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ค่ายดาราศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4: มุ่งสู่โลก  

บทนํา 
กลุ่มนักเรียน คือ เมฆ  วิน และเอิร์ธ ได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ พวกเขาโชคดีที่ได้

ทํางานร่วมกับ ดร.ซันน่ี ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ประจําของหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่        

ดร.ซันน่ีได้มอบหมายงานบางอย่างเพ่ือทดสอบความรู้และความเข้าใจของเด็กๆเกี่ยวกับเร่ืองจักรวาล     

ในหน่วยการเรียนน้ีเป็นการนํากิจกรรมบางเรื่องจากกิจกรรมเหล่าน้ี ไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของคุณ  

คุณอาจจะจัดทําค่ายดาราศาสตร์ของคุณเองได้ โดยให้นักเรียนปฏิบัติดังน้ี: 

• ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลและกาแล็กซ ี
• สร้างแบบจําลองระบบสุริยะจักรวาล 
• สืบค้นระยะเวลาหน่ึงปีของดาวเคราะห์อ่ืนๆ ว่ากินเวลานานเท่าไร 
• พิจารณาผลกระทบของการพุ่งชนโลกของดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ ่

 

ในแผนการเรียนรู้น้ีให้นักเรียนศึกษาอุกกาบาตและปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของหลุมอุกกาบาตที่เกิดจากการตก

กระทบ เมื่อจบบทเรียนนักเรียนต้องสร้างแหล่งเรียนรู้สําหรับโรงเรียนและโปสเตอร์โฆษณาค่ายดาราศาสตร์

ครั้งต่อไป 

 

คําศัพท์ 
 เทหวัตถุ, ดาวหาง, อุกกาบาต, ดาวตก, สะเก็ดดาว  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถ : 

• จําลองความเสียหายที่เกิดจากการตกกระทบของอุกกาบาต  

• ค้นคว้าหาปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของหลุมอุกกาบาต 
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กิจกรรมการเรียนรู ้         120 นาที 
 

ขั้นสร้างความสนใจ           15 นาที 
แนะนําเน้ือหาวิชาและตรวจสอบพ้ืนฐานความรู้ของนักเรียน ครูต้องแสดงให้นักเรียนเห็นความสําคัญของ

ผลกระทบที่เกิดจากอุกกาบาตโดยการต้ังคําถามนักเรียน 

สไลด์ 1 แนะนําบทเรียนใหม่แก่นักเรยีน 

สไลด์ 2 อธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

สไลด์ 3 นําเสนอคลิปวีดีโอเกี่ยวกับผลกระทบของอุกกาบาตที่ตกลงมาสู่โลก ข้อมูลออนไลน์ที่
สามารถนํามาใช้ได้ เช่น http://www.youtube.com/watch?v=QHSSjCdl0TY 

สไลด์ 4  ให้นักเรียนชมคลิปวีดีโอ เช่น http://www.youtube.com/watch?v=9_EZfxvTmNA 
เพ่ือให้นักเรียนเห็นภาพรวมของอุกกาบาตว่ามันคืออะไร พบได้ที่ไหน ซึง่ความรู้เหล่าน้ี
สามารถดูได้จากสไลด์ถัดไป   

สไลด์ 5 - 9 ใช้สไลด์ที่ 5-9 ในการอภิปรายในช้ันเรียนเก่ียวกับอุกกาบาต และนําไปสู่เรื่องขนาดของ
หลุมที่เกิดจากการตกกระแทกของอุกกาบาต โดยสไลด์ที่ 6 จะอธิบายเก่ียวกับความหมาย
ของศัพท์เฉพาะทางในบทนี ้

 

ขั้นสํารวจและค้นหา         50 นาที 
ให้นักเรียนวางแผนและทําการทดลองเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของหลุมอุกกาบาต  

สไลด์ 10 ให้นักเรียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดของหลุมอุกกาบาต “ขนาด” 
ของอุกกาบาตเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด แต่ให้ต้ังประเด็นกับนักเรียนว่า “ขนาด” หมายถึง
เส้นผ่านศูนย์กลางหรือหมายถึงมวลของอุกกาบาต อุกกาบาตที่มีขนาดใหญ่แต่มคีวาม
หนาแน่นน้อยจะส่งผลกระทบน้อยกว่าอุกกาบาตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าแต่
ประกอบด้วยหินที่มีหนาแน่นมากกว่าหรือไม่ ให้ครูคอยถามนักเรียนเพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนสร้างสมมติฐานที่สามารถพิสูจน์ได้มากกว่าการให้แค่แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับขนาด
ของอุกกาบาต 

สไลด์ 11- 13 สไลด์กลุ่มน้ีจะช่วยนักเรียนในการพิสูจน์สมมติฐานที่นักเรียนอาจคิดว่ายากต่อการพิสูจน์ 
โดยการใช้ ใบงานสําหรับนักเรียน ที่ช่ือ ใบงานการวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ช่วยวางแผนการทดลอง เมื่อครูเห็นว่านักเรียนเข้าใจการทดลองแล้ว ให้แบ่งนักเรียน
ออกเป็น 4-5 กลุ่มทําการทดลอง 

http://www.youtube.com/watch?v=QHSSjCdl0TY
http://www.youtube.com/watch?v=9_EZfxvTmNA
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 วิธีการทดลองน้ีง่ายมาก คือ ให้นักเรียนโยน “อุกกาบาต” (ก้อนดินเผาป้ัน) ลงในถาด
แป้งที่มีช้ันของสีโปสเตอร์บางๆ หรือโรยผงแป้งสีบางๆ ทับหลุมไว้ จากน้ันวัดขนาดของ
หลุมที่เกิดขึ้นและการกระจายของผงแป้ง ซึง่ช้ันของสีโปสเตอร์หรือผงแป้งสีทําให้เห็น
รูปร่างของหลุมชัดขึ้น นักเรียนมักจะเข้าใจได้รวดเร็วในการทดลองนี้และไม่ต้องการการ
ช่วยเหลือมากนัก แม้ว่าอาจจะมีนักเรียนบางคนที่อาจต้องการคําช้ีแนะเก่ียวกับ
เคร่ืองมือ เป็นต้น ซึ่งสไลด์ที ่13 จะเป็นตัวช่วยนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ดี ให้
ครูต้ังคําถามนักเรียนอธิบายส่ิงที่เกิดขึ้น อะไรที่เข้าแทนที่อุกกาบาต ทําไมต้องใช้สายวัด 
ในการวัดขนาด คําถามเหล่าน้ีจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาเคร่ืองมือทดลองของตนเองได้ 

 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรปุ        20 นาที 
นักเรียนอภิปรายผลการทดลองเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตกกระแทกของอุกกาบาต  

สไลด์ 14 - 15  ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลการทดลองของตนเอง ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ในตอนต้น
หรือไม่ นักเรียนเห็นด้วยกับผลการทดลองในสไลด์ที่ 12 หรือไม่ ซึ่งครูควรใช้โอกาสน้ีใน
การอธิบายว่าแม้ผลการทดลองจะไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่นักเรียนต้ังไว้ ไม่ได้
หมายความว่าการทดลองล้มเหลว ซึ่งนักเรียนควรเรียนรู้ที่จะแก้ไขแนวความคิดที่ผิด 
นักเรียนทั้งช้ันควรได้แสดงผลการทดลองให้ทุกคนเห็น ซึง่การนําเสนอน้ีไม่จําเป็นต้องเล่า
ข้อมูลทุกอย่างอย่างละเอียด ให้นําเสนอเฉพาะผลสรุปของหลุมอุกกาบาตที่นักเรียนวาดได้ 
ถ้ามีผลการสรปุใดที่แตกต่างออกไป ครูจึงจะให้นักเรียนกลุ่มน้ันออกมาเล่าวิธีการทดลอง
อย่างละเอียดเพ่ือหาสาเหตุของความแตกต่างของผลการทดลองนั้น การประเมินวิธีการ
ทดลองนี้สําคัญเพ่ือให้แน่ใจว่าผลการทดลองน่าเช่ือถือ 

 

ขั้นขยายความรู้         20 นาที 
นักเรียนกําหนดแนวคิดในการป้องกันโลกจากการถูกชนจากอุกกาบาต  

สไลด์ 16 นําเสนอวีดีโอที่นักวิทยาศาสตร์พูดเก่ียวกับวิธีการปกป้องโลกจากการชนของอุกกาบาต 
โดยใช้วีดีโอจาก http://www.youtube.com/watch?v=w6JS8FtqX04 จับกลุ่ม
นักเรียนกลุ่มละ 4 คนอภิปรายว่าการป้องกันการชนของอุกกาบาตมีความเป็นไปได้จริง
หรือไม่ อะไรจะเกิดขึ้นถ้าอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งตรงมายังโลก  อะไรจะเกิดขึ้นถ้า
อุกกาบาตน้ันระเบิดออกเป็นช้ินเล็กๆ  แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอุกกาบาตน้ันถูกทําให้เปลีย่น
วิถีเป็นว่ิงผ่านโลกโดยไม่เกิดการชน ในตอนท้ายนักเรียนควรลงความเห็นว่าระบบการ
ป้องกันการชนของอุกกาบาตน้ันเป็นไปได้จริงหรือไม่ 

http://www.youtube.com/watch?v=w6JS8FtqX04
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ขั้นประเมินผล          30 นาที 
นักเรียนควรช่วยคุณซันน่ีในการวางแผนค่ายดาราศาสตร์ครั้งต่อไป เพ่ือดูว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากคร้ังน้ี  

สไลด์ 17 - 18 คุณซันน่ีกล่าวขอบคุณนักเรียนสําหรับผลงานของนักเรียนในการจัดค่าย และได้ขอให้
นักเรียนช่วยวางแผนการจัดค่ายดาราศาสตร์ครั้งต่อไป ซึ่งนักเรียนต้องระบุแนวคิดหลัก  5 
อย่างที่ครอบคลุม  (โดยสามารถนํามาจากบทเรียนต่างๆในนี้หรือจากงานอ่ืนภายใน
โรงเรียน) และบอกว่าทําไมจึงนับเป็นแนวคิดหลัก  

นักเรียนควรออกแบบกิจกรรมท่ีสนับสนุนแนวคิดหลัก ซึ่งทรัพยากรท่ีจําเป็นในการทํางาน
ควรจะมีใบแสดงข้อเท็จจริง และกิจกรรมฝึกปฏิบัติพร้อมด้วยแหล่งทรัพยากรท่ีจะช่วย
สนับสนุนการทํา ทรัพยากรของค่ายควรจะเหมาะสมสําหรับนักเรียนในช่วงอายุ 11-16 ปี  

ในตอนท้ายนักเรียนจะต้องทําโปสเตอร์โฆษณาค่ายดาราศาสตร์ครั้งใหม่ ซึ่งผลงานที่ผ่าน
การตรวจของครูจะทําให้การแสดงผลงานในช้ันเรียนที่น่าสนใจ 

 

การประเมินผลโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 

การประเมินผลย่อย  
ครูจะต้องประเมินความเข้าใจของนักเรียนเก่ียวกับหัวข้อเรียน โดยประเมินจากคุณภาพของสมมติฐานที่ต้ัง 
ความซับซ้อนของวิธีการทดลองของนักเรียน  ระดับความต้องการการช่วยเหลือในการพัฒนาวิธีการทดลอง 
วิธีการทําการทดลอง การวิเคราะห์ และการประเมินผลการทดลองของนักเรียน  สําหรับระดับความเข้าใจใน
บทเรียนน้ีองนักเรียนจะถูกประเมินโดยดูจาก ความเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการจัดค่ายดาราศาสตร์ครั้งต่อไป  
 

ความแตกตา่งระหว่างบุคคล 
เตรียมพร้อมทีจ่ะช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาการทดลองที่น่าจะไม่สามารถให้ผลการทดลองที่น่าเช่ือถือได้ 
เน่ืองจากการควบคุมตัวแปรที่ไม่มีคุณภาพ วิธีการวั ดผลที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น   

การเตรียมบทเรียน  

สื่อการเรียนการสอนท่ีใช ้ 
ใบงานสําหรับนักเรียน (SS1): ใบงานการวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
วีดิทัศน์ 1-2: การตกกระแทกโลกของอุกกาบาต 
วีดิทัศน์ 3:  การปกป้องโลก  
การนําเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ (ppt) :  มุ่งสู่โลก! 
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เครื่องมือท่ีใช ้
 
ขั้นสร้างความสนใจ 
การเช่ือมต่ออินเตอร์เพ่ือหาวีดีโอคลิป  
 
ขั้นสาํรวจและค้นหา 
จํานวนต่อ 1 กลุ่ม 

1. กล่องกระดาษขนาด 10 x 10 x 10 ซม.      1  ชุด 
2. หนังสือพิมพ์/กระดาษบรูฟ/ถุงดําขนาดใหญ ่    2  แผ่น   
3. สเกลวัด Scales/ ไม้บรรทัด      1  อัน 
4. เวอร์เนียคาลิปเปอร์       1  อัน 
5. ดินนํ้ามัน        3  ก้อน 
6. ลูกปิงปอง        1  ลูก 
7. สายวัด หรือไม้เมตร        1  อัน 
8. ตะแกรงร่อน         1  อัน 
9. แป้งมัน หรือแป้งสีขาว       1  ถุง   
10. ทรายละเอียด        1  ถุง 
11. สีผสมอาหาร หรือสีโปสเตอร์       1  ส ี
12. ใบงานสําหรับนักเรียน (SS1): ใบงานการวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

 
ขั้นอธบิายและลงข้อสรปุ 
ไม่มี  
 
ขั้นขยายความรู้ 
การเช่ือมต่ออินเตอร์เพ่ือหาวีดีโอคลิป  
 
ขั้นประเมินผล 
กระดาษแผ่นใหญ่ และปากกาสีที่กาํหนด กรรไกร กาว เป็นต้น  เคร่ืองปริ้นเตอร์ และการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนที่ต้องการค้นหาภาพประกอบจากแหล่งข้อมูลออนไลน์   
 
 


