้าใจว่า 
เอกภพประกอบด้วยกาแล็กซจีํานวนหลายร้อยพันล้านกาแล็กซี  และกาแล็กซีมรีูปร่างหลายแบบ (แบบรี  แบบกังหนั 
และแบบไมม่ีรปูแบบ)  
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ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์ และวัตถุบริวารต่างๆ (ดาวเคราะห์, ดวงจันทร์ และ ดาวเคราะห์น้อย) ซึ่งโคจร
รอบดวงอาทิตย์  วัตถุต่างๆเหล่าน้ีมีมวลท่ีจะดึงดูดให้อยู่ในวงโคจรของตัวเองด้วยแรงโน้มถ่วง 
โลกเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุริยะ และมีโอกาสน้อยมากๆ ที่ดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่จะพุ่งชนและทําให้เกิดการ
ทําลายที่รุนแรงต่อโลก 

 

คําถามสําคัญ 
 
ถ้าเอกภพประกอบด้วยกาแล็กซีหลายร้อยพันล้านกาแล็กซ ีเราจะสามารถบอกตําแหน่งของเราบนเอกภพได้อย่างไร 

 

ความรู้และทักษะสําคัญที่นักเรียนได้รับ  

 
ความรู ้
คําสําคัญ: เอกภพ, กาแล็กซี, ทางช้างเผือก, ดวงอาทิตย์, ระบบสุริยะ, ดวงจันทร์, วงโคจร, ระยะเวลา, ดาวเคราะห์, 
ดาวเคราะห์น้อย, ดาวหาง, อุกกาบาต 
องค์ประกอบของเอกภพ 
รูปร่างของกาแล็กซ ี
องค์ประกอบของระบบสุริยะ 
วัฏจักรของดาวเคราะห์ 
 
ทักษะ 
การทําแผนภาพเพ่ือแสดงการแบ่งประเภทของกาแล็กซีโดยพิจารณาจากรูปร่างของกาแล็กซ ี
การเขียนบทบรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบของเอกภพสําหรับวิดีทัศน์ 
การสร้างแบบจําลองระบบสุริยะซึ่งแสดงขนาดที่แตกต่างกันของดาวเคราะห์แต่ละดวงและระยะห่างจากดวงอาทิตย์ 
นําเสนอผลการทดลองเกี่ยวกับแรงสู่ศูนย์กลาง 
การสืบค้นปัจจยัที่ส่งผลต่อขนาดของหลุมอุกกาบาตและลักษณะของหลุมอุกกาบาต  
 
เจตคติ 
การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างระมัดระวังและปลอดภัย 
การให้ความร่วมมือในการทํางานกลุ่ม 
แรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์  
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หลักฐานการเรียนรู ้
ภาระงาน 

นักเรียนเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์ซึ่งดําเนินงานโดยดอกเตอร์ซันน่ี นักวิทยาศาสตร์ของหอดูดาวสิรินทร  พวกเขาได้รับ
มอบหมายให้ทาํภาระกิจต่างๆ  และจบการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้น้ีด้วยการแนะนําหัวข้อ  แนะนํากิจกรรมสําหรับ
การทําค่ายดาราศาสตร์ของโรงเรียน พร้อมทั้งจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมของค่าย 
 
หลักฐานการเรียนรู้อ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 
1.  การจําแนกประเภทของกาแล็กซ ี
2.  เบาะแสของดาวเคราะห์ 
3.  ข้อมูลของดาวเคราะห์ 
4.  ระยะเวลาของการโคจร 
5.  กฏของเคปเลอร์ 
6.  ใบกิจกรรมการวางแผนการสืบค้น 
 
การประเมินตนเอง 
การประเมินตนเองในการเข้าค่ายดาราศาสตร์ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1: เอกภพ 
ขั้นสร้างความ
สนใจ 

แนะนํานักเรียนเข้าสู่ค่ายและหอดูดาวสิรินทร และเริ่มอภิปรายเก่ียวกับสิ่งต่างๆ
ที่พบเห็นเมื่อนักเรียนมาถึงค่าย ใช้โอกาสน้ีในการตรวจสอบพ้ืนความรู้ของ
นักเรียนในเรื่องเก่ียวกับเอกภพ 

20 

ขั้นสาํรวจและ
ค้นหา 

นักเรียนเริ่มศึกษาเก่ียวกับกาแล็กซี ซึ่งรวมถึงกาแล็กซทีางช้างเผือกของเรา และ
ให้นักเรียนพัฒนาระบบการจําแนกประเภทของกาแล็กซี  

30 

ขั้นอธบิายและลง
ข้อสรุป 

นักเรียนอธิบายว่าพวกเขาจําแนกประเภทกาแล็กซีอย่างไร   
 

30 

ขั้นขยายความรู้ นักเรียนพิจารณาว่าทําไมกาแล็กซีถึงมีรูปรา่งแตกต่างกันมากมาย  20 

ขั้นประเมินผล นักเรียนเตรียมงานนําเสนอเพ่ือสรุปโครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของเอกภพและ
พากษ์เสียงบรรยายในวิดีทัศน์เรื่องวิวัฒนาการของกาแล็กซี  

15 

 
 
แผนการจัดการเรียนรู่ที่ 2: ระบบสุริยะ 

ขั้นสร้างความ
สนใจ 

แนะนําบริบทและตรวจสอบพ้ืนความรู้ของนักเรียนโดยการต้ังคําถาม 
 

30 

ขั้นสาํรวจและ
ค้นหา 

นักเรียนทํางานเป็นกลุ่มเพ่ือรวบรวมและจดักระทําข้อมูลเก่ียวกับดาวเคราะห์  
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ในการสร้างแบบจําลองของดาวเคราะห์แต่ละดวง  

60 

ขั้นอธบิายและลง
ข้อสรุป 

นักเรียนอธิบายขนาดของวงดาวเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับดาวเคราะห์ที่
ได้ค้นพบจากการอภิปราย  

20 

ขั้นขยายความรู้ นักเรียนศึกษาแบบจําลองที่สร้างขึ้นเพ่ือแสดงระยะทางระหว่างวงโคจรของดาว
เคราะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะ   

40 

ขั้นประเมินผล นักเรียนทบทวนแผนภาพระบบสุริยะเพ่ือตัดสินใจว่าแบบจําลองน้ันมีอัตราส่วน
ขนาดที่ถูกต้อง  

10 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3: วงโคจรของดาวเคราะห์ 

ขั้นสร้างความ
สนใจ 

แนะนําบริบทและทบทวนความรู้เก่ียวกับขนาดของระบบสุริยะ 10 

ขั้นสาํรวจและ
ค้นหา 

นักเรียนทํางานเป็นกลุ่มเพ่ือทําการทดลองเกี่ยวกับความคิดของเคปเลอร์ ที่ว่า 
ขนาดของวงโคจรของดาวเคราะห์มีความเช่ือมโยงกับระยะทางระหว่างดาว
เคราะห์น้ันๆ กับดวงอาทิตย์    

40 

ขั้นอธบิายและลง
ข้อสรุป 

แนะนํานักเรียนให้รู้จักกับ เคปเลอร์ นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน และใช้กฏของ
เขาในการแปลผลข้อมลูการทดลองของนักเรียนเทียบกับข้อมูลดาวเคราะห์ที่มี
การตีพิมพ์อยู่ทั่วไป  ให้นักเรียนตัดสินว่ากฏของเคปเลอร์ถูกต้องหรือไม่  

20 

ขั้นขยายความรู้ นักเรียนใช้กฏของเคปเลอร์ในการพยากรณ์ตําแหน่งของดาวอังคารในอีก 260 
วันในอนาคต (เวลาที่ยานอวกาศใช้ในการเดินทางจากโลกไปยังดาวอังคาร)  

20 

ขั้นประเมินผล นักเรียนเขียนผลการทดลองเพ่ือแสดงว่าข้อมูลของนักเรียนตรงกับกฏของเคป
เลอร์อย่างไร  และสามารถช่วยนักเรียนในการพยากรณ์ตําแหน่งของดาวอังคาร
ในอนาคตได้อย่างไร   

20 

 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4: Target Earth! 

ขั้นสร้างความ
สนใจ 

แนะนําบริบทและตรวจสอบพ้ืนความรู้ของนักเรียนโดยการต้ังคําถาม  ครูแสดง
ให้นักเรียนเหน็ถึงความสําคัญของการตกกระทบของอุกกาบาต  

15 

ขั้นสาํรวจและ
ค้นหา 

นักเรียนวางแผนและทําการสบืค้นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขนาดของหลุม
อุกกาบาต  

50 

ขั้นอธบิายและลง
ข้อสรุป 

นักเรียนอธิบายผลการทดลองเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตกกระทบของ
อุกกาบาต 

20 

ขั้นขยายความรู้ นักเรียนพิจารณาแนวคิดที่ว่า โลกสามารถกูปกป้องจากการชนของอุกกาบาตได้ 20 

ขั้นประเมินผล นักเรียนช่วยดอกเตอร์ซันน่ีวางแผนการจัดค่ายดาราศาสตร์คร้ังต่อไป  เป็นวิธีให้
ครูตรวจดูว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากค่ายในคร้ังน้ี   

30 

 


