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ค่ายดาราศาสตร์  
แผนการจัดการเรียนรู ้2: ระบบสุริยะ 
บทนํา 

กลุ่มนักเรียน ได้แก่ เฆม  วิน และเอิร์ท ได้เข้าค่ายเฉพาะพิเศษเพ่ือศึกษาดาราศาสตร์   ในค่ายดาราศาสตร์  

พวกเขาโชคดีที่ได้ทํางานร่วมกับ ดร.ซันน่ี ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ประจําของหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่   ดร.ซันน่ีได้มอบหมายงานบางอย่างเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจของเด็กๆเกี่ยวกับเรื่อง

จักรวาล  ในหน่วยการเรียนน้ีเป็นการนํากิจกรรมบางเรื่องจากกิจกรรมเหล่าน้ี ไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของ

คุณ  คณุอาจจะจัดทําค่ายดาราศาสตร์ของคุณเองได้ โดยให้นักเรียนปฏิบัติดังน้ี: 

• ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลและกาแล็กซ ี
• สร้างแบบจําลองระบบสุริยะ 
• สืบค้นระยะเวลาหน่ึงปีของดาวเคราะห์อ่ืนๆ ว่ากินเวลานานเท่าไร 
• พิจารณาผลกระทบของการพุ่งชนโลกของดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ ่

 

ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนสร้างแบบจําลองย่อส่วนของระบบสุริยะและนําไปทดลองปฏิบัตินอก

ห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงขนาดของระบบสุริยะ และ

ระยะทางระหว่างดาวเคราะห์ต่างๆ ให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่ม สร้างและวัดขนาดต่างๆ ของแบบจาํลอง 

รวบรวมเรื่องราวเก่ียวกับดาวเคราะห์และเติมข้อมูลในตาราง หลังจากน้ันให้ใช้ข้อมลูเหล่าน้ีเพ่ือสร้าง

แบบจําลองย่อส่วนของระบบสุริยะ 

 

คําศัพท์ 

 ดาว ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ วงโคจร 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถ 

• อธิบายดาวเคราะห์ต่างๆ ในระบบสุริยะได้ 

• สร้างแบบจําลองย่อส่วนของระบบสุริยะได้ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้         160 นาที 
 
ขั้นสร้างความสนใจ             30  นาที 

แนะนําบริบทและตรวจสอบพ้ืนความรู้เดิมของนักเรียนด้วยการถามคําถาม 

สไลด์ 1  แนะนําหน่วยการเรียนรู้ใหม่กับนักเรียน   จากภาพน้ีจะเห็นว่าโครงสร้างมีขนาดเล็กกว่า
กาแล็กซ ี- น่ีเป็นระบบสุริยะของเรา  

สไลด์ 2  อธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สไลด์ 3 ซันน่ีแนะนํานักเรียนเก่ียวกับหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ - ระบบสุริยะ, ขนาดของดาว
เคราะห์และระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์แต่ละดวง 

สไลด์ 4 เขียนแบบทดสอบง่ายๆ เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน  นักเรียนสามารถจะ
ทํางานเป็นกลุ่มหรือเป็นงานเด่ียวได้    คุณอาจจะต้ังคําถามถามเพ่ิมเติม หรือให้นักเรยีน
คิดคําถามเพ่ือถามเพ่ือนๆกันเอง (อาจจะเป็นนักเรียนชายต้ังคําถามถามนักเรียนหญิง)  ใช้
สไลด์น้ีเพ่ือเป็นการกระตุ้นด้วยการถาม ตอบ ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนในเรื่อง
ระบบสุริยะ 

 

ขั้นสํารวจและค้นคว้า         60 นาที 

นักเรียนทํางานเป็นกลุ่มเพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับดาวเคราะห์   ข้อมลูเหล่าน้ีจะนํามาใช้ในการสร้าง

แบบจําลองย่อส่วนดาวเคราะห์แต่ละดวง  

สไลด์ 5  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4 หรือ 5 คน  แจกใบงานกิจกรรม เรื่องราวของดาวเคราะห์ 
และใบงาน ข้อมูลดาวเคราะห์   หากยังไม่ได้ตัด เรื่องราวของดาวเคราะห์ เป็นการ์ดให้
นักเรียน  อาจจะให้เวลานักเรียนตัดทําการ์ดเอง   อธิบายกฎเกณฑ์กติกาในการเล่นเกม
คัดเลือกการ์ด  นักเรียนควรจะใช้เรื่องราวของดาวเคราะห์ในการ์ดเพ่ือช่วยในการเลือก
จับคู่ว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงไหนและบันทึกคําตอบในตาราง ข้อมูลดาวเคราะห์   นักเรยีน
อาจจะไม่เขา้ใจเรื่องราวของดาวเคราะห์บางเรื่อง จนกว่าจะได้รวบรวมอ่านเรื่องราวของ
ดาวเคราะห์ทั้งหมดก่อน  นักเรียนต้องศึกษาการ์ดมากกว่าหน่ึงครั้ง และทําความรู้จักกับ
เรื่องราวน้ันๆ เมื่อกลุ่มนักเรียนทํางานเสร็จแล้ว  คุณควรให้เวลาเผื่อไว้สักนิด เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าทุกคนได้ระบุคําตอบที่ถูกต้องลงในตาราง ข้อมูลดาวเคราะห์ 

สไลด์ 6 อธิบายนักเรียนว่า นักเรียนต้องแปลงข้อมูลบางส่วนจากตารางไปจัดทําตัวอย่างที่มองเห็น
ได้จริง  
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สไลด์ 7 - 9 จากสไลด์ 6 แสดงการคํานวณในแต่ละขั้น ถามนักเรียนว่า การใช้ค่าใกล้เคียงเช่น      
300 000 000 แทนการใช้ค่าที่ถูกต้องเช่น 313400000 ในการคํานวณเพ่ือย่อส่วนน้ัน
เหมาะสมหรือไม่ ยอมรับคําตอบใดๆท่ีดูมคีวามหมาย แต่มีเหตุผลเพียงพอในระดับหน่ึง 

 อธิบายนักเรียน ให้ทราบการคํานวณย่อส่วน โดยใช้ข้อมูลดิบในตาราง ขอ้มูลดาวเคราะห์  

สไลด์ 10 ในตอนน้ีนักเรียนสามารถวาดวงกลมท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่างๆ กันเท่ากับขนาดของ                           

ดาวเคราะห์แต่ละดวงลงในกระดาษ  ซึ่งอาจจะนําไปติดไว้บนผนังห้องทดลองเพ่ือแสดงให้ 
เห็นขนาดของดาวเคราะห์ที่แตกต่างกัน  หากมีเวลาเพียงพอ นักเรียนอาจจะทําป้ายเล็กๆ                       
ระบุข้อมูลอธิบายเก่ียวกับดาวเคราะห์ต่างๆ   ทั้งน้ีวิธีที่ดีที่สุดคือการแบ่งนักเรียนเป็น 9 
กลุ่ม แต่ละกลุม่เขียนข้อมูลดาวเคราะห์แต่ละดวง 

 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรปุ         20 นาที 

นักเรียนอธิบายขนาดดาวเคราะห์และข้อมลูอ่ืนๆ ที่เขาคน้พบจากการอภิปรายเก่ียวกับดาวเคราะห์  

สไลด์ 11 นักเรียนอธิบายข้อมูลเก่ียวกับดาวเคราะห์ที่เขาค้นพบ   ควรจะติดภาพวงกลมของดาว
เคราะห์ต่างๆบนผนังห้องทดลองโดยอาจจะเริ่มจากดาวพุธไว้ที่ปลายด้านหน่ึง ถัดไปเป็น
ดาวศุกร์ โลก และดาวเคราะห์ดวงอ่ืนๆ จนถึงดาวพลูโตที่ปลายอีกด้านหน่ึง  ครึ่งหน่ึงของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มจะเดินดูกลุ่มอ่ืนๆ และเมื่อดูจบแล้ว ให้ส่วนที่เหลอืเดินดู  ในการน้ี
นักเรียนแต่ละคนจะสามารถอธิบายข้อมูลที่เขาพบเห็นให้เพ่ือนแต่ละคนได้ 

 

ขั้นขยายความรู้          40 นาที 

ในขั้นน้ีนักเรียนจะเริ่มสร้างแบบจําลองย่อส่วนเพ่ือแสดงระยะทางระหว่างวงโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆใน

ระบบสุริยะ 

สไลด์ 12 ซันน่ีเสนอแนวคิดว่ามาตราส่วนที่ใช้ในการย่อส่วนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอีกคร้ัง เมื่อ
ต้องการแสดงให้เห็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของระบบสุริยะ  

สไลด์13 - 14 การย่อส่วนที่ใช้ในงานน้ีคือ 1 เซนติเมตร ต่อ 1 000 000 กิโลเมตร – น่ันทําให้
เส้นผ่าศูนย์กลางของโลกมีขนาดประมาณ 0.13 มิลลิเมตร – ขนาดประมาณความหนา
ของเส้นผมของมนุษย์!   บอกนักเรียนให้คาํนวณและสร้างตารางนําเสนอขนาดของดาว
เคราะห์แต่ละดวง 
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สไลด์ 15 เมื่อนักเรียนทําการคํานวณขนาดดาวเคราะห์ ให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้สไลด์ 15 
อภิปรายถึงขนาดที่จะนํามาใช้ในการทําแบบจําลองย่อส่วนในตอนท้าย   กระตุ้นให้
นักเรียนเห็นว่าการทําแบบจําลองย่อส่วนไม่สามารถทําได้เฉพาะในห้องทดลอง 

สไลด์ 16 - 17 หากเป็นไปได้ นํานักเรียนออกไปที่สนามฟุตบอล หรือ บริเวณพ้ืนที่ว่างใหญ่ๆ    ใช้แทง่ไม้
ที่มีธงปักบนพ้ืนเพ่ือแสดงตําแหน่งของดาวเคราะห์ - แบบจําลองดาวเคราะห์ที่ใช้การ
ย่อส่วนขนาดน้ีจะมีขนาดเล็กเกินไปที่จะมองเห็นพาดขวางบนสนามฟุตบอล!    ประเด็น
สําคัญเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในที่น้ีคือ  มีพ้ืนที่ว่างเท่าไรในระบบสุริยะ – ใน
บริเวณพ้ืนที่ว่างที่กว้างใหญ่มดีาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กมากๆ     

 

ขั้นประเมิน           10 นาที 

นักเรียนทบทวนแผนภาพระบบสุริยะและตัดสินใจว่าจะย่อส่วนหรือไม่ 

สไลด์ 18 จบบทเรียนด้วยการอภิปรายมาตราส่วนในการย่อส่วนกับนักเรียน   นําเสนอสไลด์ที่ 18 ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนภาพต่างๆท่ีนํามาจากบทเรียนหรือจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และให้
นักเรียนตัดสินใจว่าการย่อส่วนน้ันใช้มาตราส่วนถูกต้องหรือไม่     ถามนักเรียนว่าเป็นไปได้
ไหมในการใช้มาตราส่วนเดียวกัน   ทําแผนภาพย่อส่วนระบบสุริยะ  ที่ประกอบด้วยขนาด
ของดาวเคราะห์  และระยะหา่งระหว่างดาวเคราะห์  - คําตอบคือ ‘ไม่ได้’ เน่ืองจากระยะทาง
ของดาวเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมาก    หากระยะทางระหว่างดาวเคราะห์ดูเหมาะสม   
ขนาดของดาวเคราะห์ก็จะเล็กมากเกินกว่าที่จะมองเห็นได้   หากขนาดของดาวเคราะห์เห็น
ได้ชัดเจน ระยะทางระหว่างดาวเคราะห์ก็จะต้องห่างไกลกันมาก. 

 

การเตรียมตัวสําหรับบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอนท่ีใช ้

 ใบกิจกรรม1: เรื่องราวของดาวเคราะห์ 
 ใบกิจกรรม 2: ข้อมูลดาวเคราะห์ 
 การนําเสนอ (ppt): ระบบสุริยะ 
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เครื่องมือท่ีใช ้

 
เครื่องมือสําหรับ กิจกรรมเร่ือง ข้อมูลดาวเคราะห์ 
กรรไกรสําหรบัตัดทําการ์ด จากแผ่นใบกิจกรรม เรื่องราวดาวเคราะห์ หากครูไม่ได้เตรียมทําการ์ดไว้ให้ก่อน 
อุปกรณ์สําหรบัทําธงในกิจกรรมในสนามฟุตบอล ขั้นขยายความรู้   อาจจะต้องมีเสาหรือแท่งไม้ไผ่เพ่ือทําเสาธง  
ผ้า หรือกระดาษเพ่ือทําธง และเทปกาวสําหรับติดธงกับเสา  
เทปวัดขนาดยาวสําหรับวัดระยะทางในสนาม. 
 
 
 
 
 


