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ค่ายดาราศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู ้3: วงโคจรของดาวเคราะห์ 
บทนํา 

กลุ่มนักเรียน คือ เมฆ  วิน และเอิร์ธ ได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ พวกเขาโชคดีที่ได้

ทํางานร่วมกับ ดร.ซันน่ี ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ประจําของหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ดร.ซันน่ี

ได้มอบหมายงานบางอย่างเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจของเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องจักรวาล ในหน่วยการ

เรียนน้ีเป็นการนํากิจกรรมบางเรื่องจากกิจกรรมเหล่าน้ี ไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของคุณ  คณุอาจจะ

จัดทําค่ายดาราศาสตร์ของคุณเองได้ โดยให้นักเรียนปฏิบัติดังน้ี: 

• ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลและกาแล็กซ ี
• สร้างแบบจําลองระบบสุริยะจักรวาล 
• สืบค้นระยะเวลาหน่ึงปีของดาวเคราะห์อ่ืนๆ ว่ากินเวลานานเท่าไร 
• พิจารณาผลกระทบของการพุ่งชนโลกของดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ ่

 

ในแผนการจัดการเรียนรู้ 3 นักเรียนทําการสืบค้นเรื่องการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบๆดวงอาทิตย์ เขา

เช่ือมโยงระยะทางจากดวงอาทิตย์กับเวลาที่ใช้ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์หน่ึงรอบ หลงัจากน้ันก็จะดูว่า

ข้อมูลน้ีสามารถนําไปใช้ทํานายสถานที่ของดาวเคราะห์ได้ต่อไปในอนาคต  

คําศัพท์ 

 รัศม,ี วงโคจร, ระยะเวลาในการโคจร 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นักเรียนสามารถ: 

• สืบค้นหาความเช่ือมโยงระหว่างรัศมีและระยะเวลาในการโคจรของวัตถุที่โคจรได้ 
• คํานวณหาตําแหน่งของดาวเคราะห์ได้ในอนาคต 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้                           300  นาที 
 

ขั้นสร้างความสนใจ         10  นาที 

แนะนําบริบทและเตือนความจํานักเรียนในเร่ืองขนาดของระบบสุริยะจักรวาล 
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สไลด์ 1  แนะนําหน่วยการเรียนรู้ใหม่กับนักเรียน หน่วยการเรียนน้ีเป็นเรื่องของการทํานาย
ตําแหน่งของดาวเคราะห์ในอนาคต – เป็นการทําให้การสํารวจอวกาศเป็นเรื่องที่เป็นไปได้  

สไลด์ 2  อธิบายจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สไลด์ 3 ซันน่ีแนะนําหวัข้อของหน่วยการเรียนรู้น้ีกับนักเรียน – วงโคจรของดาวเคราะห์ 

สไลด์ 4 - 5 ทบทวนนักเรียนในเรื่อง ขนาดของระบบสุริยะจักรวาล – เตือนความจํานักเรียนว่า ใน
ระบบสุริยะจักรวาลซึ่งส่วนมากจะเป็นพ้ืนที่ว่าง และดาวเคราะห์ รวมถึงโลก จะเคลื่อนที่
สม่ําเสมอเป็นวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ 

 

ขั้นสํารวจและค้นคว้า         60 นาที 

นักเรียนทํางานกันเป็นกลุ่มเพ่ือทําการทดลองแนวความคิดของเคปเลอร์ ในเรื่องขนาดของวงโคจรของ 

ดาวเคราะห์ว่ามีความสัมพันธ์กับระยะทางจากดวงอาทิตย์.  

สไลด์ 6 - 8  แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ทําการทดลองเก่ียวกับรัศมีและเวลาในการโคจร  
คุณอาจจะต้องอธิบายแนวคิดเก่ียวกับระยะเวลาของการโคจร หากคุณใหนั้กเรียนทั้ง
ห้องเรียนทํางานก่อนทําการทดลอง นักเรียนหลายคนอาจจะช่วยกันหาข้อมูลและ
ออกแบบตาราง อาจจะเป็นเวลาที่ดีในการอภิปรายเก่ียวกับความเที่ยวตรงและ
น่าเช่ือถือ   ถามนักเรียนว่าระยะทางที่ได้จากการทําการทดลองครั้งเดียวเพียงพอ
หรือไม่   หรือจะดีกว่าไหมหากอ่านค่าระยะทางน้ันสามคร้ังและนํามาหาค่าเฉล่ีย     

ใช้ใบกิจกรรม ระยะเวลาของการโคจร เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
หรือทั้งห้องเรียน  

ขั้นอธิบายและลงข้อสรปุ         60 นาที 

แนะนํานักเรียนให้รู้จักกับนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันช่ือ เคปเลอร์ และใช้กฎของเขาเพ่ือแปลความหมาย

ข้อมูลจากการทดลอง  และเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับดาวเคราะห์  หลังจากน้ันให้นักเรียนตัดสินว่ากฎของ 

เคปเลอร์น้ันถูกต้องหรือไม่ 

สไลด์ 9 - 10 แนะนําให้นักเรียนรู้จักเคปเลอร์และอธิบายผลงานของเขา  นักเรียนอาจจะต้องการความ
ช่วยเหลือในการแปลความหมายข้อมูลจากการทดลอง   นักเรียนบางคนอาจจะมีปัญหา
ในการคํานวณ ครูอาจจะต้องนําใบกิจกรรม ระยะเวลาของการโคจร และกฏของเคปเลอร์ 
มาช่วย  
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สไลด์ 11 ดูข้อมูลที่แท้จริงของดาวเคราะห์ และกฏของเคปเลอร์  ให้นักเรียนคํานวณและกรอก
ข้อมูลลงในตาราง   คุณอาจจะต้องอธิบาย ค่าตัว p และ a.     p เป็นค่าระยะเวลาของปี
เปรียบเทียบกับเวลาหน่ึงปีของโลก  หน่ึงปีของ ดาวอังคารใช้เวลา 687 วัน  ค่า p คือ 
687/365 หรือ 1.9. หน่วยของระยะทางห่างจากดวงอาทิตย์คือหน่วยทางดาราศาสตร์ 
(Astronomical Units) ใช้ตัวย่อ AU    หน่ึง AU เป็นระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์   
ดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 228 x 106 กิโลเมตร และห่างจากโลก 149.6 x 106 
กิโลเมตร  ดังน้ันหากเป็นหน่วย AU ระยะทางของดาวอังคารห่างจากดวงอาทิตย์คือ  
227.9/149.6 หรือ 1.52 AU.  การใช้หน่วยน้ีจะทําให้คํานวณได้ง่ายขึ้น 

สไลด์ 12 ถามนักเรียนว่าข้อมูลของนักเรียน และข้อมลูของดาวเคราะห์ สอดคล้องกับกฏของ      
เคปเลอร์หรือไม่  ช่วงน้ีครูควรถือโอกาสอภิปรายกับนักเรียนว่าข้อมูลจากการทดลอง
สามารถนํามาใช้พิสูจน์ได้  ในกรณีน้ีข้อมูลอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงสอดคล้องกับกฎของ     
เคปเลอร์ แสดงว่ากฎของเคปเลอร์น้ันพิสูจน์ได้ว่าถกูต้อง 

  

ขั้นขยายความรู้           20 นาที 

นักเรียนใช้กฏของเคปเลอร์ในการทํานายตําแหน่งของดาวอังคาร ในอีก 260 วันข้างหน้า (เวลาที่จรวดว่ิงออก

จากโลกไปถึงดาวอังคาร). 

สไลด์ 13 ซันน่ีถามคําถามนักเรียน – หากเรายิงจรวดไปที่ดาวอังคารในตําแหน่งของดาวอังคารใน
ปัจจุบัน ดาวอังคารจะเคลื่อนที่ไปจากตําแหน่งเดิมและจรวดที่ยิงออกไปก็จะพลาดเป้า เรา
จะแก้ไขอย่างไรในกรณีน้ี?  

สไลด์ 14 สิ่งแรกคือนักเรียนต้องคํานวณอัตราความเร็วของดาวอังคารที่เคลื่อนที ่การคํานวณน้ีใช้คิด
จากระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที ่       ตัวเลขที่ให้ไว้มีหน่วยเป็นล้านกิโลเมตร 
และจํานวนวันที่ดาวโคจรอบดวงอาทิตย์    ให้นักเรียนคิดอัตราความเร็วของดาวอังคาร
เป็นกิโลเมตรต่อวัน 

สไลด์ 15 ซันน่ีอธิบายคําถาม  เรารู้ว่าดาวอังคารอยู่ที่ไหนเมื่อเราปล่อยจรวดออกไปแต่เราต้องการ
ต้ังเป้าไปในตําแหน่งของดาวในอีก 260 วันข้างหน้า    ดาวอังคารจะเคลื่อนที่ไปไกลเทา่ไร
ในวงโคจร 
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ขั้นประเมิน            20 นาที 

นักเรียนเขียนรายงานการทดลองเพ่ือแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้สอดคล้องกับกฏของเคปเลอร์อย่างไร และกฏนี้

ช่วยในการทํานายตําแหน่งในอนาคตของดาวอังคารได้อย่างไร 

สไลด์ 16  ให้นักเรียนเขียนรายงานการทดลอง    เน้นยํ้าให้นักเรียนรวมรายละเอียดในการคํานวณ
ตําแหน่งในอนาคตของดาวอังคารที่นักเรียนทําด้วย 

 

การประเมินผลโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การประเมินผลย่อย 
ในขั้นการสํารวจและค้นคว้าครูสามารถประเมินความสามารถของนักเรียนได้โดยดูว่าข้อมูลที่นักเรียนศึกษามา
น้ันมีความน่าเช่ือถือและถูกต้องหรือไม่  ครสูามารถประเมนิความเข้าใจมโนทัศน์หัวข้อต่างๆ ของนักเรียนได้
โดยดูจากการแปลผลและการสร้างกราฟ  ในขั้นประเมิน ครูสามารถประเมินความสามารถของนักเรียนได้จาก
งานที่ให้นักเรียนเขียนรายงานการทดลองและการคํานวณการเดินทางไปดาวอังคาร 
 

ความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
นักเรียนเก่งและกลุ่มเก่งจะไม่จําเป็นต้องใช้ใบความรู้ ระยะเวลาของการโคจร เสรมิ แต่นักเรียนส่วนใหญ่
อาจจะได้ประโยชน์จากการอ่านใบความรู้น้ันแม้ว่าจะมีการระบุวิธีการในสไลด์การสอนของครูก็ตาม  ครูควร
เตรียมพร้อมทีจ่ะให้ความช่วยเหลือนักเรียนในหัวข้อที่เก่ียวกับการคํานวณการโคจร และงานที่ให้ทําเก่ียวกับ
กฏของเคปเลอร์ นักเรียนบางคนอาจจะมีปัญหาในการคิดเรื่องอัตราส่วน 
 

การเตรียมบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอนท่ีใช ้

 ใบกิจกรรม 1: ระยะเวลาของการโคจร 
 ใบกิจกรรม 2:  กฏของเคปเลอร์ 
 สื่อนําเสนอ: วงโคจรของดาวเคราะห์ 
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เครื่องมือท่ีใช ้

 
ขั้นสร้างความสนใจ 
ไม่ม ี
 
ขั้นสาํรวจและค้นคว้า 
วัสดุที่ใช้ในการทดลอง ระยะเวลาในการโคจร ในเรื่องแรงสู่ศูนย์กลาง ต่อกลุ่ม 
ท่อ พีวีซี ยาว 30 เซนติเมตร 
จุกยาง 
ตุ้มนํ้าหนัก/ น๊อต 
ตัวหนีบกระดาษ 
เชือกยาว 3 เมตร 
นาฬิกาจับเวลา 
 
ขั้นอธบิายและลงข้อสรปุ 
ไม่ม ี
 
ขั้นขยายความรู้ 
ไม่ม ี
 
ขั้นประเมิน 
ไม่ม ี
 
 
 


