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คู่มือคร ู

รายวิชาพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จัดทำโดย 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 



 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

คำชี้แจง 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

แกนกลาง กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นเพื่อต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ทัดเทียมกับนานาชาติ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตรท์ี่เชื่อมโยงความรู้กบักระบวนการ ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติเพื ่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนี้ โรงเรียนจะต้องใช้
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สสวท. จึงได้จัดทำคู่มือครู
ประกอบหนังสือเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรเพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ นี้ สสวท. ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือ
นำไปใช้เป็นคู่มือครูคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ 
ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายในคู่มือครูประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร 
แนวความคิดต่อเนื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน ซึ่งเป็นตัวอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนำไปใช้ ในการจัดทำคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ 
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครูผู้สอนจากสถาบันต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลม่นี้จะเป็นประโยชนแ์ก่
ครูและผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมี
ข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้คู่มือครูสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้ง สสวท. ทราบดว้ย จักขอบคุณยิ่ง 

 
 
 

     (ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์) 
             ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      กระทรวงศึกษาธิการ  
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ส่วนหน้า เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 หน่วยการเรียนรู้ 
 ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
 รายการวัสดุอุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียน 
 แนะนำการใช้คู่มือครู 
 
หน่วยที่  1  วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 
หน่วยที่ 2  พันธุศาสตร์ 
 บทที ่1  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
หน่วยที่ 3  คลื่นและแสง 
 บทที่ 1  คลื่น 
 บทที่ 2  แสง 
หน่วยที่ 4  ระบบสุริยะของเรา 
 บทที่ 1  ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 
ภาคผนวก บรรณานุกรม 
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  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
 

ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด เพ่ือให้ได้กระบวนการและ
ความรู้จากการสังเกต การสำรวจตรวจสอบ การทดลอง แล้วนำผลที่ได้มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้ 
1. เพ่ือให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎี และกฎที่เป็นพ้ืนฐานในวิชาวิทยาศาสตร์  
2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตของธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์และข้อจำกัดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เพ่ือให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในเชิงที่ มี

อิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
5. เพ่ือนำความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการดำรงชีวิต 
6. เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร 

และความสามารถในการตัดสินใจ 
7. เพื่อให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค ์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งด้านความรู้ในเนื้อหา
และกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการต่าง ๆ มีทักษะ
สำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการลงมือปฏิบัติอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 
โดยกำหนดสาระสำคัญดังนี้  

▪ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต  
การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การดำรงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต 

▪ วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) เรียนรู้เกี ่ยวกับธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร  
การเคลื่อนที่ พลังงาน และคลื่น 

▪ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (Earth and Space Science) เร ียนรู้ เก ี ่ยวกับโลกและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ข้อมูลทางธรณีวิทยา และการนำไปใช้ประโยชน์ การถ่ายโอนพลังงานความร้อนของโลก  
การเปลี่ยนแปลงลักษณะลมฟ้าอากาศ และการดำรงชีวิตของมนุษย์โลกในเอกภพ และดาราศาสตร์กับมนุษย์ 

▪ เทคโนโลยี (Technology) 
• การออกแบบและเทคโนโลยี (Designing and Technology) เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิต

ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือก ใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

• วิทยาการคำนวณ (Computing Science) เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน  
การแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สาระท่ี 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งไม่มีชีวิตกับสิ ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ ่งมีช ีว ิตกับสิ ่งมีช ีว ิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม  
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระท่ี 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 

เข้าใจสมบัติของสสาร องคป์ระกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ลักษณะการเคลื่อนที่ 
แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  
สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  

 มาตรฐาน ว 1.1 

 มาตรฐาน ว 1.2 

 มาตรฐาน ว 1.3 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ว 2.1 

 มาตรฐาน ว 2.2 

 มาตรฐาน ว 2.3 



ง  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ 
และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ 

เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและ  
บนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

  

 มาตรฐาน ว 3.2 

 มาตรฐาน ว 4.1 

 มาตรฐาน ว 3.1 

 มาตรฐาน ว 4.2 
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• เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

มนุษย์ การดำรงชีวิตของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมและตัวอย่าง
โรคที ่ เก ิดจากการเปลี ่ยนแปลงทางพันธุกรรม ประโยชน์และผลกระทบของสิ ่งม ีช ีว ิตด ัดแปรพันธุกรรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบนิเวศ และการถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 

• เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของธาตุ สารละลาย สารบริสุทธิ์ สารผสม หลักการแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร  
ในรูปแบบของการเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมบัติทางกายภาพ และการใช้
ประโยชน์ของวัสดุประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม 

• เข้าใจการเคลื่อนที่ แรงลัพธ์และผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์ของแรง แรงที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน   
สนามของแรง ความสัมพันธ์ของงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน การถ่ายโอน
พลังงาน สมดุลความร้อน ความสัมพันธ์ของปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า และหลักการ
เบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

• เข้าใจสมบัติของคลื่นและลักษณะของคลื่นแบบต่าง ๆ แสง การสะท้อน การหักเหของแสง และทัศนอุปกรณ ์
• เข้าใจการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ การเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ การเกิดข้างขึ้น

ข้างแรม การขึ้นและตกของดวงจันทร์ การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ และความก้าวหน้าของ
โครงการสำรวจอวกาศ 

• เข้าใจลักษณะของชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อลมฟ้าอากาศ การเกิดและผลกระทบของพายุ  
ฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กระบวนการเกิด
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการใช้ประโยชน์ พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ ลักษณะและโครงสร้างภายใน
โลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนผิวโลก ลักษณะชั้นหน้าตัดดิน กระบวนการเกิดดิน แหล่งน้ำผิวดิน  
แหล่งน้ำใต้ดิน กระบวนการเกิดและผลกระทบของภัยธรรมชาติ และธรณีพิบัติภัย 

• เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้
เทคโนโลยี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรเพ่ือ
ออกแบบและสร้างผลงานสำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งคำนึงถึง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

• นำข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  
ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม 

คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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• ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาที่เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีการกำหนดและควบคุม 
ตัวแปร คิดคาดคะเนคำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ออกแบบและ  
ลงมือสำรวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย 

• วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบจากพยานหลักฐาน โดยใช้ความรู้และ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป และสื่อสารความคิด ความรู้จากผลการ สำรวจ
ตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม 

• แสดงถึงความสนใจ มุ่งม่ัน รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกับเรื่องที่จะ
ศึกษาตามความสนใจของตนเอง โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้อง  เชื่อถือได้ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ค้นพบเมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพ่ิมข้ึนหรือโต้แย้งจากเดิม 

• ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน ใช้ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิใน
ผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อ
บริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ 

• แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
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ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว 1.1 

1. อธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของระบบนิเวศที่ได้จากการสำรวจ 

• ระบบนิเวศประกอบด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิต เช่น พืช สัตว์ 
จ ุล ินทรีย ์ และองค์ประกอบที ่ไม่ม ีช ีว ิต เช ่น แสง น้ำ 
อุณหภูมิ แร่ธาตุ แก๊ส องค์ประกอบเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน 
เช่น พืชต้องการแสง น้ำ และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใน
การสร้างอาหาร สัตว์ต้องการอาหาร และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการดำรงช ีว ิต เช ่น อ ุณหภ ูม ิ  ความชื้น 
องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่าง
เหมาะสม ระบบนิเวศจึงจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้ 

2. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ  
ในแหล่งที่อยู่เดียวกันที่ได้จากการ
สำรวจ 

• สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ภาวะพ่ึงพากัน ภาวะอิงอาศัย ภาวะเหยื่อกับผู้ล่า ภาวะ
ปรสิต 

• สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที ่อยู่
เดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน เรียกว่า ประชากร 

• กลุ่มสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยประชากรของสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ 
ชนิด อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน 

3. สร้างแบบจำลองในการอธิบาย
การถ่ายทอดพลังงานในสายใย
อาหาร 

4. อธิบายความสัมพันธ์ของผู ้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์
ในระบบนิเวศ 

5. อธิบายการสะสมสารพิษในสิ่งมีชีวิต
ในโซ่อาหาร 

6. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 
และสิ ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดย 
ไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศ 

• กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งตามหน้าที่ได้เป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ สิ่งมีชีวิต
ทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์กัน ผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้าง
อาหารได้เอง โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ผู้บริโภค 
เป็นสิ ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง และต้องกิน
ผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
ตายลง จะถูกย่อยโดยผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ ่งจะเปลี ่ยน
สารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิด
การหมุนเวียนสารเป็นวัฏจักร จำนวนผู้ผลิต ผู้บริโภค และ 
ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์จะต้องมีความเหมาะสม จึงทำใหก้ลุ่ม
สิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 
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 • พลังงานถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับต่าง ๆ 
รวมทั้งผู ้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในรูปแบบสายใยอาหาร 
ที่ประกอบด้วย โซ่อาหารหลายโซ่ที ่สัมพันธ์กัน ในการ
ถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหาร พลังงานที่ถูกถ่ายทอดไปจะ
ลดลงเรื่อย ๆ ตามลำดับของการบริโภค 

• การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ อาจทำให้มีสารพิษ
สะสมอยู ่ในสิ ่งมีช ีว ิตได้ จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต และทำลายสมดุลในระบบนิเวศ ดังนั้นการดูแล
รักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล และคงอยู่ตลอดไปจึง
เป็นสิ่งสำคัญ 

มาตรฐาน ว 1.3 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน  
ดีเอ ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้
แบบจำลอง 

• ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดจาก
รุ ่นหนึ ่งไปยังอีกรุ ่นหนึ ่งได้ โดยมียีนเป็นหน่วยควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรม 

• โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอ และโปรตีนขดอยู ่ ใน
นิวเคลียส ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซมมีความสัมพันธ์กัน 
โดยบางส่วนของดีเอ็นเอทำหน้าที่เป็นยีนที่กำหนดลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต 

• สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2 ชุด โครโมโซมที่เป็นคู่กัน มีการ
เร ียงลำด ับของย ีนบนโครโมโซมเหม ือนก ัน เร ียกว่า 
ฮอมอโลกัสโครโมโซม ยีนหนึ ่งที ่อยู ่บนคู ่ฮอมอโลกัส
โครโมโซม อาจมีรูปแบบแตกต่างกัน เรียกแต่ละรูปแบบ
ของยีนที่ต่างกันนี้ว่า แอลลีล ซึ่งการเข้าคู่กันของแอลลีล 
ต่าง ๆ อาจส่งผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างกัน 

• สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่ มนุษย์มีจำนวน
โครโมโซม 23 คู่ เป็นออโตโซม 22 คู่ และโครโมโซมเพศ 1 
คู่ เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX เพศชายมีโครโมโซม
เป็น XY 
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2. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณา
ลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีล 
ด้อยอย่างสมบูรณ ์

3. อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์
ของลูกและคำนวณอัตราส่วนการ
เกิดจ ีโนไทป์และฟีโนไทป ์ของ 
รุ่นลูก 

• เมนเดลได้ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ 
ต้นถั ่วชนิดหนึ ่ง และนำมาสู ่หลักการพื ้นฐานของการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

• สิ ่งมีช ีว ิตที ่มีโครโมโซมเป็น 2 ชุด ยีนแต่ละตำแหน่งบน 
ฮอมอโลกัสโครโมโซมมี 2 แอลลีล โดยแอลลีลหนึ่งมาจากพ่อ 
และอีกแอลลีลมาจากแม่ ซึ ่งอาจมีร ูปแบบเดียวกัน หรือ
แตกต่างกัน แอลลีลที่แตกต่างกันนี้ แอลลีลหนึ่งอาจมีการ
แสดงออกข่มอีกแอลลีลหนึ่งได้ เรียกแอลลีลนั้นว่าเป็นแอลลีล 
เด่น ส่วนแอลลีลที่ถูกข่มอย่างสมบูรณ์ เรียกว่าเป็นแอลลีล 
ด้อย 

• เมื ่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ ์ แอลลีลที ่เป็นคู ่กันในแต่ละ 
ฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจากกันไปสู ่เซลล์ส ืบพ ันธุ์  
แต่ละเซลล์ โดยแต่ละเซลล์สืบพันธุ์จะได้รับเพียง 1 แอลลีล 
และจะมาเข้าคู ่กับแอลลีลที่ตำแหน่งเดียวกันของอีกเซลล์
สืบพันธุ์หนึ่ง เมื่อเกิดการปฏิสนธิ จนเกิดเป็นจีโนไทป์และ
แสดงฟีโนไทป์ในรุ่นลูก 

4. อธิบายความแตกต่างของการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส 

• กระบวนการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมี 2 แบบ คือไมโทซิส 
และไมโอซิส 

• ไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกาย  
ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ที่มีลักษณะและ
จำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้งต้น 

• ไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพ่ือสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ผลจาก
การแบ่งจะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็น
ครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น เมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์
สืบพันธุ์ ลูกจะได้รับการถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจาก
พ่อและอีกชุดหนึ่งจากแม่ จึงเป็นผลให้รุ ่นลูกมีจำนวน
โครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงท่ีในทุก ๆ รุ่น 
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5. บอกได้ว่าการเปลี ่ยนแปลงของยีน
หรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทาง
พันธุกรรม พร้อมทั ้งยกตัวอย่างโรค
ทางพันธุกรรม 

6. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื ่อง
โรคทางพันธ ุกรรม โดยร ู ้ว ่าก ่อน
แต่งงานควรปรึกษาแพทย์เพื ่อตรวจ
และวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจ
เกิดโรคทางพันธุกรรม 

• การเปลี ่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม ส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เช่น 
โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน กลุ่มอาการ
ดาวน์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม 

• โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ 
ดังนั้นก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงควรป้องกันโดยการตรวจ
และว ิน ิจฉ ัยภาวะเส ี ่ยงจากการถ ่ายทอดโรคทาง
พันธุกรรม 

7. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบที่
อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

8. ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่
อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดย
การเผยแพร่ความรู ้ท ี ่ได้จากการ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูล
สนับสนุน 

• มนุษย์เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ 
เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ เรียกสิ่งมีชีวิต
นี้ว่า สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

• ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากสิ ่งมีช ีว ิตดัดแปร
พันธุกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น การผลิตอาหาร การผลิตยา
รักษาโรค การเกษตร อย่างไรก็ดีสังคมยังมีความกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่มีต่อ
สิ ่งมีช ีว ิตและสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งย ังทำการติดตามศึกษา
ผลกระทบดังกล่าว 

9. เปรียบเทียบความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับชนิดสิ ่งมีช ีวิตใน
ระบบนิเวศต่าง ๆ 

10. อธ ิ บายความสำค ัญของความ
หลากหลายทางช ี วภาพท ี ่ ม ี ต่ อ 
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
ต่อมนุษย ์

11. แสดงความตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ มี 3 ระดับ ได้แก่ ความ
หลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายของชนิด
สิ ่งมีช ีว ิต และความหลากหลายทางพันธ ุกรรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพนี้มีความสำคัญต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงจะรักษาสมดุลได้ดีกว่าระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่ำกว่า นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ยังมีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นอาหาร 
ยารักษาโรค วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของทุกคนในการดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้คงอยู่ 
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มาตรฐาน ว 2.1 

1. ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้
ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์ 
เซราม ิก และว ัสด ุผสมโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และสารสนเทศ 

2. ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้วัสดุ
ประเภทพอลิเมอร์ เซรามิก และ 
วัสดุผสม โดยเสนอแนะแนวทางการ
ใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

• พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม เป็นวัสดุที่ใช้มากใน
ชีวิตประจำวัน 

• พอลิเมอร์เป็นสารประกอบโมเลกุลใหญ่ที่เกิดจากโมเลกุล
จำนวนมากรวมตัวกันทางเคมี เช่น พลาสติก ยาง เส้นใย  
ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติแตกต่างกัน โดยพลาสติกเป็น 
พอลิเมอร์ที่ขึ ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ ยางยืดหยุ ่นได้   
ส่วนเส้นใยเป็นพอลิเมอร์ที ่สามารถดึงเป็นเส้นยาวได้   
พอลิเมอร์จึงใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 

• เซรามิกเป็นวัสดุที ่ผลิตจากดิน หิน ทราย และแร่ธาตุ  
ต่าง ๆ  จากธรรมชาติ และส่วนมากจะผ่านการเผาที่อุณหภมูิ
สูง เพื่อให้ได้เนื้อสารที ่แข็งแรง เซรามิกสามารถทำเป็น
รูปทรงต่าง ๆ ได้ สมบัติทั ่วไปของเซรามิกจะแข็ง ทนต่อ 
การสึกกร่อนและเปราะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น 
ภาชนะที่เป็นเครื่องปั้นดินเผา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

• วัสดุผสมเป็นวัสดุที่เกิดจากวัสดุตั้งแต่ 2 ประเภทที่มีสมบัติ
แตกต่างกันมารวมตัวกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 
เช่น เสื้อกันฝนบางชนิดเป็นวัสดุผสมระหว่างผ้ากับยาง 
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุผสมระหว่างคอนกรีตกับเหล็ก 

• วัสดุบางชนิดสลายตัวยาก เช่น พลาสติก การใช้วัสดุอย่าง
ฟุ่มเฟือยและไม่ระมัดระวังอาจก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

3.  อธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี รวมถึง
การจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อ
เกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้แบบจำลอง
และสมการข้อความ 

• การเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
สาร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่ โดยสารที่
เข้าทำปฏิกิริยา เรียกว่า สารตั้งต้น สารใหม่ทีเ่กิดขึ้นจาก
ปฏิกิริยา เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ การเกิดปฏิกิริยาเคมี
สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ 
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 • การเกิดปฏิกิริยาเคมี อะตอมของสารตั้งต้นจะมีการจัดเรียงตัว
ใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสมบัติแตกต่างจากสารตั้งต้น โดย
อะตอมแต่ละชนิดก่อนและหลังเกิดปฏิกิริยาเคมีมีจำนวน
เท่ากัน 

3. อธิบายกฎทรงมวล โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ ์

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มวลรวมของสารตั้งต้นเท่ากับมวล
รวมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามกฎทรงมวล 

4. วิเคราะห์ปฏิกิร ิยาดูดความร้อน 
และปฏิกิริยาคายความร้อน จาก
การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน
ของปฏิกิริยา 

• เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี มีการถ่ายโอนความร้อนควบคู่ไปกับ
การจัดเร ียงตัวใหม่ของอะตอมของสาร ปฏิกิร ิยาที ่มี 
การถ่ายโอนความร้อนจากสิ ่งแวดล้อมเข้าสู ่ระบบเป็น
ปฏิกิริยาดูดความร้อน ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนความร้อน
จากระบบออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน โดย
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์มอมิเตอร์ 
หัววัดที่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้
อย่างต่อเนื่อง 

5. อธิบายปฏิกิร ิยาการเกิดสนิมของ
เหล็ก ปฏิกิร ิยาของกรดกับโลหะ 
ปฏ ิก ิ ร ิ ยาของกรดก ับเบส และ
ปฏิกิร ิยาของเบสกับโลหะ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และอธิบาย
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดฝนกรด 
การส ังเคราะห ์ด ้วยแสง โดยใช้
สารสนเทศ รวมทั ้ งเข ียนสมการ
ข้อความแสดงปฏิกิริยาดังกล่าว 

• ปฏิกิร ิยาเคมีที ่พบในชีว ิตประจำวันมีหลายชนิด เช่น 
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ การเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยาของ
กรดกับโลหะ ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ปฏิกิริยาของเบสกับ
โลหะ การเกิดฝนกรด การสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิกิริยาเคมี
สามารถเขียนแทนได้ด้วยสมการข้อความ ซึ่งแสดงชื่อของ
สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ เช่น  

เชื้อเพลิง + ออกซิเจน → คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ 
ปฏิกิริยาการเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารกับออกซิเจน 
สารที่เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบที่
มีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งถ้าเกิดการ 
เผาไหม้อย่างสมบูรณ์ จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์
และน้ำ 
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 • การเกิดสนิมของเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างเหล็ก 
น้ำและออกซิเจน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมของเหล็ก 

• ปฏิก ิร ิยาการเผาไหม้และการเก ิดสนิมของเหล็กเป็น
ปฏิกิริยาระหว่างสารต่าง ๆ กับออกซิเจน 

• ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ กรดทำปฏิกิริยากับโลหะได้หลาย
ชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะและแก๊สไฮโดรเจน 

• ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคาร์บอเนตได้ผลิตภัณฑ์
เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เกลือของโลหะ และน้ำ 

• ปฏิกิริยาของกรดกับเบส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือของโลหะ
และน้ำ หรืออาจได้เพียงเกลือของโลหะ 

• ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะบางชนิด ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือ
ของเบสและแก๊สไฮโดรเจน 

• การเกิดฝนกรด เป็นผลจากปฏิกิร ิยาระหว่างน้ำฝนกับ
ออกไซด์ของไนโตรเจน หรือออกไซด์ของซัลเฟอร์ ทำให้
น้ำฝนมีสมบัติเป็นกรด 

• การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เป็นปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ โดยมีแสงช่วยในการเกิดปฏิกิริยา 
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลกลูโคสและแก๊สออกซิเจน 

6. ระบุประโยชน์และโทษของปฏิกิริยา
เคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
และยกตัวอย่างวิธีการป้องกันและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่
พบในชีวิตประจำวัน จากการสืบค้น
ข้อมูล 

7. ออกแบบวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดย
บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 

• ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันมีทั้งประโยชน์และโทษ
ต่อสิ ่งมีชีวิตและสิ ่งแวดล้อม จึงต้องระมัดระวังผลจาก
ปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนรู้จักวิธีป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิด
จากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน 

• ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีว ิตประจำวัน และสามารถบูรณาการกับคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพตามต้องการหรืออาจสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี โดยใช้
ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี เช่น การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ความร้อนอันเนื ่องมาจากปฏิกิริยาเคมี การเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต 
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มาตรฐาน ว 2.3 

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว ่าง 
ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และ
ความต้านทาน และคำนวณปริมาณ
ที่เกี ่ยวข้องโดยใช้สมการ V = IR 
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

2. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า 

3. ใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ในการ
วัดปริมาณทางไฟฟ้า 

• เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้าออกจาก
ขั้วบวกผ่านวงจรไฟฟ้าไปยังขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
ซึ่งวัดค่าได้จากแอมมิเตอร์ 

• ค่าท่ีบอกความแตกต่างของพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยประจุ
ระหว่างจุด 2 จุด เรียกว่า ความต่างศักย์ซึ่งวัดค่าได้จาก
โวลต์มิเตอร์ 

• ขนาดของกระแสไฟฟ้ามีค่าแปรผันตรงกับความต่างศักย์
ระหว่างปลายทั้งสองของตัวนำ โดยอัตราส่วนระหว่าง 
ความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้ามีค่าคงที่ เรียกค่าคงที่นี้ว่า 
ความต้านทาน 

4. วิเคราะห์ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเมื่อต่อ 
ตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรม
และแบบขนานจากหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

5. เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแสดง 
การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
และแบบขนาน 

• ในวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
และอ ุปกรณ ์ ไฟฟ ้ า โดยอ ุปกรณ ์ ไฟฟ้ าแต ่ละช ิ ้ นมี  
ความต้านทาน ในการต่อตัวต้านทานหลายตัว มีทั้งต่อ
แบบอนุกรมและแบบขนาน 

• การต่อตัวต้านทานหลายตัวแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้า 
ความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ
ผลรวมของความต่างศักย์ที่คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว  
โดยกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน 

• การต่อต ัวต ้านทานหลายตัวแบบขนานในวงจรไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านวงจรมีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้า
ที่ผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวโดยความต่างศักย์ที่คร่อมตัว
ต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน 

6. บรรยายการทำงานของชิ ้นส ่วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจร
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

7. เข ียนแผนภาพและต ่อช ิ ้ นส ่ วน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายในวงจรไฟฟ้า 

• ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิด เช่น ตัวต้านทาน
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวเก็บประจุ โดยชิ้นส่วนแต่ละชนิด
ทำหน้าทีแ่ตกต่างกันเพ่ือให้วงจรทำงานได้ตามต้องการ 
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 • ตัวต้านทานทำหน้าที ่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้า ไดโอดทำหน้าที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านทางเดียว 
ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้า
และควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุทำหน้าที่
เก็บและคายประจุไฟฟ้า 

• เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
หลายชนิดที่ทำงานร่วมกัน การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมตามหน้าที่
ของชิ้นส่วนนั้น ๆ จะสามารถทำให้วงจรไฟฟ้าทำงานได้
ตามต้องการ 

8. อธิบายและคำนวณพลังงานไฟฟ้า
โดยใช ้ สมการ  W = Pt รวมทั้ ง
คำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้าน 

9. ตระหนักในคุณค่าของการเลือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย 

• เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีค่ากำลังไฟฟ้าและความต่างศักย์กำกับ
ไว้ กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ ความต่างศักย์มีหน่วยเป็น
โวลต์ ค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่คิดจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด 
ซึ่งหาได้จากผลคูณของกำลังไฟฟ้า ในหน่วยกิโลวัตต์ กับ
เวลาในหน่วยชั่วโมง พลังงานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ 
ชั่วโมง หรือหน่วย 

• วงจรไฟฟ้าในบ้านมีการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบขนานเพื่อให้
ความต่างศักย์เท่ากัน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
ต้องเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์และกำลังไฟฟ้า
ให้เหมาะกับการใช้งาน และการใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องใช้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด 

10. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
คลื่นและบรรยายส่วนประกอบของ
คลื่น 

• คลื่นเกิดจากการส่งผ่านพลังงานโดยอาศัยตัวกลางและไม่
อาศัยตัวกลาง ในคลื่นกล พลังงานจะถูกถ่ายโอนผ่าน
ตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่น 
คลื่นที่แผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิดคลื่นอย่างต่อเนื่องและ
มีรูปแบบที่ซ้ำกัน บรรยายได้ด้วยความยาวคลื่น ความถี่  
แอมพลิจูด 
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11. อธ ิบายคลื ่นแม่เหล ็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

12. ตระหนักถึงประโยชน์และอันตราย
จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอ
การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และ
อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน 

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางในการ
เคลื่อนที่ มีความถี่ต่อเนื่องเป็นช่วงกว้างมาก เคลื่อนที่ใน
สุญญากาศด้วยอัตราเร็วเท่ากัน แต่จะเคลื ่อนที ่ด้วย
อัตราเร็วต่างกันในตัวกลางอื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่ง
ออกเป็นช่วงความถี่ต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ 
คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงที่มองเห็น อัตราไวโอเลต 
รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

• เลเซอร์เป็นคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าที ่มีความยาวคลื ่นเดียว  
เป็นลำแสงขนานและมีความเข้มสูง นำไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสื่อสาร มีการใช้เลเซอร์สำหรับส่ง
สารสนเทศผ่านเส้นใยนำแสง โดยอาศัยหลักการการสะท้อน
กลับหมดของแสง ด้านการแพทย์ใช้ในการผ่าตัด 

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์
แล้ว ยังมีโทษต่อมนุษย์ด ้วย เช ่น ถ้ามนุษย์ได้ร ับรังสี  
อัลตราไวโอเล็ตมากเกินไป อาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง 
หรือถ้าได้รังสีแกมมาซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงาน
สูงและสามารถทะลุผ่านเซลล์และอวัยวะได้ อาจทำลาย
เนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้ เมื่อได้รับรังสีแกมมาใน
ปริมาณสูง 

13. ออกแบบการทดลองและดำเนินการ
ทดลองด้วยวิธ ีที ่เหมาะสมในการ
อธิบายกฎการสะท้อนของแสง 

14. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง 
แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา 

• เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็นไปตาม
กฎการสะท้อนของแสง โดยรังสีตกกระทบเส้นแนวฉาก 
รังสีสะท้อนอยู ่ในระนาบเดียวกันและมุมตกกระทบ
เท่ากับมุมสะท้อน ภาพจากกระจกเงาเกิดจากร ังสี
สะท้อนตัดกันหรือต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกัน โดยถ้า
รังสีสะท้อนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริง แต่ถ้าต่อแนวรังสี
สะท้อนให้ไปตัดกัน จะเกิดภาพเสมือน 
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15. อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่าน
ตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน และ
อธิบายการกระจายแสงของแสงขาว
เมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

16. เขียนแผนภาพการเคลื ่อนที ่ของ
แสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์
บาง 

• เมื ่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสที ่แตกต่างกัน เช่น 
อากาศและน้ำ อากาศและแก้ว จะเกิดการหักเห หรืออาจ
เกิดการสะท้อนกลับหมดในตัวกลางที ่แสงตกกระทบ 
การหักเหของแสงผ่านเลนส์ทำให้เกิดภาพที่มีชนิดและ
ขนาดต่าง ๆ 

• แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมจะ
เกิดการกระจายแสงเป็นแสงสีต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของ
แสงขาว เมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางใด ๆ ที่ไม่ใช่อากาศ จะมี
อัตราเร็วต่างกันจึงมีการหักเหต่างกัน 

17. อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง 
และการทำงานของทัศนอุปกรณ์จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

18. เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง 
แสดงการเกิดภาพของทัศนอุปกรณ์
และเลนส์ตา 

• การสะท ้อนและการห ักเหของแสงนำไปใช ้อธ ิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกี ่ยวกับแสง เช่น รุ ้ง มิราจ และอธิบาย
การทำงานของทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่นขยาย กระจกโค้ง
จราจร กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ และแว่นสายตา 

• ในการมองวัตถุ เลนส์ตาจะถูกปรับโฟกัส เพื่อให้เกิดภาพ
ชัดที ่จอตา ความบกพร่องทางสายตา เช่น สายตาสั้น 
และสายตายาว เป็นเพราะตำแหน่งที่เกิดภาพไม่ได้อยู่ที่
จอตาพอดี จ ึงต้องใช้เลนส์ในการแก้ไขเพื ่อช ่วยให้
มองเห็นเหมือนคนสายตาปกติ โดยคนสายตาสั ้นใช้  
เลนส์เว้า ส่วนคนสายตายาวใช้เลนส์นูน 

19. อธิบายผลของความสว่างที ่ม ีต่อ
ดวงตาจากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 

20. วัดความสว่างของแสงโดยใช้อุปกรณ์ 
วัดความสว่างของแสง 

21. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง 
ความสว่างของแสงที ่มีต่อดวงตา 
โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และเสนอแนะการจัดความสว่างให้
เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

• ความสว่างของแสงมีผลต่อดวงตามนุษย์ การใช้สายตาใน
สภาพแวดล้อมที่มีความสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตราย
ต่อดวงตา เช่น การดูวัตถุในที่มีความสว่างมากหรือน้อย
เกินไป การจ้องดูหน้าจอภาพเป็นเวลานาน ความสว่าง
บนพื ้นที ่ร ับแสงมีหน่วยเป ็นล ักซ ์ ความร ู ้ เก ี ่ยวกับ 
ความสว่างสามารถนำมาใช้จัดความสว่างให้เหมาะสมกับ
การทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดความสว่างที่เหมาะสม
สำหรับการอ่านหนังสือ 
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มาตรฐาน ว 3.1 

1. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์
รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง
จากสมการ F = (Gm1m2)/r

2 

• ในระบบส ุร ิยะม ีดวงอาท ิตย ์ เป ็นศ ูนย ์กลางโดยมี  
ดาวเคราะห์และบริวาร ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์
น้อย ดาวหาง และอื ่น ๆ เช่น วัตถุคอยเปอร์โคจรอยู่
โดยรอบ ซึ ่งดาวเคราะห์  และว ัตถ ุเหล ่าน ี ้ โคจรรอบ 
ดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูด
ระหว่างวัตถุสองวัตถุโดยเป็นสัดส่วนกับผลคูณของมวล
ทั้งสอง และเป็นสัดส่วนผกผันกับกำลังสองของระยะทาง
ระหว่างวัตถุทั้งสอง แสดงได้โดยสมการ F = (Gm1m2)/r

2 

เมื่อ F แทนความโน้มถ่วงระหว่างมวลทั้งสอง G แทนค่า
นิจโน้มถ่วงสากล m1 แทนมวลของวัตถุแรก m2 แทนมวล
ของวัตถุที่สอง และ r แทนระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง 

2. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์ 

• การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลกเอียง
กับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจร ทำให้ส่วนต่าง ๆ บน
โลกได้ร ับปริมาณแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันใน 
รอบปี เกิดเป็นฤดู กลางวันกลางคืนยาวไม่เท่ากัน และ
ตำแหน่งการขึ ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าและ
เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปในรอบปี 
ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต 

3. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลง
เวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ 
และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 

• ดวงจ ันทร ์โคจรรอบโลก โลกและดวงจ ันทร ์โคจรรอบ 
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ร ับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ ่งดวง
ตลอดเวลา เมื ่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกได้หันส่วนสว่าง
มายังโลกแตกต่างกัน จึงทำให้คนบนโลกสังเกตส่วนสว่าง 
ของดวงจันทร์แตกต่างไปในแต่ละวันเกิดเป็นข้างขึ้น
ข้างแรม 

• ดวงจ ันทร ์โคจรรอบโลกในทิศทางเด ียวกันกับที ่ โลก
หมุนรอบตัวเอง จึงทำให้เห็นดวงจันทร์ขึ้นช้าไปประมาณ 
วันละ 50 นาที 

 



ถ 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

 • แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์กระทำต่อโลก ทำให้
เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก วันที่น้ำมีระดับการขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดเรียก 
วันน้ำเกิด ส่วนวันที ่ระดับน้ำมีการขึ ้นและลงน้อยเรียก 
วันน้ำตาย โดยวันน้ำเกิด น้ำตาย มีความสัมพันธ์กับข้างขึ้น
ข้างแรม 

4. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศและยกตัวอย่างความก้าวหน้า
ของโครงการสำรวจอวกาศ จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได ้

• เทคโนโลยีอวกาศได้มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ใน
ปัจจุบันมากมาย มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อวกาศ เช่น ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) การติดตาม
พายุ สถานการณ์ไฟป่า ดาวเทียมช่วยภัยแล้ง การตรวจ
คราบน้ำมันในทะเล 

• โครงการสำรวจอวกาศต่าง ๆ ได้พัฒนาเพิ ่มพูนความรู้  
ความเข้าใจต่อโลก ระบบสุริยะและเอกภพมากขึ ้นเป็น
ลำดับ ตัวอย่างโครงการสำรวจอวกาศ เช่น การสำรวจ
สิ่งมีชีวิตนอกโลก การสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 
การสำรวจดาวอังคารและบริวารอ่ืนของดวงอาทิตย์ 

 
 

 
  



ท  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 1 เวลา 60 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ เวลา (ช่ัวโมง) 

หน่วยที่   1   วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา   4 

หน่วยที่   2   พันธุศาสตร์ 
บทที่  1  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

เรื่องท่ี  1  โครโมโซมและการค้นพบของเมนเดล 
เรื่องท่ี  2  โครโมโซมของมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม 
เรื่องที  3  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

กิจกรรมท้ายบท จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างไร 

16 

หน่วยที่   3   คลื่นและแสง 
บทที่  1  คลื่น 

เรื่องท่ี  1  คลื่นกล 
เรื่องท่ี  2  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

กิจกรรมท้ายบท สร้างเครื่องมือตรวจสอบสเปกตรัมของแสงได้อย่างไร 
บทที่  2  แสง 

เรื่องท่ี  1  การสะท้อนของแสง 
เรื่องท่ี  2  การหักเหของแสง 
เรื่องท่ี  3  ความสว่าง 

กิจกรรมท้ายบท สร้างโพรเจกเตอร์อย่างง่ายด้วยตัวเองได้อย่างไร 

22 

หน่วยที่   4   ระบบสุริยะของเรา 
 บทที ่ 1  ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 
 เรื่องท่ี  1  แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวบริวาร 
 เรื่องท่ี  2  ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวง

อาทิตย์ 
เรื่องท่ี  3  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ 

โลก และดวงจันทร์ 
เรื่องท่ี  4  เทคโนโลยีอวกาศ 

 กิจกรรมท้ายบท ดูดาววันไหนกันดี 

18 

  

หน่วยการเรียนรู้ 



ธ 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

 

หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

มาตรฐาน ว 1.3 

หน่วยที่ 2 พันธุศาสตร์ 
บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม 

กิจกรรมที่ 2.1 โครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมมีลักษณะอย่างไร 

• อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน 
ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้
แบบจำลอง 

กิจกรรมที่ 2.2 หน่วยที่กำหนด
ลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวข้อง
กับลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างไร 

กิจกรรมที่ 2.3 โอกาสการเข้าคู่
ของแอลลีลเป็นเท่าใด 

• อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณา
ลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่ม 
แอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ 

• อธิบายการเกิดจีโนไทป์และ 
ฟีโนไทป์ของลูกและคำนวณ
อัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และ 
ฟีโนไทป์ของรุ่นลูก 

กิจกรรมที่ 2.4 จีโนไทป์และ 
ฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็น
อย่างไร 

กิจกรรมที่ 2.5 โครโมโซมใน
เซลล์ร่างกายของมนุษย์เป็น
อย่างไร 

• อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน  
ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้
แบบจำลอง 

กิจกรรมที่ 2.6 การแบ่งเซลล์ 
แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร 

• อธิบายความแตกต่างของการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส 

กิจกรรมที่ 2.7 โครโมโซมของ
ทารกในครรภ์เป็นปกติหรือไม่ 

• บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของยีน
หรือโครโมโซมอาจทำให้เกิด 
โรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม 

 
 

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวชี้วัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลม่ 1 

 



น  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

 

หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 2 พันธุศาสตร์ 
บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม 

กิจกรรมที่ 2.8 วางแผนอย่างไร
ก่อนแต่งงานเพ่ือลดความเสี่ยงที่
จะมีบุตรที่เป็นโรคทางพันธุกรรม 

• ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อน
แต่งงานควรปรึกษาแพทย์เพ่ือตรวจ
และวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจ
เกิดโรคทางพันธุกรรม 

กิจกรรมที่ 2.9 ประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมเป็นอย่างไร 

• อธิบายการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบ
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจ
มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้ง
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน 

กิจกรรมท้ายบท 
จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ของ
นักเรียนเป็นอย่างไร 

มาตรฐาน ว 2.3 

หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง 
บทที่ 1 คลื่น 

กิจกรรมที่ 3.1 คลื่นกลเกิดขึ้นได้
อย่างไรและมีลักษณะอย่างไร 

• สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
คลื่นและบรรยายส่วนประกอบของ
คลื่น 

กิจกรรม 3.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คืออะไร  

• อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• ตระหนักถึงประโยชน์และอันตราย
จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยนำเสนอ
การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และ
อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน 

กิจกรรมท้ายบท 
สร้างเครื่องมือตรวจสอบ
สเปกตรัมของแสงได้อย่างไร 

  

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลม่ 1 

 



บ 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 
 

 

 

หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง 
บทที่ 2 แสง 

กิจกรรมที่ 3.3 ความสัมพันธ์
ระหว่างมุมตกกระทบและมุม
สะท้อนเป็นอย่างไร 

• ออกแบบการทดลองและดำเนินการ
ทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายกฎการสะท้อนแสง 

กิจกรรมที่ 3.4 ภาพที่เกิดจาก
แผ่นสะท้อนแสงผิวราบมีลักษณะ
เป็นอย่างไร 

• เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง 
แสดงการเกิดภาพจากกระจกเงา 

กิจกรรมที่ 3.5 การสะท้อนของ
แสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้ง
เป็นอย่างไร 

กิจกรรมที่ 3.6 ภาพที่เกิดจาก
กระจกเงาโค้งเป็นอย่างไร 

กิจกรรมที่ 3.7 มุมหักเหมี
ความสัมพันธ์กับมุมตกกระทบ
อย่างไร 

• อธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่าน
ตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน และ
อธิบายการกระจายแสงของแสงขาว
เมื่อผ่านปริซึมจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

กิจกรรมที่ 3.8 การสะท้อน 
กลับหมดของแสงเป็นอย่างไร 

กิจกรรมที่ 3.9 การกระจายของ
แสงเป็นอย่างไร 

กิจกรรมที่ 3.10 การหักเหของ
แสงขนานเมื่อผ่านเลนส์เป็น
อย่างไร 

• เขียนแผนภาพการเคลื่อนที่ของแสง
แสดงการเกิดภาพจากเลนส์บาง 

กิจกรรมที่ 3.11 ภาพที่เกิดจาก
เลนส์นูนเป็นอย่างไร 

 
 

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวชี้วัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลม่ 1 

 



ป  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

 

หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง 
บทที่ 2 แสง 

กิจกรรมที่ 3.12 ความสว่างที่
เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ควร
มีค่าเท่าใด 

• อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อ
ดวงตาจากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 

• วัดความสว่างของแสงโดยใช้
อุปกรณ์วัดความสว่างของแสง 

• ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่อง
ความสว่างของแสงที่มีต่อดวงตา 
โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและ
เสนอแนะการจัดการความสว่างให้
เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

กิจกรรมท้ายบท 
สร้างโพรเจกเตอร์อย่างง่ายด้วย
ตัวเองได้อย่างไร 

• อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวกับแสง 
และการทำงานของทัศนูปกรณ์จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

มาตรฐาน ว 3.1 

หน่วยที่ 4 ระบบสุริยะของเรา 
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 

กิจกรรมที่ 4.1 ขนาดของ 
แรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับอะไร 

• อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบ
ดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจาก
สมการ F = (Gm1m2)/r

2 

กิจกรรมที่ 4.2 ฤดูของโลก
เกิดข้ึนได้อย่างไร 

• สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์ กิจกรรมที่ 4.3 การเปลี่ยน

ตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
ในรอบปีเกิดขึ้นได้อย่างไร 

กิจกรรมที่ 4.4 ข้างขึ้น ข้างแรม 
เกิดข้ึนได้อย่างไร 

• สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลง
เวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ 
และการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 

กิจกรรมที่ 4.5 น้ำขึ้น น้ำลง 
เป็นอย่างไร 

  

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวชี้วัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลม่ 1 

 



ผ 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

หน่วยการเรียนรู้/บทเรียน กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

หน่วยที่ 4 ระบบสุริยะของเรา 
บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 

กิจกรรมที่ 4.6 เทคโนโลยีอวกาศ
มีอะไรบ้าง 

• อธิบายการใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศและยกตัวอย่าง
ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจ
อวกาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

กิจกรรมที่ 4.7 ประโยชน์ของ
ดาวเทียมในชีวิตประจำวันมี
อะไรบ้าง 

กิจกรรมที่ 4.8 โครงการสำรวจ
อวกาศมีความก้าวหน้าอย่างไร 

กิจกรรมท้ายบท 
ดูดาววันไหนดี 

• สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์ 

• สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด
ข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลง
เวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ 
และการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 

  

ความสอดคล้องของบทเรียน กิจกรรมการเรยีนรู้ และตัวช้ีวัด 
ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เลม่ 1 

 



ฝ  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

ที ่ รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

หน่วยที่ 1 

1.  อ่างพลาสติกหรือจานพลาสติก 1 ใบ 
2.  กระดาษ A4 4 แผ่น 
3.  กระดาษหนังสือพิมพ์ 2 แผ่น 
4.  อะลูมิเนียมฟอยล์ (ขนาด 30 cm x 30 cm) 2 แผ่น 
5.  พลาสติกห่ออาหาร (ขนาด 30 cm x 30 cm) 2 แผ่น 
6.  โฟมยางหรือฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 30 cm x 30 cm) 2 แผ่น 
7.  กรรไกรหรือคัตเตอร์ 2 อัน 
8.  กาว 1 หลอด 
9.  เทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน 
10.  เทปใส 2 ม้วน 
11.  น้ำแข็ง 1 กิโลกรัม/ห้อง 
12.  เครื่องชั่ง 2 เครื่อง/ห้อง 

หน่วยที่ 2 

1.  กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 1 กล้อง 
2.  สไลด์ถาวรเซลล์ปลายรากหอม 1 แผ่น 
3.  ชิ้นกระดาษที่มีรหัสภาพ 20 ชิ้น 
4.  ซองกระดาษ 5 ซอง 
5.  ลูกปัดสีแดง 10 เม็ด 
6.  ลูกปัดสีขาว 10 เม็ด 
7.  กล่องหรือถ้วยพลาสติกทึบ 2 ใบ 
8.  เหรียญบาท 2 เหรียญ 
9.  กระดาษปรู๊ฟหรือกระดาษวาดเขียน  1 แผ่น 
10.  กรรไกร 1 เล่ม 
11.  กาวแท่งหรือเทปใส 1 แท่งหรือ 1 ม้วน 
12.  สำเนาภาพโครโมโซมของมนุษย์เพศชาย 1 แผ่น 
13.  สำเนาภาพโครโมโซมของมนุษย์เพศหญิง 1 แผ่น 

  

ตารางรายการวัสดอุุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 1 

 



พ 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 
 

ที ่ รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

หน่วยที่ 3 

1.  สปริง  1 ตัว 
2.  หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า 1 ตัว 
3.  กล่องแสงพร้อมหลอดไฟฟ้า 1 กล่อง 
4.  แผ่นช่องแสง 1 ช่อง 1 แผ่น 
5.  แผ่นช่องแสง 3 ช่อง   1 แผ่น 
6.  เกรตติ้ง 1 อัน 
7.  สายไฟฟ้า 2 เส้น 
8.  แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้ง   1 แผ่น 
9.  กระจกเงาเว้า ความยาวโฟกัส 10 cm  1 บาน 
10.  กระจกเงานูน ความยาวโฟกัส 10 cm  1 บาน 
11.  กระจกเงาราบ 1 บาน 
12.  แท่งพลาสติกรูปสี่เหลี่ยม 1 อัน 
13.  แท่งพลาสติกรูปครึ่งวงกลม 1 แท่ง 
14.  ปริซึมสามเหลี่ยม 1 แท่ง 
15.  เลนส์นูน 1 อัน 
16.  ชุดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุกับระยะภาพ 1 ชุด 
17.  ลักซ์มิเตอร์หรือแอปพลิเคชันวัดความสว่างในสมาร์ตโฟน 1 เครื่อง 
18.  ดินน้ำมัน 2 ก้อน 
19.  ริบบิ้นหรือเชือกฟาง 1 เส้น 
20.  เข็มหมุด  2 ตัว 
21.  ท่อทรงกระบอกหรือแกนกระดาษชำระ 1 อัน 
22.  ปากกาเลเซอร์ 1 อัน 
23.  ขวดน้ำพลาสติก 1 ขวด 
24.  ถังน้ำ 1 ถัง 
25.  เทียนไข 2 เล่ม 

  

ตารางรายการวัสดอุุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 1 

 



ฟ  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

 

ที ่ รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

26.  ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง 
27.  ฉากขาว เช่น กระดาษ A4 กระดาษไข 1 แผ่น 
28.  กระดาษขาว 1 แผ่น 
29.  กระดาษแข็ง 1 แผ่น 
30.  กล่องกระดาษ 1 กล่อง 
31.  เทปกาว 1 ม้วน 
32.  กรรไกร 1 เล่ม 
33.  ไม้บรรทัดวัดมุม 1 อัน 
34.  ไม้บรรทัด 1 อัน 
35.  คัตเตอร์  1 ด้าม 

หน่วยที่ 4 

1.  กรรไกร 1 เล่ม 
2.  กระดาษกราฟ 1 แผ่น 
3.  กระดาษแข็งเทาขาว 1 แผ่น 
4.  กระดาษปรู๊ฟ 4 แผ่น 
5.  ก้อนโฟมขนาดประมาณ 1 cm3 1 ก้อน 
6.  แก้วพลาสติก 1 ใบ 
7.  เทปกาวสองหน้า 1 ม้วน 
8.  เทปใส 1 ม้วน 
9.  ปากกาเคมี 1 ด้าม 
10.  ฝาโดมพลาสติกครึ่งทรงกลม 1 ฝา 
11.  ไฟฉาย 1 กระบอก 
12.  ไม้บรรทัด 1 อัน 
13.  ลูกปิงปองหรือวัตถุทรงกลมทึบแสง 1 ลูก 
14.  ลูกโลกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm 1 ลูก 
15.  เลเซอร์พอยน์เตอร์ 1 อัน 
16.  หลอดไฟฟ้า 1 หลอด 

  

ตารางรายการวัสดอุุปกรณ์ประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 1 

 



ภ 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 

 
ชื่อหน่วยและจุดมุ่งหมายของหน่วยการเรียนรู้ 
องค์ประกอบของหน่วย ซึ่งจัดเป็นบทเรียน เรื่องของ
บทเรียนนั้น และกิจกรรมท้ายบท รวมทั้งแสดงเวลาที่ใช้ 

 

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ แสดงความ
สอดคล้องของจุดประสงค์ของบทเรียน แนวความคิด
ต่อเนือ่ง และรายการประเมิน 

 

 

 
ชื่อบทเรียนและสาระสำคัญ แสดงสาระสำคัญที่
นักเรียนจะได้เรียนรู้ในบทเรียน 
จุดประสงค์ของบทเรียน แสดงเป้าหมายหรือสิ่งที่
นักเรียนจะทำได้เมื่อเรียนจบบทเรียน 

 

ทักษะที่นักเรียนควรจะได้รับหรือฝึกปฏิบัติ เมื่อ
เรียนจบในแต่ละเร่ือง 

 

 แนะนำการใชคู้่มือครู 



ม  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
 

  

 
การนำเข้าสู ่หน่วยการเรียนรู้ แสดงแนวทางการ 
จัดการเรียนการสอนเมื่อเริ่มต้นบทเรียน 
ภาพนำบทพร้อมคำอธิบายภาพ เพื่อสร้างความสนใจ
ในการเรียนในบทนี้ 

 

ทบทวนความรู ้ก่อนเรียน เพื ่อทบทวนความรู้ขั้น
พื้นฐานของนักเรียน ที่ควรจะมีเพื่อเตรียมพร้อมใน
การเรียนเร่ืองนี้ 

 
รู้อะไรบ้างก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียน เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะเรียน โดยนักเรียน
ไม่จำเป็นต้องตอบถูกต้องครบถ้วน ซึ่งครูสามารถ
นำไปวางแผนในการจัดการเรียนการสอน ในเรื่อง
นั้น ๆ ได้ 

 

 

 
ชื่อเร่ืองและแนวการจัดการเรียนรู้ของเร่ือง 
ภาพนำเรื่องพร้อมคำอธิบายภาพ เพื่อสร้างความสนใจ
ในการเรียนในหน่วยนี้ 

 



ย 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   
 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้ของเรื ่อง แสดงแนวการจัดการ
เรียนรู้ ก่อน ระหว่าง และหลังทำกิจกรรม 

 

แนวคิดคลาดเคลื่อน 

แสดงแนวคิดคลาดเคลื่อนและแนวคิดที่ถูกต้องในเรื่อง
นั้น ๆ 

 

 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียนแสดงแนวคำตอบของ
คำถาม 

 

ข้อสรุปที่นักเรียนควรได้ เมื่ออภิปราย และสรุปสิ่งที่
ได้เรียนรู้หลังข้อความ เพื่อให้ได้ข้อสรุป 

 

กิจกรรมเสริม ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม และ
ตัวอย่างองค์ความรู้หรือทักษะที่นักเรียนควรได้รับ
จากการทำกิจกรรมเสริม 

 



ร  

สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
  

 
สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ของเร่ือง โดยแสดง 
• จุดประสงค์ 
• เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม 
• รายการวัสดุและอุปกรณ์ 
• การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู 
• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรม 
• ข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรม 
• สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
• ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 
• เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมแสดงระดับความยาก 
(**) และง่าย (*) ของแบบฝึกหัด 

 

 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครูที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเรื่อง 
แต่นอกเหนือผลการเรียนรู ้ซึ ่งไม่ควรนำไปใช้ ในการ
วัดผลประเมินผลนักเรียน 
  

 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วย พร้อมแสดงระดับความยาก 
(**) และง่าย (*) ของแบบฝึกหัด โดยแบบฝึกหัดท้าย
หน่วยสอดคล้องกับแบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
และนานาชาติ (PISA) 

 



ล 

  สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 



1 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  

หน่วยที่ 1 
ในหน่วยนี ้ มีจุดมุ ่งหมายให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ ทั้งในด้านการดำรงชีวิตและ
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตเพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

 

วิทยาศาสตร์ในชีวิต       เวลาที่ใช้  2 ชั่วโมง 

วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์ เวลาที่ใช้   2  ชั่วโมง   

                                                                              รวมเวลาที่ใช้    4 ชั่วโมง 

องค์ประกอบของหน่วย 
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สาระสำคัญ 

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง และบางครั้งต้องอาศัยองค์ความรู้อ่ืน ๆ มาต่อยอดและผสมผสานกัน  

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความ
สะดวกในด้านต่าง ๆ ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่ในบางครั้งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เอง ดังนั้นมนุษย์จึงควรตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย 

กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์เดิม และการนำข้อมูลต่าง ๆ มาช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นเพ่ือการ
เลือกแนวทางและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ออกแบบ สร้าง และทดสอบต้นแบบ เพื่อแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็คล้ายคลึงกับการคิดแก้ปัญหาของมนุษย์นั่นเอง 

 

 
จุดประสงค์ของหน่วย เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
2. แก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. ยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์จากความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

1.  ความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มนุษยส์ร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและช่วยยกระดับการ
ใช้ชีวิตให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 
และในบางครั้งต้องอาศัยองค์
ความรู้อ่ืน ๆ มาต่อยอดและ
ผสมผสานกัน  

กิจกรรมที่ 1.1 
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
สำคัญอย่างไร 

1.  ยกตัวอย่างการใช้
ประโยชน์จาก
ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน 

2. แก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

1.  ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการ
ดำรงชีวิตของ มนุษย์ ช่วย
แก้ปัญหาและอำนวยความสะดวก 
ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
และมีความปลอดภัยมากข้ึน  

กิจกรรมที่ 1.2 
วิทยาศาสตร์ช่วย
แก้ปัญหาได้
อย่างไร 

1.  แก้ปัญหาโดย
ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 

 

  

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ทักษะ วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การสังเกต • 

การวัด • 
การจำแนกประเภท • 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  
และสเปซกับเวลา 

 

การใช้จำนวน • 

การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล • 
การลงความเห็นจากข้อมูล • 

การพยากรณ์  
การตั้งสมมติฐาน • 

การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ • 

การกำหนดและควบคุมตัวแปร • 
การทดลอง • 

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป • 

การสร้างแบบจำลอง  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา • 

ด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  
ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ • 

ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม • 
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

• 

ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพ่ึงตนเอง • 
 

 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้จากบทเรียน 
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1. กระตุ ้นความสนใจของนักเรียนเพื ่อนำเข้าสู่
หน ่วยการเร ียนร ู ้ท ี ่  1 ว ิทยาศาสตร ์กับ 
การแก้ปัญหา โดยให้ส ังเกตภาพนำหน่วย  
อ่านเนื้อหานำหน่วยเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
หุ่นยนต์ดินสอของนักประดิษฐ์ไทย แล้วตอบ
คำถามนำหน่วยว่า วิทยาศาสตร์มีความสำคัญ
ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไร หรือครูอาจ
ใช ้คำถามว ่า น ักเร ียนคิดว ่าการท ี ่มน ุษย์
สร้างสรรค์และพัฒนาสิ ่งต่าง ๆ ขึ้นมาได้นั้น  
มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างไร จากนั้นให้นักเรียนอ่าน
องค์ประกอบของหน่วย 

2. เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องวิทยาศาสตร์ในชีวิต โดยให้
นักเรียนสังเกตภาพนำเรื่องและอ่านเนื้อหานำ
เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ 
(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) หรือโดรน 
(drone) เพื ่อให้เกิดความเข้าใจเกี ่ยวกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ต ้องอาศ ัยองค ์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องและต้องอาศัยองค์ความรู้อื่น ๆ มาต่อ
ยอดและผสมผสานกัน 

3. ให้นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู ้ของ
หน่วยและอภิปรายร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนทราบขอบเขตเนื้อหาและเป้าหมายการเรียนรู้ในหน่วย (นักเรียนจะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันและการแก้ปัญหาของมนุษย์โดยใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และด้านต่าง ๆ) 

4. ใช้คำถามเพื่อนำเข้าสู่ กิจกรรมที่ 1.1 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำคัญอย่างไร นักเรียนคิดว่านอกจากตัวอย่างในการ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ดังที่กล่าวมาแล้ว มนุษย์ยังประยุกต์ใช้ความรู้และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างไรอีกบ้าง 
และสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร  

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

 ภาพนำหน่วย คือ ภาพหุ่นยนต์ดินสอที่ออกแบบและประดิษฐ์
โดยคนไทยที่มีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำ
ทางด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ 
ปัจจุบันส่งออกขายในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก 

ครูดำเนินการดังนี้ การนำเข้าสู่หน่วยการเรียนรู ้
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5.   
 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจการอ่านโดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ความสำคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อย่างไร (ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ของใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (ระดมความคิด เพ่ือยกตัวอย่างสิ่งประดิษฐื วิเคราะห์ สืบค้น และอภิปราย
เกี่ยวกับความสำคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน) 

• นักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีในประเด็นต่าง ๆ เช่น ชนิดของสิ่งประดิษฐ์ 
ส่วนประกอบ ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ที ่ใช้ในการออกแบบและสร้างชิ ้นงาน และการพัฒนาส่วนประกอบของ
สิ่งประดิษฐ์นั้น รายละเอียดหลักการทำงาน รวมทั้งประโยชน์ที่นำมาใช้ได้ของสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น) 

 
 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูสังเกตการทำงานของนักเรียน และให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนมีคำถาม โดยเน้นให้
นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติม วิเคราะห์และหาหลักฐาน เพื่อสนับสนุนแนวความคิดเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
เทคโนโลยีที่ยกตัวอย่าง 

3.    
 

4. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้าย
กิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และความรู้ทางด้านต่าง ๆ ที่มนุษย์
นำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เทคโนโลยี มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ขึ้นช่วยใน
การแก้ปัญหา อำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการ ทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายและมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ เพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น อ่านเกร็ดน่ารู้ และตอบคำถามระหว่างเรียนหน้า 5 แล้วร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ว่า แม้ว่ามนุษย์จะสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในชวีิต 
ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก แต่หากมนุษย์ใช้เทคโนโลยีโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ในที่สุดก็จะเป็นปัญหาส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์เอง  

องค์ประกอบของสารละลาย เร่ืองที่ 1                      ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์สำคัญอย่างไร กิจกรรมที่ 1.1 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (15 นาที) 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• เพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  
 แนวคำตอบ เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการที่จะพัฒนาสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี เพ่ือให้มนุษย์มี

ความสะดวกสบายมากขึ้น หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึงทำให้มนุษย์จำเป็นต้องคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 

6. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่เรื่อง วิทยาศาสตร์กับการ
แก้ปัญหาของมนุษย์ เพ่ือใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
อ่านเกร็ดน่ารู้ หรืออาจให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ เกินความจำเป็น 
และป ัญหามลพ ิ ษ  (https: / /www. youtube. com/watch?v=
T2ZRlHVOVDM) ตอบคำถามระหว่างเรียนหน้า 6-7 และร่วมกัน
อภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรง รวดเร็ว และเป็นวงกว้าง ดังนั้นมนุษย์จึงมี
การนำความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน  

 

 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• การสร้างสรรค์เทคโนโลยี นอกจากจะต้องคำนึงถึงความต้องการของมนุษย์เป็นหลักแล้วควร
คำนึงถึงผล กระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

 แนวคำตอบ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีนอกจากเพื ่อให้ตอบสนองความต้องการเป็นหลักแล้ว เราควร
คำนึงถึงผลดีและผลเสียในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ตัวอย่างเช่น การสร้างแหล่งเก็บ
น้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม หรือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชน เราควรจะคำนึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้กับพ้ืนที่ป่าไม้ หรือผลกระทบทางอ้อมต่อสัตว์ป่าและมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

7. ให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและพัฒนาวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข 
จากนั้นตั้งคำถามเพื่อนำเข้าสู่ กิจกรรมที่ 1.2 วิทยาศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร ว่า สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
เป็นตัวอย่างของแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข 
นักเรียนคิดว่าเราสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ มาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาดังเช่นตัวอย่างเรื่องพลาสติก
ชีวภาพนี้ได้อีกหรือไม่ อย่างไร 

https://www.youtube.com/watch?v=T2ZRlHVOVDM
https://www.youtube.com/watch?v=T2ZRlHVOVDM
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หน่วยที ่1 | วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (engineering design process) เป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์แนวทางในการพัฒนาสิ่ง
ต่าง ๆ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน เพื่อให้การสร้างแนวทางนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและ
เหมาะสมกับบริบทที่เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมถูกนำเสนอออกมาในหลายรูปแบบ ซึ่งครูอาจจะยึดถือแนวทางใด
แนวทางหนึ่งเป็นหลัก หรือผสมผสานให้เป็นแนวทางของตนเองได้ เพียงแต่ต้องให้สาระสำคัญของกระบวนการนี้อยู่ครบถ้วน ได้แก่ 
การระบปุัญหาและการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การออกแบบและสร้างสรรค์ และการประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุง นอกเหนือจาก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวรรมที่นำเสนอในหนังสือเรียนเป็นแนวทางที่เสนอโดย สสวท. ยังมีแนวทางที่ได้รับความนิยมอีก
หลากหลาย เช่น Engineering is Elementary (EIE) และ ในหลักสูตร Next Generation Science Standards (NGSS) 

 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของ Engineering is Elementary (EIE)  

(ที่มา: www.eie.org) 

 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของ Next Generation Science Standards (NGSS) 

 (ที่มา: http://www.nextgenscience.org) 

 

 

https://www.eie.org/
http://www.nextgenscience.org/
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ด้านต่าง ๆ) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
ความรู้ด้านต่าง ๆ) 

• การทำกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (อ่านสถานการณ์และวิเคราะห์ เพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ สืบค้นข้อมูลที่เกี ่ยวข้องเพิ่มเติม 
ออกแบบและสร้างชิ้นงาน ทดสอบประเมินผล และนำเสนอรายละเอียดแนวทางการแก้ปัญหา) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการหลอมเหลวของน้ำแข็ง สมบัติ
ของวัสดุแต่ละชนิด เวลาในการหลอมเหลว ขั้นตอนในการทำกิจกรรมการแก้ปัญหา) 

 
 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูสังเกตการทำงานของนักเรียน และให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนมีคำถาม โดยเฉพาะ
ในส่วนของการระบุปัญหาและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ครูอาจจะช่วยเหลือโดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เช่น การถ่ายโอนพลังงานความร้อน การดูดกลืนและการคายพลังงานความร้อนของวัสดุที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน รูปร่างรูปทรงของสิ่งที่จะออกแบบ 

3. ให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และในกระบวนการออกแบบชิ้นงานควรให้
นักเรียนวาดแบบอย่างละเอียดที่สุดที่สามารถทำได้ และให้บันทึกในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อนำมาอภิปราย
กระบวนการทำงานกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เป็นตัวแทนของการทำงานอย่างเป็นระบบ 
  
 

4. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้คำถามท้าย
กิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ในการแก้ปัญหาหนึ่ง จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันในการ
ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นเพื่อเลือกแนวทางและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
ในบางครั้งต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน จากนั้นควรมีการทดสอบต้นแบบ  
หาข้อดีและสิ่งที่ควรปรับปรุง เพ่ือพัฒนาชิ้นงานให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิทยาศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร กิจกรรมที่ 1.2 

ก่อนการทำกิจกรรม (15 นาที) 

ระหว่างการทำกิจกรรม (45 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (30 นาที) 
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5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา อ่านเกร็ดน่ารู้ ตอบคำถามระหว่างเรียน 
ตอบคำถามชวนคิดหน้า 9-11 และร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การที่มนุษย์จะสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ดีและ
สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีกระบวนการในการทำงานที่เป็นระบบ ซึ่งระบบของกระบวนการ
ทำงานออกแบบและสร้างสรรค์ชิ ้นงานที่นักประดิษฐ์ วิศวกร หรือผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีมักจะใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยมักเริ่มต้นจากการระบุปัญหาหรือความต้องการ ซ่ึงมีการใช้ความรู้ประสบการณ์เดิม และ
ข้อมูลต่าง ๆ มาช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นเพื่อเลือกแนวทางและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา จากนั้นนำข้อมูลมา
ออกแบบ สร้างสรรค์ และทดสอบต้นแบบ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม 
นอกจากนี้การคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยให้การสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือการแก้ปัญหามี
ความสมบูรณ์มากขึ้น 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• กระบวนการแก้ปัญหาในกิจกรรมประกอบด้วยลำดับและข้ันตอนอย่างไร 
แนวคำตอบ ในการแก้ปัญหามักเริ่มต้นจากการระบุปัญหาหรือความต้องการ โดยมใช้ความรู้ประสบการณ์
เดิม และข้อมูลต่าง ๆ มาช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นเพื่อเลือกแนวทางและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
จากนั ้นนำข้อมูลมาออกแบบและสร้างสรรค์วิธีการในการแก้ปัญหา ทั ้งนี้ เพื ่อให้สามารถแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรมีการทดสอบและประเมินวิธีการแก้ปัญหานั้น เพื่อหา
ข้อบกพร่องในการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

6. ให้นักเรียนตรวจสอบตนเองเพื ่อสรุปองค์ความรู ้ที ่ได้จากบทเรียน โดยการเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือเขียน  
ผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี้ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

7. สุ่มนักเรียนนำเสนอผังมโนทัศน์สรุปความรู้ที่ได้จากหน่วย หรือจัดแสดงผลงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น และร่วมกัน
อภิปรายสรุปความรู้ที่ได้จากหน่วย 

 
เฉลยคำถามนำหน่วย 

• วิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไร 
 แนวคำตอบ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และในบางครั้งต้องอาศัย

องค์ความรู้อื่น ๆ มาต่อยอดและผสมผสานกัน ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ 
ช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวก ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น  

 

 
ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในหน่วยวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 

 

วิทยาศาสตร์กับการแก้ปญัหา 

วิทยาศาสตร์กับการแก้ปญัหาของมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน 

การหาคำตอบ 

การสร้างเทคโนโลยี 

สร้างแนวทางแก้ปัญหา 

เกี่ยวข้องกับ 

ประยุกต์ใช้ใน 

ดำเนินการ 

ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง 

เช่น 

ผ่าน 

ประกอบด้วย 

รวบรวมข้อมูล 

ระบุปัญหา 

นำเสนอชิ้นงาน 

ผ่าน 

ออกแบบชิ้นงาน 

กระบวนการออกแบบช้ินงาน 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่1 | วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องต่อไปว่า ในหน่วยต่อไปนักเรียนจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ  และฝึกฝนกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ หาคำตอบที่สงสัย 
และต่อยอดความคิดได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

เฉลยกิจกรรมของหน่วยที่ 1 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่1 | วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการและทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น 

สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสำคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้
ประโยชน์จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

 

45 นาที 
 

  
-ไม่มี- 

 
ครูอาจเตรียมข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยมาให้นักเรียนศึกษา เช่น รถไฟ hyper-loop หรือ VR 
game หรือประเด็นอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจและทำให้เกิด
แนวคิดใหม่ ๆ จากการต่อยอดสิ่งที่ศึกษา 

 
-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1  
สสวท.  

 
 
 
 

 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำคัญอย่างไร กิจกรรมที่ 1.1 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

• ผลจากการยกตัวอย่างเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องบินที่ทำให้เดินทางสะดวกมากข้ึน หรือเครื่องดูด
ฝุ่นที่ช่วยให้การทำความสะอาดทำได้ง่ายขึ้น 

• ผลจากการระบุความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องบิน ประกอบด้วยเครื่องยนต์ ใบพัด และวัสดุที่
แข็งแรงและมีน้ำหนักเบา หรือเครื่องดูดฝุ่นประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แผ่นกรองอากาศ และล้อ นับเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายด้านประกอบกัน นอกจากนี้ยังอาศัยความรู้ทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และด้านศิลปะเพ่ือทำให้ทั้งเครื่องบินและเครื่องดูดฝุ่นมีความสวยงามอีกด้วย 

     
ตัวอย่างภาพแนวคิดต่าง ๆ ของเครื่องบินและเครื่องดูดฝุ่น 

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. สิ่งประดิษฐ์ทีน่ักเรียนเลือกคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร 
แนวคำตอบ ตอบตามความคิดของนักเรียนและเหตุผลที่เลือก ควรเน้นที่ประโยชน์และลักษณะการใช้งาน 
เช่น พัดลมไฟฟ้าช่วยระบายความร้อนในบ้านเรือน 

2. ถ้าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อการดำรงชีวิต 
แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน เช่น หากไม่มีเครื่องบินจะทำให้การเดินทางในระยะไกลไม่สะดวก
และใช้เวลานาน 

3. สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวสร้างขึ้นโดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไร 
แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับคำตอบของนักเรียน เช่น การสร้างกล้องวงจรปิด ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
หลายด้าน และประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีหลายอย่าง เช่น วัสดุ กล้องดิจิทัล และอ่ืน ๆ 

4. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร 
แนวคำตอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และความรู้ด้านต่าง ๆ เป็นความรู้ที ่มีการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน โดยมนุษย์นำมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เทคโนโลยี มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ช่วยใน 
การแก้ปัญหา อำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการ ทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึน้ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่1 | วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที ่กำหนดโดยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือ

ประกอบการแก้ปัญหา โดยอาศัยการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดผลการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 

แก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 

1 ชั่วโมง 30 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

1. อ่างพลาสติกหรือจานพลาสติก 1 ใบ 

2. กระดาษ A4 4 แผ่น 

3. กระดาษหนังสือพิมพ์ 2 แผ่น 

4. อะลูมิเนียมฟอยล์ (ขนาด 30 cm x 30 cm) 2 แผ่น 

5. พลาสติกห่ออาหาร (ขนาด 30 cm x 30 cm) 2 แผ่น 

6. โฟมยางหรือฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 30 cm x 30 cm) 2 แผ่น 

7. กรรไกรหรือคัตเตอร์ 2 อัน 

8. กาว 1 หลอด 

9. เทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน 

10.  เทปใส 2 ม้วน 

วัสดุที่ใช้ทั้งห้อง 
รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 

1. น้ำแข็ง (ก้อนเล็ก) 1 กิโลกรัม 

2. เครื่องชั่ง 2 เครื่อง 

 
ครูเตรียมเครื่องชั่งเพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบน้ำหนักของน้ำแข็งก่อนและหลังการทดลอง หาก
เกณฑ์ในประเมินคือน้ำหนักของน้ำแข็งที่เหลือจากการทำกิจกรรม 

 
 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

วิทยาศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาอย่างไร กิจกรรมที่ 1.2 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่1 | วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

-ไม่มี- 
 
 
 

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

• ผลการระบุปัญหา เช่น แนวทางในการทำให้น้ำแข็ง
หลอมเหลวช้าลงเมื่อสัมผัสอากาศที่อุณหภูมิสูงขั้น หรือ
วิธีการกันความร้อนข้างนอกสัมผัสน้ำแข็งหรือป้องกัน
การหลอมเหลวของน้ำแข็งโดยทำให้อุณหภูมิภายใน
ภาชนะให้คงที่ ครูและนักเรียนควรร่วมกันระบุเกณฑ์
และข้อจำกัดในการสร้างชิ้นงาน 

• ผลของการรวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง เช่น สมบัติของ
วัสดุ การถ่ายโอนพลังงานความร้อน การดูดและคาย
พลังงานความร้อน รูปร่างรูปทรงของชิ้นงาน ตัวกลางใน
การถ่ายโอนพลังงานความร้อน และอ่ืน ๆ 

• ผลของการออกแบบชิ้นงาน วาดแบบตามความคิดและ
เหตุผลประกอบที่ได้รวบรวมมา โดยระบุรายละเอียด
ของชิ้นงาน อาจบันทึกสมมุติฐานที่ตั้ง เช่น กระดาษสี
ขาวจะช่วยสะท้อนความร้อนของแสงได้ด ี

• ผลของการสร้างสรรค์ ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง 
ได้ชิ้นงานและทดสอบตามเกณฑ์ท่ีร่วมกันตั้งไว้ 

• ผลการนำเสนอ นักเรียนนำเสนอแนวคิด จุดดี จุดด้อย และ
ประเด็นอื ่น ๆ เกี ่ยวกับการสร้างชิ ้นงาน โดยให้เน้น
กระบวนการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ  เช่น ระบุขั้นตอนการ
ทำงาน คนทำงาน ผลของการทำงาน 

  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

ตัวอย่างชิ้นงานและการทดสอบ 

ตัวอย่างผลการออกแบบชิ้นงาน 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่1 | วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ปัญหาคืออะไร 
แนวคำตอบ ปัญหา คือ ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยให้น้ำแข็งหลอมเหลวช้าที่สุดจากวัสดุและอุปกรณ์ที่มีในเวลาที่
กำหนด  

2. จากกิจกรรม นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อะไรบ้าง ใช้และประยุกต์ใช้อย่างไร 
แนวคำตอบ นักเรียนตอบตามความคิดและสิ่งที่ปฏิบัติ เช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ 
การถ ่ายโอนความร ้อน การดูดและคายความร ้อนของว ัตถ ุ  ความรู้ ด ้ านคณ ิตศาสตร ์ เก ี ่ ยวกับ  
การวัดปริมาตร การหาพ้ืนที่ รูปร่างรูปทรงสามมิติ เป็นต้น 

3. กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนมีลำดับและข้ันตอนอย่างไรบ้าง 
แนวคำตอบ นักเรียนตอบตามความคิดและตามที่ปฏิบัติ โดยมีแนวคำตอบดังนี้ เริ ่มจากการระบุปัญหา 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง สืบค้นข้อมูลเพิ ่มเติม ออกแบบ สร้างชิ้นงานตามแบบ ทดสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์จุดดีและจุดด้อย นำเสนอแนวคิดและผลการทำกิจกรรม โดยอาจอ้างอิงกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมจากหนังสือเรียน ในหัวข้อเกร็ดน่ารู้ 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
แนวคำตอบ ในการแก้ปัญหาหนึ่ง จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันในการระบุปัญหา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
ช่วยตัดสินใจเบื้องต้นในการเลือกแนวทางและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ในบางครั้งต้องมีการหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
เพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างชิ้นงาน จากนั้นควรมีการทดสอบต้นแบบ เพื่อหาข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนาชิ้นงานให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

  

หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนศึกษาและสำรวจตรวจสอบ
เกี่ยวกับโครงสร้างของโครโมโซม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และ
โครโมโซม หลักการพื้นฐานของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ
เมนเดลจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียว (monohybrid cross) 
ตลอดจนคำนวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก โครโมโซม
ของมนุษย์ ความสำคัญของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส โรคทาง
พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์จากความรู ้ เก ี ่ยวกับโรคทางพันธุกรรม  
ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่มีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

บทที่ 1  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   

เร่ืองที่ 1 โครโมโซมและการค้นพบ เวลาที่ใช้  7 ชั่วโมง 

 ของเมนเดล 

เร่ืองที่ 2 โครโมโซมมนุษย์และ เวลาที่ใช้   5  ชั่วโมง 

 ความผิดปกติทางพันธุกรรม  

เรื่องที่ 3 สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  เวลาที่ใช้  3  ชั่วโมง 

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช้    1  ชั่วโมง 

                                                                              รวมเวลาที่ใช้   16 ชั่วโมง 

องค์ประกอบของหน่วย 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  

สาระสำคัญ 

สิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้ ลักษณะที่ถ่ายทอดนี้เรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรม  

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับดีเอ็นเอซึ่งเป็นสารพันธุกรรมที่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์  

ดีเอ็นเอมีลักษณะเป็นสายยาวพันอยู่รอบโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลม สายของดีเอ็นเอและโปรตีนก่อนระยะ

การแบ่งเซลล์ จะมีลักษณะเป็นเส้นใยเล็ก ๆ ยาวพันกันอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ เรียกว่า โครมาทิน  เมื่อเข้าสู่

ระยะการแบ่งเซลล์ โครมาทินจะขดตัวสั้นลง เรียกว่า โครโมโซม ส่วนบางช่วงของสายดีเอ็นเอที่กำหนดลักษณะของ

สิ่งมีชีวิต เรียกว่า ยีน 

เมนเดลค้นพบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในถั่วลันเตา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เมนเดลพบว่าสิ่งมีชีวิตมีหน่วยควบคุมลักษณะ เรียกว่า แฟกเตอร์  ซึ่งมีอยู่เป็นคู่ แฟกเตอร์ 

หนึ่งมาจากพ่อและอีกแฟกเตอร์หนึ่งมาจากแม่ เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แฟกเตอร์ที่อยู่เป็นคู่จะแยกจากกันเป็น  

แฟกเตอร์เดี่ยวในเซลล์สืบพันธุ์ และเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ มาปฏิสนธิกัน จะทำให้ไซโกตซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นสิ่งมีชีวิต 

รุ่นลูกมีแฟกเตอร์ที่อยู่เป็นคู่เช่นเดิมอีก ซึ่งในปัจจุบันแฟกเตอร์นี้ เรียกว่า ยีน 

ยีนที่ควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งจะอยู่เป็นคู่กันบนฮอมอโลกัสโครโมโซมซึ่งอาจมีรูปแบบเหมือนกันหรือ

แตกต่างกันก็ได้ รูปแบบที่แตกต่างกันของยีน เรียกว่า แอลลีล    

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม บทที่ 1 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 การหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์สามารถใช้วิธีการเขียนแผนภาพการผสมพันธุ ์ แล้วนำผลที่ได้มาคำนวณหา

อัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูกท่ีเกิดข้ึน  

สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนโครโมโซมคงที่ มนุษย์มีจำนวนโครโมโซม 23 คู่ เป็นออโตโซมจำนวน 22 คู่ และ

โครโมโซมเพศ 1 คู่ เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX ส่วนเพศชายเป็น XY  

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกาย ผลจากการแบ่งเซลล์จะได้เซลล์ใหม่  

2 เซลล์ที่มีลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนเซลล์ตั้งต้น ส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้าง

เซลล์สืบพันธุ์ ผลจากการแบ่งเซลล์จะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น เมื่อเกิด  

การปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย ลูกจะได้รับการถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีกชุดหนึ่งจาก

แม่ จึงเป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงที่ในทุก  ๆรุ่น  

การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม อาจส่งผลให้เกิดโรคทางพันธุกรรม เช่น กลุ่มอาการดาวน์  เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม โรคธาลัสซีเมียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน โรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ ายทอด

จากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ ดังนั้นก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงควรป้องกันโดยการตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการถ่ายทอด

โรคทางพันธุกรรม 

มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ เรียกสิ่งมีชีวิตที่
เกิดขึ้นนี้ว่า สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม อย่างไรก็ตามแม้ว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมจะมีข้อดีหลายประการ แต่สังคมก็
ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 
จุดประสงค์บทเรียน เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง  
2. อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่ม 

แอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ 
3. อธิบายการเกิดจีโนไทป์ ฟีโนไทป์ และคำนวณหาอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก 
4. อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส 
5. บอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้งยกตัวอย่าง 

โรคทางพันธุกรรม 
6. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์ เพ่ือตรวจและ

วินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม 
7. อธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  
8. ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการ

เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ 
และโครโมโซมโดยใช้
แบบจำลอง 

1. ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 
ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ 
โดยมีสารพันธุกรรมในนิวเคลียส
ที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิต 

  

2. ภายในนิวเคลียสมีโครโมโซม 
ซ่ึงเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับ
การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  

 
 

กิจกรรมที่ 2.1 
โครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมมีลักษณะ
อย่างไร 

1. บรรยายลักษณะของ
โครโมโซม 

3.  โครโมโซม ประกอบด้วย 
สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอพันอยู่
รอบโปรตีนที่มีลักษณะเป็น 
ก้อนกลม บางช่วงของดีเอ็นเอ 
ทำหน้าที่เป็นยีนที่กำหนดลักษณะ
ทางพันธุกรรม 

กิจกรรมที่ 2.2 
หน่วยที่กำหนด
ลักษณะทาง
พันธุกรรมเก่ียวข้อง
กับลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตอย่างไร 

1. อธิบายความเกี่ยวข้อง
ของหน่วยที่กำหนด
ลักษณะทางพันธุกรรม
กับลักษณะของสิ่งมีชีวิต 

2. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ 
และโครโมโซมโดยใช้
แบบจำลอง 

 4.  สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมเป็นคู่ ๆ 
แต่ละคู่จะมีรูปร่างลักษณะ
เหมือนกัน ความยาวเท่ากัน 
และมีการเรียงลำดับของยีนที่
ควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
ตำแหน่งเดียวกัน เรียกโครโมโซม
ที่เป็นคู่กันนี้ว่า ฮอมอโลกัส
โครโมโซม 

  

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

2. อธิบายการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม
จากการผสมโดย
พิจารณาลักษณะเดียว
ที่แอลลีลเด่นข่ม 
แอลลีลด้อยอย่าง
สมบูรณ์ 

1. เมนเดลค้นพบการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมในถั่วลันเตา ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานสำคัญเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิต 

2. การศึกษาของเมนเดลทำให้
พบว่า ลักษณะของสิ่งมีชีวิตถูก
ควบคุมด้วยยีน ซึ่งประกอบด้วย  
2 แอลลีล ซึ่งอาจมีแบบเดียวกนั
หรือต่างกันก็ได้ แอลลีลที่ต่างกัน
นี้แอลลีลหนึ่งอาจมีการแสดงออก
ข่มอีกแอลลีลหนึ่งไม่ให้แสดง
ลักษณะออกมา เรียกแอลลีลนี้ว่า
แอลลีลเด่น ซึ่งเป็นการข่มแบบ
สมบูรณ์ ส่วนแอลลีลที่ถูกข่มอย่าง
สมบูรณ์ เรียกว่า แอลลีลด้อย 

 

1. อธิบายการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม
จากการผสมโดย
พิจารณาลักษณะเดียวที่
แอลลีลเด่นข่ม 
แอลลีลด้อยอย่าง
สมบูรณ์ 

3.  อธิบายการเกิด 
จีโนไทป์และ 
ฟีโนไทป์ และ
คำนวณหาอัตราส่วน
การเกิดจีโนไทป์และ 
ฟีโนไทป์ของรุ่นลูก 

1. แอลลีลที่อยู่เป็นคู่กันบนคู่ 
ฮอมอโลกัสโครโมโซมจะแยกจาก
กันไปสู่เซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ 
ในระหว่างที่มีการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ โดยแต่ละเซลล์สืบพันธุ์
จะได้รับเพียง 1 แอลลีลที่อยู่
บนฮอมอโลกัสโครโมโซม  
1 แท่ง  

2. เมื่อมีการปฏิสนธิ แอลลีลบน 
ฮอมอโลกัสโครโมโซมในเซลล์
สืบพันธุ์จะมาเข้าคู่กัน รูปแบบ
ของคูแ่อลลีลนี้เรียกว่า 
จีโนไทป์ ซึ่งกำหนดลักษณะที่

กิจกรรม 2.3 
โอกาสการเข้าคู่ของ
แอลลีลเป็นเท่าใด 
กิจกรรม 2.4 
จีโนไทป์และ 
ฟีโนไทป์ของสัตว์
ประหลาดเป็น
อย่างไร 

1. อธิบายการเกิด  
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ 

2. คำนวณหาอัตราส่วนการ
เกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์
ของรุ่นลูก 
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แสดงออกของสิ่งมีชีวิต และเรียก
ลักษณะที่แสดงออกว่าฟีโนไทป์ 

3. การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์
ของรุ่นลูกสามารถใช้วิธีการเขียน
แผนภาพการผสมพันธุ์ แล้วนำ
ผลที่ได้มาคำนวณหาอัตราส่วน
ของจีโนไทป์และฟีไนไทป์ได้ 

4. อธิบายความสัมพันธ์ 
ระหว่างยีน ดีเอ็นเอ
และโครโมโซม โดยใช้
แบบจำลอง 
(อยู่ในจุดประสงค์การ
เรียนรู้ข้อ 1) 
 

1.  สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีจำนวน
โครโมโซมเท่ากันและคงที่เสมอ  

2.  มนุษย์มีจำนวนโครโมโซม 23 คู่
เป็นออโตโซม 22 คู่ และ
โครโมโซมเพศ 1 คู่ เพศหญิงมี
โครโมโซมเพศเป็น XX เพศชาย
มีโครโมโซมเพศเป็น XY 

กิจกรรมที่ 2.5 
โครโมโซมในเซลล์
ร่างกายของมนุษย์
เป็นอย่างไร 

1. เปรียบเทียบลักษณะ
โครโมโซมของมนุษย์
เพศชายและเพศหญิง 

5. อธิบายความแตกต่าง
ของการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโทซิสและไมโอซิส 

1.  มนุษย์มีจำนวนโครโมโซมคงที่ 
โดยลูกในแต่ละรุ่นจะมีจำนวน
โครโมโซมเท่ากับพ่อและแม่ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการแบ่งเซลล์ 

2.  การแบ่งเซลล์มี 2 แบบ ได้แก่ 
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและ
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส  

3.  การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเป็น
การแบ่งเซลล์เพ่ือเพ่ิมจำนวน
เซลล์ร่างกาย ผลจากการแบ่ง 
เซลล์จะได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ที่มี
ลักษณะและจำนวนโครโมโซม
เหมือนเซลล์ตั้งต้น  

 
 

กิจกรรมที่ 2.6  
การแบ่งเซลล์ 
แต่ละแบบแตกต่าง
กันอย่างไร 

1. อธิบายความแตกต่าง
ของผลที่ได้จากการ
แบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
และไมโอซิส 
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4.  การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็น
การแบ่งเซลล์เพ่ือสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ ผลจากการแบ่งจะได้
เซลล์ใหม่4 เซลล์ที่มีจำนวน
โครโมโซม เป็นครึ่งหนึ่งของ 
เซลล์ตั้งต้น 

5.  การปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ 
ลูกจะได้รับการถ่ายทอด
โครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อ และ
อีกชุดหนึ่งจากแม่มารวมกัน จึง
เป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวน
โครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่ และ
จะคงที่ในทุก ๆ รุ่น  

  
 

6. บอกได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงของยีน
หรือโครโมโซมอาจทำ
ให้เกิดโรคทาง
พันธุกรรม พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างโรคทาง
พันธุกรรม 

1. การเปลี่ยนแปลงของจำนวน
โครโมโซมอาจส่งผลให้ เกิด
โรคทางพันธุกรรม เช่น  
กลุ่มอาการดาวน์  

2. การเปลี่ยนแปลงของยีน อาจ
ส่งผลให้เกิดโรคทางพันธุกรรม 
เช่น โรคธาลัสซีเมีย  

กิจกรรมที่ 2.7
โครโมโซมของทารก
ในครรภ์เป็นปกติ
หรือไม่ 

1.  บอกการเปลี่ยนแปลง
ของโครโมโซมหรือยีนที่
อาจทำให้เกิดโรคทาง
พันธุกรรม  

2.  ยกตัวอย่างโรคทาง
พันธุกรรม 

7. ตระหนักถึงประโยชน์

ของความรู้เรื่องโรคทาง

พันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อน

แต่งงานควรปรึกษา

แพทย์ เพ่ือตรวจและ

วินิจฉัยภาวะเสี่ยงของ

ลูกที่อาจเกิดโรคทาง

พันธุกรรม 

1. โรคทางพันธุกรรมสามารถ

ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ 

ดังนั้นก่อนแต่งงานและมีบุตรจึง

ควรป้องกันโดยการตรวจและ

วินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากการ

ถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม 

กิจกรรมที่ 2.8  

วางแผนอย่างไร

ก่อนแต่งงานเพ่ือลด

ความเสี่ยงที่จะมี

บุตรที่เป็นโรคทาง

พันธุกรรม 

 

1.  อธิบายเกี่ยวกับการนำ

ความรู้เกี่ยวกับ 

โรคทางพันธุกรรมไปใช้

ประโยชน์ในการป้องกัน

ภาวะเสี่ยงในการ

ถ่ายทอดโรคทาง

พันธุกรรม 



26 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

8. อธิบายการใช้ประโยชน์
จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม และ
ผลกระทบที่อาจมี 
ต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม  

1. มนุษย์ใช้กระบวนการพันธุวิศวกรรม 
ในการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ
เพ่ือให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ
ตามต้องการ เรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่า 
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

2.  พันธุวิศวกรรม เป็นเทคนิคการ
นำยีนที่ควบคุมลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ต้องการจาก
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปเชื่อมต่อกับ
ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง 
ทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตาม
ต้องการ  

3. มนุษย์นำสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
มาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น 
การผลิตอาหาร การผลิตยา
รักษาโรค การเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร อย่างไรก็ดี สังคมยังมี
ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่มี
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งยัง
มีการติดตามศึกษาผลกระทบ
ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.9  
ประโยชน์และ
ผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมเป็น
อย่างไร 

1. อธิบายการใช้ประโยชน์
และผลกระทบจาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่อาจมีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

9. ตระหนักถึงประโยชน์
และผลกระทบของ
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่อาจมีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
โดยการเผยแพร่ความรู้ที่
ได้จากการโต้แย้งทาง

1. ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น จะ
ช่วยทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่า
จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 

1.  อภิปรายและเผยแพร่
ความรู้ที่ได้จากการ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุน
เกี่ยวกับประโยชน์และ
ผลกระทบของสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรม 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อมูล
สนับสนุน 

กิจกรรมท้ายบท 
จริยธรรมด้าน 
พันธุศาสตร์ของ
นักเรียนเป็นอย่างไร 

2. วิเคราะห์และตัดสินใจ
เลือกวิธีการที่ถูกต้อง
เหมาะสม และคำนึงถึง
จริยธรรมจาก
สถานการณ์เกี่ยวกับ 
พันธุศาสตร์ที่กำหนดให้ 
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ทักษะ 
เร่ืองท่ี 

1 2 3 ท้ายบท 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสังเกต     

การวัด     

การจำแนกประเภท     
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา     

การใช้จำนวน     

การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล     

การลงความเห็นจากข้อมลู     

การพยากรณ ์     

การตั้งสมมติฐาน     

การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     

การกำหนดและควบคมุตัวแปร     

การทดลอง     

การตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป     
การสร้างแบบจำลอง     

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา     
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ     

ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ     
ด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม     

ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร     
ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง     

 

  

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้จากบทเรียน 
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1. กระตุ ้นความสนใจของนักเรียน เพื ่อนำเข้าสู ่หน่วยการ 
เรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พันธุศาสตร์ โดยใช้ภาพนำหน่วย ซึ่งเป็น
ภาพรวงข้าว และใช้สื ่ออื่น ๆ เช่น ตัวอย่างของจริง ภาพ 
หรือวีดิทัศน์ข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ และครูใช้คำถามว่าข้าว 
สายพันธุ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพ่ือให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปราย  แล้ ว ให้น ั ก เร ี ยนอ่ านเนื ้ อหานำหน่วยและ
ร่วมกันอภิปรายโดยอาจใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 

• ถ้าชาวนาต้องการขยายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะตามที่ต้องการ 
เช่น เมล็ดข้าวที่มีลักษณะยาวเรียว  พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง 
ชาวนาจะทำอย่างไร (คัดเลือกเมล็ดพันธุ ์ข ้าวจากต้นที ่มี
ลักษณะตามต้องการแล้วนำไปปลูก รอจนต้นข้าวเจริญเติบโต
และออกผล สังเกตลูกที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะดังกล่าวหรือไม่) 

• ชาวนาทราบได้อย่างไรว่าหลังจากต้นข้าวเจริญเติบโตจน
ออกผล ต้นลูกท่ีเกิดข้ึนจะมีลักษณะตามต้องการ (ทราบจาก
การสังเกตลักษณะที่ปรากฏในต้นข้าวแต่ละรุ่นซึ่งส่วนใหญ่
จะมีลักษณะคล้ายคลึงพ่อแม่) 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

ข้าวมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa เป็นพืชที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่อดีต โดยเกษตรกรได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท่ีใช้ปลูกและปรับปรุงพันธุ์ให้มีรสชาติตามความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น ข้าวหอมมะลิเป็นพันธุ์
ข้าวไทยที่มีการปรับปรุงพันธุ์จนเป็นที่รู ้จักไปทั่วโลก และส่งเป็นสินค้าออก แต่เนื่องจากประเทศไทยผลิตข้าวหอมมะลิได้ไม่
เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เนื ่องจากข้าวหอมมะลิเป็นข้าวไวต่อช่วงแสง กล่าวคือออกดอกเฉพาะในเดือนที่มี  
ความยาวของกลางวันสั้นกว่ากลางคืน โดยปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี (ฤดูฝน) เท่านั้น และเป็นพันธุ์ข้าวท่ีไม่ค่อยต้านทานต่อโรคและ
แมลง จึงได้มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ เพื่อให้สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลและต้านทานโรคได้ดีขึ้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
จาก องค์ความรู้เรื่องข้าว 

ที่มา: http://www.ricethailand.go.th/Rkb/varieties/index.php.htm 

 

2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นมีมา
นานแล้วโดยสังเกตการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพ่อแม่ไปยังลูก ครูอาจยกตัวอย่างการคัดเลือกและ
ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์อ่ืน ๆ เช่น ข้าวโพด ดาวเรือง พริก ปลากัด 

ครูดำเนินการดังนี้ การนำเข้าสู่หน่วยการเรียนรู ้

http://www.ricethailand.go.th/Rkb/varieties/index.php.htm
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3. ให้นักเรียนอ่านคำถามนำหน่วยและร่วมกันอภิปรายเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในหน่วยนี้  
4. ให้นักเรียนดูภาพนำบทและอ่านเนื้อหานำบท จากนั้นครูและ

นักเรียนอภิปรายร่วมกันโดยอาจใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 

• แม่แมวและลูกแมวมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกัน 
อย่างไร (นักเรียนตอบตามภาพที่เห็น เช่น แม่แมวกับลูก
แมวมีสีขนคล้ายกัน) 

• เหตุใดลูกแมวจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับแม่แมว (เพราะลูก
แมวได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะ
มาจากแม่แมว) 

เข้าสู่บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
5. ให้นักเรียนอ่านคำถามนำบท จุดประสงค์การเรียนรู้ของบท

และอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนทราบขอบเขตของเนื้อหา
และเป้าหมายการเรียนรู ้ในบทเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้
เกี ่ยวกับโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน การค้นพบความรู ้ทาง
พันธุกรรมของเมนเดล ความผิดปกติทางพันธุกรรม และ
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื่อง อ่านเนื้อหานำเรื่อง และอ่าน
คำสำคัญ จากนั้นทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน โดย
ร่วมกันอภิปรายเพื ่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ถ้าครูพบว่า
นักเรียนยังทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง  
ครูควรทบทวนและแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่อง
โครโมโซมและการค้นพบของเมนเดลต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  ล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ลักษณะใดไม่ได้เป็นลักษณะทางพันธุกรรม  

ก.  การห่อลิ้น     ข.  การมีลักยิ้ม  

ค.  การมีรอยสัก     ง.  ลักษณะเชิงผมที่หน้าผาก 
2. เด็กหญิง ก มีหนังตาชั้นเดียวซึ่งเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากบุคคลใด 

ก. ป้า      ข.  พ่อ 

ค.  อา      ง.  ลุง 
3. สารพันธุกรรมพบอยู่ในโครงสร้างใดของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์  

ก. นิวเคลียส     ข.  เยื่อหุ้มเซลล์ 

ค. แวคิวโอล     ง.  ผนังเซลล์ 

 

  

โครโมโซมและการค้นพบของเมนเดล เร่ืองที่ 1 
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2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องโครโมโซมและการค้นพบความรู้ทางพันธุกรรรมของเมนเดลโดยใหท้ำ
กิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถเขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของ
ตนเอง โดยครูจะไม่เฉลยคำตอบใด ๆ หากพบว่าคำตอบของนักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจผิด  
ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้
ถูกต้อง  

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• โครโมโซมอยู่ในดีเอ็นเอ และยีนประกอบกันเป็นโครโมโซม 

• ลักษณะเด่นเท่านั้นที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ 

• ลักษณะเด่นคือลักษณะที่พบมากในประชากร 

• ยีนและแอลลีลมีความหมายเหมือนกัน 

3. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 17 โดยครูเชื่อมโยงลักษณะทางพันธุกรรมของนกพิราบว่ามีลักษณะ
โดยรวมเหมือนกันแต่มีรายละเอียดของลักษณะที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับคนก็มีลักษณะโดยรวมเหมือนกัน ลักษณะ
ต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม 

4. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของเซลล์ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว โดยอาจใช้คำถามต่อไปนี้  

• นิวเคลียสมีหน้าที่อะไร (นิวเคลียสควบคุมการทำงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์) 

• นิวเคลียสเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมอย่างไร (นิวเคลียสเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรม) 

• สารพันธุกรรมมีหน้าที่อะไร (กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกได้) 

จากนั้นเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.1 โครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีลักษณะอย่างไร โดยใช้
คำถามว่า สารพันธุกรรมอยู่ในโครงสร้างใดของนิวเคลียสและโครงสร้างนั้นมีลักษณะอย่างไร 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร (โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ภายในเซลล์ของปลายรากหอม) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและบรรยายลักษณะของโครโมโซมโดยใช้กล้องจุลทรรศน์)  

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สังเกตลักษณะของโครงสร้างภายในเซลล์ของปลายรากหอมจาก
สไลด์ถาวรโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง วาดภาพหรือถ่ายภาพเซลล์ และระบุโครงสร้างที่เห็นภายในเซลล์ ของ
ปลายรากหอม) 

 ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน  

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตลักษณะโครงสร้างภายในเซลล์ของปลายรากหอม) 
 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมี
ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ การตรวจหาเซลล์ของปลายรากหอม ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหา
และข้อสงสัยที่พบจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังจากการทำกิจกรรม  

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโ ดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เซลล์ของปลายรากหอมมีโครงสร้างที่มีลักษณะ
เป็นท่อน  เรียกว่า โครโมโซม ซึ่งจะอยู่ในเซลล์บางเซลล์เท่านั้น แต่บางเซลล์เห็นเฉพาะนิวเคลียสที่ติดสี 

  

โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีลักษณะอย่างไร กิจกรรมที่ 2.1 

ระหว่างการทำกิจกรรม (15 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครมาทิน โครโมโซม และส่วนต่าง ๆ ของโครโมโซม โดยอ่านเนื้อหา
และสังเกตภาพ 2.4 ในหนังสือเรียนหน้า 19 และตอบคำถามระหว่างเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  
เมื่อเซลล์มีการแบ่งตัว โครมาทินแต่ละสายจะมีการจำลองตัวเองเป็น 2 เส้น จากนั้นจะขดตัวสั้นลงเป็นโครโมโซม หนึ่ง
โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิดที่ติดกันอยู่ บริเวณที่ติดกันนี้เรียกว่า เซนโทรเมียร์ 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• โครมาทินและโครโมโซมเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
 แนวคำตอบ โครมาทินเป็นเส้นใยเล็ก ๆ ทีอ่ยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ แต่เมื่อเซลล์แบ่งตัวเส้นใยเหล่านี้จะมี

การจำลองตัวเอง จาก 1 เส้นเป็น 2 เส้น แล้วขดตัวสั้นลงเป็นโครโมโซมที่มี 2 โครมาทิด 

5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของโครโมโซม และโครงสร้างของดีเอ็นเอโดยสังเกตจากภาพ 2.5 ใน
หนังสือเรียนหน้า 20 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอและโปรตีนที่เป็น
ก้อนกลม ส่วนดีเอ็นเอ (DNA) ย่อมาจาก deoxyribonucleic acid เป็นสารที่มีสมบัติเป็นกรด โมเลกุลของดีเอ็นเอ
ประกอบด้วยหน่วยย่อยเรียงต่อกันเป็นสายจำนวน 2 สายจับกันเป็นคู่ และบิดเป็นเกลียวคล้ายบันไดเวียน แต่ละ
หน่วยย่อยประกอบด้วยน้ำตาล หมู่ฟอสเฟต และเบส 

6. เชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที ่2.2 หน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างไร โดย
ใช้คำถามว่า หน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมบนสายดีเอ็นเอทำงานได้อย่างไร 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องอะไร (หน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (เพื่ออธิบายความเกี่ยวข้องของหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมกับลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตโดยใช้แบบจำลอง) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (หยิบชิ้นกระดาษที่มีรหัสภาพในซองกระดาษ ลักษณะละ 1 ชิ้น รวม 
5 ชิ้น แล้วนำไปเทียบกับตารางแปลลักษณะของสุนัข จากนั้นวาดรูปสุนัขจากลักษณะที่หยิบได้) 

 ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของสุนัขที่ได้จากรหัสภาพ
แล้วนำมาวาดภาพสุนัข) 

 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมี
ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การสุ่มหยิบชิ้นกระดาษรหัสภาพ การนำรหัสภาพไปเทียบกับตารางแปลลักษณะแล้ว
นำมาวาดเป็นภาพสุนัข ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยที่พบจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการอภิปรายหลังจากการทำกิจกรรม  

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโ ดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า หน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรม ทำให้
สิ่งมีชีวิตแสดงลักษณะต่าง ๆ ออกมา การที่สิ่งมีชีวิตมีหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกัน จะทำให้
สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกัน 

  

หน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างไร กิจกรรมที่ 2.2 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนสังเกตภาพ 2.6 จากหนังสือเรียนหน้า 25  ครูอาจหาสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีนมาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนอธิบายความสัมพันธ์ตามความเข้าใจ และให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามระหว่างเรียนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า โครโมโซมอยู่ภายในเซลล์  โครโมโซมประกอบด้วย 
ดีเอ็นเอที่พันอยู่รอบโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลม บางช่วงของดีเอ็นเอทำหน้าที่เป็นยีนที่กำหนดลักษณะของ
สิ่งมีชีวิต 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ความสัมพันธ์ระหว่างโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีนดังภาพ 2.6 เป็นอย่างไร 
แนวคำตอบ โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอพันอยู่รอบโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลม บางช่วงของดีเอ็นเอทำ
หน้าทีเ่ป็นยีน 

5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและร่วมกันอภิปรายความหมายของฮอมอโลกัสโครโมโซมตามรายละเอียดในหนังสือเรียนหน้า 26
จากนั้นตอบคำถามระหว่างเรียนเพ่ือประเมินความเข้าใจ  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จำนวนฮอมอโลกัสโครโมโซมในภาพ 2.7 ก. มีกี่คู่ ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ ฮอมอโลกัสโครโมโซมในภาพ 2.7 ก. มี 2 คู่  โดยสังเกตจากความยาวและรูปร่างลักษณะของโครโมโซมที่

คล้ายคลึงกัน 

6. ถ้าครพูบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน จากการตอบคำถามก่อนเรียน คำถาม
ระหว่างเรียน หรืออาจตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอื่น ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น การใช้คำถาม
และอภิปรายร่วมกัน การใช้ภาพและวีดิทัศน์ การใช้เอกสารอ่านประกอบ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

โครโมโซมอยู่ในดีเอ็นเอและยีนประกอบกันเป็น
โครโมโซม  (Hamdan et al., 2016) 

โครโมโซมอยู่ภายในเซลล์ โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอ
ที่พันอยู่รอบโปรตีนที่มีลักษณะเป็นก้อนกลม บางช่วงของ
ดีเอ็นเอทำหน้าที่เป็นยีนที่กำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต 

7. เชื่อมโยงความรู้เรื่องโครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีนไปสู่การค้นพบความรู้ทางพันธุกรรมของเมนเดล โดยกล่าวว่าก่อนที่
นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบโครงสร้างของโครโมโซมและดีเอ็นเอนั้น ได้มีบุคคลสำคัญที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่ง
พันธุศาสตร์ชื่อเกรกอร์ โยฮันน์ เมนเดล ซึ่งเขาได้ค้นพบความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการศึกษาพันธุศาสตร์ในปัจจุบัน 
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8. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาของเมนเดลในหนังสือเรียนหน้า 27 ครูตรวจสอบความ
เข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

• เมนเดลเลือกศึกษาลักษณะของต้นถั่วกี่ลักษณะ อะไรบ้าง (7 ลักษณะ ได้แก่ รูปร่างของเมล็ด สีของเมล็ด สีของดอก 
รูปร่างของฝัก สีของฝัก ตำแหน่งของดอก และความสูงของลำต้น) 

• เมนเดลมีวิธีการคัดเลือกต้นถั่วพันธุ์แท้ที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษาอย่างไร ( เมนเดลเลือกต้นถั่วที่มีลักษณะที่
ต้องการ ปล่อยให้ผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกัน เมื่อถั่วออกฝักจึงนำเมล็ดไปปลูกจนกระทั่งต้นถั่วเจริญเติบโตแล้ว
คัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ต้องการ จากนั้นให้ผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกัน เมื่อต้นถั่วเจริญเติบโตและออกฝักจึงนำ
เมล็ดไปปลูก ทำเช่นนี้อีกหลาย ๆ รุ่น จนต้นถั่วทุกต้นที่ได้จากการผสมมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ) 

จากนั้นให้ตอบคำถามระหว่างเรียน 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• เหตุใดเมนเดลจึงปล่อยให้ต้นถั่วมีการผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกันหลาย ๆ รุ่น 
 แนวคำตอบ เพ่ือคัดเลือกพันธุ์แท้ก่อนที่จะทำการผสมพันธุ์  ซึ่งจะทำให้ได้ต้นถั่วที่ใช้ในการผสมพันธุ์มีลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

9. อธิบายความหมายของการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียว (monohybrid cross) และร่วมกันอภิปรายขั้นตอนของ
การผสมพันธุ์ถั่วลันเตาที่มีดอกสีม่วงพันธุ์แท้และดอกสีขาวพันธุ์แท้ในภาพ 2.11 ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน
หน้า 28 ครูควรชี้ให้เห็นถึงวิธีการทดลองของเมนเดลซึ่งทำการทดลองอย่างรัดกุมในการป้องกันปัจจัยที่จะทำให้ผล
การทดลองคลาดเคลื่อน เช่น ตัดอับเรณูออกแล้วใช้ถุงคลุมดอกไว้ ใช้ถุงคลุมดอกหลังจากเขี่ยเรณูมาแตะบนยอดเกสร
เพศเมีย จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามระหว่างเรียน 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ต้นถั่วที่เป็นรุ่นพ่อแม่ในภาพ 2.11 มีลักษณะอย่างไร 
 แนวคำตอบ มีลักษณะดอกสีม่วงและดอกสีขาว 

• เหตุใดจึงต้องตัดอับเรณูของเกสรเพศผู้ของดอกสีม่วงออกแล้วใช้พู่กันเขี่ยเรณูของดอกสีขาวลงบนยอดเกสร
เพศเมียของดอกสีม่วง 

 แนวคำตอบ เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์ระหว่างเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียที่อยู่ภายในดอกเดียวกัน  (หรือ
เรียกว่าการผสมตัวเอง) ของถั่วดอกสีม่วง ซึ ่งถ้ามีการผสมพันธุ์กันจะได้ผลการทดลองที่ไม่ต้องการศึกษา 
เนื่องจากการทดลองนี้ต้องการศึกษาลักษณะของลูกท่ีเกิดขึ้นจากการผสมพันธุ์ข้ามต้นระหว่างต้นถั่วดอกสีม่วง
และดอกสีขาว 
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10. ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดลองผสมพันธุ์ต้นถั่วทั้ง 7 ลักษณะจากตาราง 2.1 หน้า 29 แล้วตอบคำถาม 
ระหว่างเรียน  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• เมื่อผสมพันธุ์ถั่วในแต่ละลักษณะ ลักษณะใดที่ไม่ปรากฏในรุ่นที่ 1 แต่มาปรากฏในรุ่นท่ี 2 
แนวคำตอบ ลักษณะที่ไม่ปรากฏในรุ่นที่ 1 แต่มาปรากฏในรุ่นที่ 2 คือ เมล็ดขรุขระ เมล็ดสีเขียว ฝักแฟบ  
ฝักสีเหลือง ดอกเกิดที่ยอด ดอกสีขาว และต้นเตี้ย 

• เหตุใดเมนเดลจึงทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาเป็นจำนวนมาก 
แนวคำตอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลปริมาณมาก ซึ่งจะช่วยลดความคาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ทำให้ผล 
ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ 

11. ร่วมกันอภิปรายความหมายของลักษณะเด่นและลักษณะด้อยว่า ลักษณะที่แสดงออกในลูกรุ่นที่ 1 เป็นลักษณะเด่น  
ส่วนลักษณะด้อยเป็นลักษณะที่ไม่แสดงออกในลูกรุ่นที่ 1 แต่ปรากฏในลูกรุ่นที่ 2 ในอัตราส่วนที่น้อยกว่า  จากนั้น
ตอบคำถามระหว่างเรียน 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ลักษณะใดของต้นถั่วลันเตาที่เมนเดลศึกษาเป็นลักษณะเด่นและลักษณะใดเป็นลักษณะด้อย 
 แนวคำตอบ ลักษณะเด่น ได้แก่ เมล็ดกลม เมล็ดสีเหลือง ฝักอวบ ฝักสีเขียว ดอกเกิดที่ลำต้น ดอกสีม่วง และต้นสูง 

ส่วนลักษณะด้อย ได้แก่ เมล็ดขรุขระ เมล็ดสีเขียว ฝักแฟบ ฝักสีเหลือง ดอกเกิดที่ยอด ดอกสีขาวและต้นเตี้ย 

• เมื ่อนำจำนวนชองลูกในรุ ่นที ่ 2 ที่เป็นลักษณะด้อยหารด้วยจำนวนของลูกที ่เป็นลักษณะเด่น จะได้
อัตราส่วนประมาณเท่าใด 

 แนวคำตอบ อัตราส่วนระหว่างลักษณะเด่นและลักษณะด้อยในลูกรุ่นที่ 2 ประมาณ 3 : 1 

12. ร่วมกันอภิปรายเพื ่อให้ได้ข้อสรุปว่า ลักษณะทั้ง 7 ลักษณะมีแบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เหมือนกัน กล่าวคือ ลูกรุ่นที่ 1 แสดงลักษณะเด่นเพียงลักษณะเดียว และลูกรุ่นที่ 2 แสดงทั้งลักษณะเด่นและ
ลักษณะด้อยในอัตราส่วนประมาณ 3 : 1  

13. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 30 และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการอธิบายผลการทดลองของเมนเดล  
ตามรายละเอียดในหนังสือเรียนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ลักษณะของพืชถูกควบคุมด้วยแฟกเตอร์หรือยีน ยีนที่ควบคุม
ลักษณะแต่ละลักษณะจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เรียกรูปแบบที่แตกต่างกันของยีนนี้ว่า แอลลีล ในเซลล์ร่างกายจะมี
แอลลีลอยู่เป็นคู่  เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ แอลลีลที่อยู่เป็นคู่กันนี้จะแยกจากกันเป็นแอลลีลเดี่ยว และจะมาเข้า
คู่กันอีกเมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย รุ่นลูกจะได้รับแอลลีลหนึ่งจากพ่อ
และอีกแอลลีลหนึ่งจากแม่ 
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14. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับยีนและแอลลีล จากเนื้อหาและภาพ 2.12  ในหนังสือเรียน 
หน้า 31 เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ยีนเป็นหน่วยควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิต ยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอาจมีรูปแบบ
ของยีนที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแอลลีลที่ได้รับมาจากพ่อและแม่ เช่น ยีนที่ควบคุมลักษณะของฝักมี  
2 รูปแบบหรือ 2 แอลลีล ได้แก่ แอลลีลที่ควบคุมลักษณะฝักแฟบ และแอลลีลควบคุมลักษณะฝักอวบ การเข้าคู่กัน
ของแอลลีลจะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกันหรือเหมือนกัน จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามระหว่างเรียน 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากภาพ 2.12 ยีนที ่ควบคุมลักษณะใดของถั่วที ่มีแอลลีลเหมือนกันและยีนที่ควบคุมลักษณะใดที่มี 
แอลลีลต่างกัน  

 แนวคำตอบ ยีนที่ควบคุมตำแหน่งของดอกมีแอลลีลที่เหมือนกัน คือ แอลลีลควบคุมตำแหน่งของดอก
เกิดที่ ลำต้น ส่วนยีนที่ควบคุมลักษณะของฝัก และยีนที่ควบคุมความสูงของลำต้นมีแอลลีลต่างกัน คือ ยีนที่
ควบคุมลักษณะของฝักมีแอลลีลควบคุมลักษณะฝักแฟบและแอลลีลควบคุมลักษณะฝักอวบ ยีนที่ควบคุมความ
สูงของลำต้นมีแอลลีลควบคุมลักษณะต้นเตี้ยและแอลลีลควบคุมลักษณะต้นสูง 

15. อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับแอลลีลเด่น แอลลีลด้อย การข่มอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งการเขียนแอลลีลเด่นและแอลลีลด้อยตาม
รายละเอียดในหนังสือเรียนหน้า 31 แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
15.1 แอลลีลเด่นหรือแอลลีลที่ควบคุมลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิต หมายถึง แอลลีลที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแสดงลักษณะ

เด่นนั้นออกมาได้แม้ว่าจะมีแอลลีลเด่นเพียงแอลลีลเดียว ส่วนแอลลีลด้อยหรือแอลลีลที่ควบคุมลักษณะด้อย
ของสิ่งมีชีวิต หมายถึง แอลลีลที่ทำให้สิ ่งมีชีวิตแสดงลักษณะด้อยออกมาได้ เมื่อมีแอลลีลด้อยทั้งสอง  
แอลลีล 

15.2 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนแอลลีลเด่นและแอลลีลด้อยใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และเป็นตัวเอียงแทน 
แอลลีลเด่น และอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเอียง แทน แอลลีลด้อย เช่น T แทนแอลลีลเด่นที่ควบคุมลักษณะต้น
สูงของถั่วลันเตา และ t เป็นแอลลีลด้อยที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยของถั่วลันเตา ดังนั้น TT แสดงลักษณะ 
ต้นสูง ส่วน Tt จะแสดงลักษณะต้นสูงเช่นเดียวกัน เพราะ T ข่ม t ไม่ให้แสดงลักษณะออกมา การข่มใน
ลักษณะนี้เรียกว่าการข่มอย่างสมบูรณ์ ส่วน tt แสดงลักษณะต้นเตี้ยซึ่งเป็นลักษณะด้อย เพราะต้องมี  
แอลลีลด้อยทั้งสองแอลลีล   

16. ถ้าครูพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับลักษณะเด่น โครโมโซม ดีเอ็นเอ ยีน และแอลลีล จากการตอบ
คำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจตรวจสอบโดยใช้กลวิธีอื่น ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง 
เช่น การใช้คำถามและอภิปรายร่วมกัน การใช้ภาพและวีดิทัศน์ การใช้เอกสารอ่านประกอบ 
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แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ลักษณะเด่นเท่านั้นที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ 
(วิไลวรรณ, พงศ์ประพันธ์ และสมศักดิ์, 2552) 

ทัง้ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ 

ลักษณะเด่นคือลักษณะที่พบมากในประชากร 
(Genetics Generation, 2015) 

ลักษณะเด่นไม่ใช่ลักษณะที่พบมากในประชากรเสมอไป แต่มี
โอกาสในการแสดงออกได้มากกว่าลักษณะด้อย ตัวอย่างเช่น 
ความสามารถในการห่อลิ้นของคนเป็นลักษณะเด่น มีแอลลีล R 
เป็นแอลลีลเด่นกำหนดลักษณะการห่อลิ้นได้ และแอลลีล r 
เป็นแอลลีลด้อยกำหนดลักษณะการห่อลิ้นไม่ได้ คนทีม่ีจีโนไทป์
ที ่มี R อยู ่ 1 หรือ 2 แอลลีลจะสามารถห่อลิ ้นได้ นั ่นคือมี 
จีโนไทป์ RR, Rr ส่วนคนที่ห่อลิ้นไม่ได้ต้องจีโนไทป์ที่มี r อยู่ทั้ง 
2 แอลลีล คือ rr อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น การเกิดนิ้วเกิน เป็น
ลักษณะกลายพันธุ์ของมนุษย์ซึ่งเป็นลักษณะเด่น ซึ่งมีโอกาสใน
การเก ิดเท ่าก ับ  0.31-6.18 คนต ่อทารก 1,000 คน นั่น
หมายความว่ามีโอกาสเกิดน้อย ถึงแม้ว่าลักษณะนิ้วเกินจะเป็น
ลักษณะเด่น (Genetics Generation, 2015) 

ยีนและแอลลีลมีความหมายเหมือนกัน 
(นันทยา, 2560) 

 

ยีนและแอลลีลมีความหมายต่างกัน ยีนหมายถึงหน่วยที่ควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรม และแอลลีลหมายถึงรูปแบบที่แตกต่าง
กันของยีน เช่น ยีนกำหนดลักษณะสีดอกถ่ัวลันเตาถูกควบคุม
ด้วยแอลลีล 2 รูปแบบ ได้แก่ แอลลีลเด่นควบคุมลักษณะ 
ดอกสีม่วง และแอลลีลด้อยควบคุมลักษณะดอกสีขาว 

17. เชื่อมโยงความรู้จากการทดลองของเมนเดลเกี่ยวกับการแยกของแอลลีลที่คู่กันเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการเข้าคู่
ของแอลลีลภายหลังการปฏิสนธิ เพ่ือนำเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.3 โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลเป็นเท่าใด โดยใช้คำถาม
ว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่าโอกาสการเข้าคู่กันของแอลลีลเป็นเท่าใดเมื่อมีการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ จากนั้นให้
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที ่2.3 โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลเป็นเท่าใด  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องอะไร (การเข้าคู่ของแอลลีลโดยใช้ลูกปัดเป็นแบบจำลอง) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (เพ่ือคำนวณและอธิบายโอกาสการเข้าคู่ของแอลลีล) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ใส่ลูกปัดสีแดงและสีขาวอย่างละ 5 เม็ดลงในกล่องพลาสติก 2 ใบ 
คนให้ทั่ว จากนั้นหยิบลูกปัดจากกล่องทั้ง 2 ใบ ใบละ 1 เม็ดพร้อมกัน บันทึกรูปแบบของสีลูกปัดที่หยิบได้ในแต่
ละครั้ง จากนั้นให้ใส่ลูกปัดกลับคืนลงในกล่อง ทำให้ครบ 100 ครั้ง คำนวณอัตราส่วนจำนวนครั้งของรูปแบบของ
สีลูกปัดที่หยิบได้ทั้ง 3 แบบ นำผลการทดลองของทุกกลุ่มมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย คำนวณอัตราส่วนของ
จำนวนครั้งของรูปแบบของสีลูกปัดท่ีหยิบได้ของทั้งห้อง) 
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปและตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รูปแบบของคู่สีที่หยิบได้และจำนวนครั้งของคู่สีลูกปัดที่หยิบได้) 
 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมี
ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การหยิบลูกปัดออกจากกล่อง 2 ใบพร้อมกันโดยไม่มอง การใช้มือคนลูกปัดให้ทั่ว
ก่อนหยิบลูกปัดแต่ละครั้ง  เมื่อหยิบลูกปัดแล้วต้องใส่กลับลงในกล่องดังเดิม การบันทึกจำนวนครั้งของสีลูกปัดที่หยิบ
ได ้ 

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโ ดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า การสุ่มหยิบลูกปัดแต่ละครั้งเปรียบเหมือนการ 
เข้าคู่กันของแอลลีลในไซโกตที่ได้จากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย ซึ่งมีโอกาสการเข้าคู่กัน 3 
แบบ คือ สีแดง-แดง (TT) สีแดง-ขาว (Tt) สีขาว-ขาว (tt) ในอัตราส่วนประมาณ 1 : 2 : 1 ต้นถั่วที่เกิดจากการผสม
พันธุ์จึงมีอัตราส่วนระหว่างต้นสูงและต้นเตี้ยประมาณ 3 : 1 

 

  

โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลเป็นเท่าใด กิจกรรมที่ 2.3 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (30 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (15 นาที) 
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4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 33 เพ่ือเชื่อมโยงการทดลองของเมนเดลกับผลของการทำกิจกรรม ครูควร
เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลที่ใช้ต้องมีจำนวนมาก เพ่ือนำมาคำนวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์ TT : Tt : tt ซ่ึง
จะทำให้อัตราส่วนที่คำนวณได้ใกล้เคียงกับ 1 : 2 : 1 และอัตราส่วนระหว่างต้นสูง : ต้นเตี้ยใกล้เคียงกับ 3 : 1  
ต่อจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับจีโนไทป์เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า จีโนไทป์เป็นรูปแบบต่าง ๆ ของคู่ของ 
แอลลีล เช่น  TT Tt tt   

5. ให้นักเรียนสังเกตภาพ 2.13 การผสมพันธุ์ระหว่างถั่วรุ่นพ่อแม่และการผสมกันระหว่างลูกรุ่นที่ 1 ในหนังสือเรียน 
หน้า 34  อ่านเนื้อหาตามรายละเอียดในหนังสือเรียนหน้า 34-35  และร่วมกันอภิปรายความหมายของฟีโนไทป์ 
ฮอมอไซกัสและเฮเทอโรไซกัสเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
5.1 ฟีโนไทป์ เป็นลักษณะที่แสดงออกซ่ึงเป็นผลมาจากจีโนไทป์  
5.2 คู่แอลลีลที่เหมือนกัน เช่น TT tt เรียกว่า ฮอมอไซกัส ส่วนคู่แอลลีลที่แตกต่างกัน เช่น Tt เรียกว่า เฮเทอโรไซกัส 

6. ให้นักเรียนตอบคำถามระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการเขียนแผนภาพเพื่อคำนวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์
และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก และอ่านเกร็ดน่ารู้ เรื่อง ตารางพันเนตต์ 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• กำหนดให้ถั่วลันเตาที่มีแอลลีลควบคุมลักษณะเมล็ดกลม (R) เป็นแอลลีลเด่น และแอลลีลควบคุมเมล็ด
ขรุขระ (r) เป็นแอลลีลด้อย ถ้านำถั่วลันเตาเมล็ดกลมที่มีจีโนไทป์ RR ผสมพันธุ์กับถั่วลันเตาเมล็ดกลมที่มี
จีโนไทป์ Rr  ให้นักเรียนเขียนแผนภาพเพื่อคำนวณหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในรุ่นลูก 
แนวคำตอบ แผนภาพการผสมพันธุ์ถั่วลันเตา เป็นดังนี้ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ในรุ่นลูกจะมีอัตราส่วนจีโนไทป์ RR : Rr เท่ากับ 1 : 1  ส่วนฟีโนไทปจ์ะมีเมล็ดกลมทุกต้น 

7. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.4 จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไร โดยใช้คำถามว่า จีโนไทป์และฟีโนไทป์
ของลูกขึ้นอยู่กับลักษณะของพ่อและแม่ นักเรียนจะคำนวณอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ได้อย่างไร 

จีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่ 

เซลล์สืบพันธุ์ R R 

RR 

R r 

Rr 

RR  Rr  RR Rr จีโนไทป์ของรุ่นลูก 

เมล็ดกลม ฟีโนไทป์ของรุ่นลูก 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องอะไร (จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาด) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (1. หาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาด  2. คำนวณและอธิบายอัตราส่วน
การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูกสัตว์ประหลาด) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (โยนเหรียญ 2 เหรียญพร้อม ๆ กันเพื่อหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ 
ในแต่ละลักษณะของสัตว์ประหลาด แล้วนำฟีโนไทป์ทั้งหมดมาวาดเป็นภาพสัตว์ประหลาด จากนั้นเลื อกจีโนไทป์
ของลักษณะ 1 ลักษณะจากการทำกิจกรรมโดยกำหนดให้เป็นพ่อมาผสมพันธุ์กับแม่ที่มีลักษณะเดียวกันตามที่
โจทย์กำหนดให้ แล้วเขียนแผนภาพเพ่ือหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก 

 ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนไว้สรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมฟีโนไทป์ของแต่ละลักษณะ แล้วนำมาวาดเป็นภาพสัตว์
ประหลาด) 

 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมี
ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การหาฟีโนไทป์โดยการโยนเหรียญ การเขียนแผนภาพการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อ 
และแม่ ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยที่พบจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
อภิปรายหลังจากการทำกิจกรรม  

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโ ดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า  การเข้าคู่กันของแอลลีลทำให้เกิดจีโนไทป์แบบ
ต่าง ๆ ที่กำหนดลักษณะที่แสดงออกหรือฟีโนไทป์ที่แตกต่างกัน เป็นผลให้สัตว์ประหลาดมีลักษณะแตกต่างกัน  
การเขียนแผนภาพการผสมพันธุ์จะทำให้สามารถหาอัตราส่วนจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกได้ 

  

จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 2.4 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (15 นาที) 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรมว่าการเข้าคู่ของแอลลีลทำให้เ กิดจีโนไทป์ซึ่งเป็นผลให้
สิ ่งมีชีวิตมีฟีโนไทป์ที่แตกต่างกัน ถ้าทราบจีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิตรุ่นพ่อและแม่ เราสามารถคำนวณหาอัตราส่วน  
จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกได้  

5. เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่จะเรียนต่อไปว่า การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เมนเดลค้นพบเป็นพื้นฐานความรู้ทาง 
พันธุศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ หลายด้าน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ต่อไป 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื่อง อ่านเนื้อหานำเรื่อง และอ่าน 
คำสำคัญ จากนั้นทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน โดย
ร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ถ้าครูพบว่านักเรียน
ยังทำกิจกรรมทบทวนความรู ้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควร
ทบทวนและแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องโครโมโซม
ของมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย  ล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อนในนิวเคลียสระยะที่มีการแบ่งเซลล์คือข้อใด 

ก. โปรตีน ข. โครโมโซม 
ค.  ดีเอ็นเอ           ง.  ยีน 

2. จากภาพ A  B และ C คืออะไรตามลำดับ  
 

ก. โครโมโซม โครมาทิด เซนโทรเมียร์ 
ข. โครโมโซม เซนโทรเมียร์ โครมาทิด 
ค. เซนโทรเมียร์ โครมาทิด โครโมโซม 
ง. โครมาทิด เซนโทรเมียร์ โครโมโซม 

 
 
 

โครโมโซมของมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม เร่ืองที่ 2 

๘ 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

3. จากภาพเซลล์ที่กำหนดให้ โครโมโซมคู่ใดเป็นฮอมอโลกัสโครโมโซม 

 

 

ก.  1, 2 
ข.  2, 5  
ค.  3, 5 
ง.  4, 1 
 

 

2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื ่องโครโมโซมของมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรมโดยให้ทำ
กิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถเขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจ
ของตนเอง โดยครูจะไม่เฉลยคำตอบใด ๆ  แตห่ากพบว่าคำตอบของนักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจผิด 
ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้
ถูกต้อง 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• ภายในเซลล์มีเฉพาะโครโมโซม X กับโครโมโซม Y 

• เซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนโครโมโซมเท่ากัน  

• โรคตาบอดสีและโรคธาลัสซีเมียมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนโครโมโซม 

• ถ้าครอบครัวหนึ่งมีโอกาส 1 ใน 4 ที่ลูกจะเป็นโรคทางพันธุกรรม เมื่อลูกคนแรกเป็นโรค ลูกคนต่อไปจะมีอัตรา
เสี่ยงที่เป็นโรคทางพันธุกรรมลดลง 

3. เชื่อมโยงไปสู่เรื่องจำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตโดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

• สิ่งใดเป็นตัวกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต (ยีน)  

• ยีนอยู่บนโครงสร้างใดในนิวเคลียส (โครโมโซม) 

• นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีโครโมโซมเท่ากันหรือแตกต่างกัน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 
4. ให้นักเรียนพิจารณาตาราง 2.2 จำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตในหนังสือเรียนหน้า 42 และร่วมกัน

อภิปรายข้อมูลในตาราง จากนั้นตอบคำถามระหว่างเรียน อ่านเนื้อหาท้ายตาราง และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้
ข้อสรุปว่า โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันจะมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างกัน แต่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีจำนวน
โครโมโซมเท่ากันเสมอและมีจำนวนคงท่ีในทุก ๆ รุ่น และจำนวนโครโมโซมไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิต  
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• สิ่งมีชีวิตในตาราง 2.2 มีจำนวนโครโมโซมเท่ากันหรือต่างกัน อย่างไร 
แนวคำตอบ ส่วนใหญ่จะมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างกัน แต่มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากัน 
เช่น ยีสต์และหอมหัวใหญ่ 

• จำนวนโครโมโซมมีความสัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ อย่างไร 
แนวคำตอบ ไม่มีความสัมพันธ์กัน สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาจมีจำนวนโครโมโซมมากกว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ เช่น 
มนุษย์มีโครโมโซม 46 แท่ง ส่วนปลาดุกด้านมีโครโมโซม 104 แท่ง 

5. ใช้คำถามเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.5 โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างไร โดยใช้ข้อมูลจาก
ตาราง 2.2 ว่า จำนวนโครโมโซมของนักเรียนเป็นเท่าไร และนักเรียนทราบหรือไม่ว่ามนุษย์เพศชายและหญิงมี
โครโมโซมเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องอะไร (ลักษณะของโครโมโซมมนุษย์) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและเปรียบเทียบลักษณะโครโมโซมของมนุษย์เพศชายและเพศหญิง) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั ้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สังเกตและจับคู่โครโมโซมที่เหมือนกันของเพศชายโดยเขียน
หมายเลขเดียวกันกำกับไว้ในแต่ละคู่ ตัดคู่ของโครโมโซมออก แล้วนำมาเรียงลำดับจากใหญ่ไปหาเล็ก จากนั้นจึง
ตัดและจัดเรียงลำดับโครโมโซมของมนุษย์เพศหญิง โดยใช้วิธีการเดียวกันกับเพศชาย เปรียบเทียบลักษณะของ
โครโมโซมเพศชายและหญิง แยกคู่โครโมโซมท่ีแตกต่างกันของเพศชายและหญิงมาวางเป็นคู่สุดท้าย) 
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตลักษณะโครโมโซมของเพศชายและเพศหญิง รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคู่ของโครโมโซม ความเหมือนและความแตกต่างของโครโมโซมเพศชายและเพศหญิง) 

 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมี
ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดเรียงโครโมโซม การสังเกตคู่ที่ต่างกันระหว่างโครโมโซมเพศชายและเพศหญิง 
ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยที่พบจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปราย
หลังจากการทำกิจกรรม  

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโ ดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า มนุษย์มีจำนวนโครโมโซม 46 แท่งหรือ 23 คู่  
โครโมโซม 22 คูม่ีลักษณะเหมือนกันทั้งในเพศหญิงและเพศชาย ส่วนโครโมโซมอีก 1 คู่มีลักษณะแตกต่างกัน 

  

โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 2.5 

ระหว่างการทำกิจกรรม (50 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. ให้นักเรียนสังเกตภาพ 2.15 ในหนังสือเรียนหน้า 46 และเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทำกิจกรรม 2.5  กับภาพ 2.15 
อ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 46 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับออโตโซมและโครโมโซมเพศเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
โครโมโซมคู ่ที ่ 1-22 เหมือนกันทั ้งในเพศชายและเพศหญิง เรียกว่า ออโตโซม ส่วนโครโมโซมคู ่ที ่ 23 เรียกว่า 
โครโมโซมเพศ ซึ่งจะแตกต่างกันในเพศหญิงและชาย  เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเป็น XX เพศชายมีโครโมโซมเพศ 
เป็น XY 

5. ถ้าครูพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องโครโมโซมของมนุษย์ ให้ครูแก้ไขแนวคิด
คลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น การใช้คำถามและอภิปรายร่วมกัน การใช้เอกสารอ่านประกอบ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ภายในเซลล์มีเฉพาะโครโมโซม X กับโครโมโซม Y 
(วิไลวรรณ, พงศ์ประพันธ์ และสมศักดิ์, 2552) 

ภายในเซลล์มีทั้งโครโมโซมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศ 
เรียกว่า ออโตโซม จำนวน 22 คู่ และโครโมโซมที่กำหนด
เพศ เรียกว่า โครโมโซมเพศ จำนวน 1 คู่ ได้แก่ โครโมโซม 
X และโครโมโซม Y  

6. เชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.6 การแบ่งเซลล์แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร โดยการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิสนธิ การพัฒนาจากไซโกตเป็นเอ็มบริโอและทารก แล้วใช้คำถามดังนี้ 

• นักเรียนเกิดขึ้นมาได้อย่างไร (เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ ได้แก่ อสุจิ และเซลล์สืบพันธุ์ของ
แม่ ได้แก่ เซลล์ไข่) 

• เซลล์ไข่ท่ีได้รับการปฏิสนธิเรียกว่าอะไร  (ไซโกต) 

• ไซโกต 1 เซลล์จะเจริญเติบโตเป็นร่างกายมนุษย์ที่ประกอบด้วยเซลล์เป็นจำนวนมากได้อย่างไร  (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจ) 

• นักเรียนและพ่อแม่มีโครโมโซมเป็นเท่าไร  (46 แท่ง) 

• เพราะเหตุใดโครโมโซมของนักเรียนจึงมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่องอะไร (การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สังเกตและเปรียบเทียบแผนภาพการแบ่งเซลล์แบบที่ 1 และแบบที่ 
2 คาดคะเนและวาดภาพจำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่เกิดจากการรวมกันของเซลล์ 2 เซลล์ที่ได้จากการแบ่ง
เซลล์แบบที่ 1 และ 2 อภิปรายว่าการแบ่งเซลล์แบบใดเป็นการแบ่งเซลล์เพ่ือสร้างเซลล์สืบพันธุ์)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนไว้สรุปบนกระดาน  

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตจำนวนเซลล์และจำนวนโครโมโซมของเซลล์ตั้งต้นและ
เซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ทั้ง 2 แบบ และนำมาเปรียบเทียบกัน) 

 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมี
ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การวาดภาพจำนวนโครโมโซมภายในเซลล์ใหม่ที่ได้ ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและ 
ข้อสงสัยที่พบจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังจากการทำกิจกรรม  

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า การแบ่งเซลล์มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ได้เซลล์ใหม่ 
2 เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิม แบบที่ 2 ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ที่มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์
ตั้งต้นซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ไซโกตท่ีได้จะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่ 

  

การแบ่งเซลล์แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร กิจกรรมที่ 2.6 

ระหว่างการทำกิจกรรม (10 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและสังเกตภาพ 2.16 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และภาพ 2.17 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสใน
หนังสือเรียนหน้า 49-50 จากนั้นตอบคำถามระหว่างเรียน และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
4.1 การแบ่งเซลล์มี 2 แบบ คือ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 
4.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์ที่ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ ที่มีลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือน

เซลล์ตั้งต้น เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเพ่ิมจำนวนเซลล์ร่างกายในระหว่างการเจริญเติบโต และทดแทนเซลล์ที่
เสียหายหรือตาย 

4.3 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์ที่ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ซึ่งมีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของ 
เซลล์ตั้งต้นเป็นการแบ่งเซลล์เพ่ือสร้างเซลล์สืบพันธุ์  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• เพราะเหตุใดจำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจึงเท่ากับเซลล์ตั้งต้น 
แนวคำตอบ เพราะโครมาทินมีการจำลองตัวเองเป็นโครโมโซมที่มี 2 โครมาทิด จากนั้นโครโมโซมจะมาเรียงตัว
บริเวณกึ่งกลางเซลล์ แต่ละโครมาทิดแยกไปอยู่ในเซลล์ใหม่ 2 เซลล์ ซึ่งจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลล์ตั้งต้น 

• เพราะเหตุใดจำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจึงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น 
แนวคำตอบ เพราะโครมาทินมีการจำลองตัวเองเป็นโครโมโซมที่มี 2 โครมาทิด มีการเข้าคู่ของฮอมอโลกัส
โครโมโซมและมาเรียงตัวในแนวกึ่งกลางเซลล์ มีการแยกกันของฮอมอโลกัสโครโมโซมไปอยู่ในเซลล์ใหม่  
2 เซลล์ จากนั้นแต่ละโครมาทิด 2 โครมาทิดที่ติดกันบริเวณเซนโทรเมียร์ของเซลล์ใหม่แต่ละเซลล์จะแยกกันไป
อยู่ในเซลล์ใหม ่2 เซลล์ รวมทั้งหมดเป็น 4 เซลล์ ซึ่งจะมีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น 

5. เชื่อมโยงความรู้เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสกับการแบ่งเซลล์ของมนุษย์ โดยใช้คำถามว่า ร่างกายของ
มนุษย์มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสช่วงใดของชีวิต จากนั้นให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและสังเกตภาพ 2.18 ใน
หนังสือเรียนหน้า 51 และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
5.1 มนุษย์มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ทำให้เซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็น

ครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายคือ 23 แท่ง 
5.2 เมื่อมีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิและเซลล์ไข่ จะเกิดเป็นไซโกตซึ่งมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อและแม่คือ 46 แท่ง 

(ได้รับโครโมโซมจากอสุจิ 23 แท่งและเซลล์ไข่ 23 แท่ง) และจะเกิดกระบวนการแบบนี้ในทุก ๆ รุ่น เป็นผลให้ 
รุ่นลูกมีโครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงท่ีในทุก ๆ รุ่น 

5.3 ไซโกตจะแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสหลายครั้งเพื ่อเพิ่มจำนวนเซลล์ของร่างกาย เซลล์แต่ละเซลล์จะมีจำนวน
โครโมโซมเท่ากับเซลล์ตั้งต้นคือ 46 แท่ง 
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6. ให้นักเรียนตอบคำถามระหว่างเรียน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• จากภาพแสดงจำนวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง 
ให้วาดภาพแสดงจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้   
แนวคำตอบ 

 
 

7. ถ้าครูพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายและเซลล์
สืบพันธุ์ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

เซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนโครโมโซม
เท่ากัน (วิไลวรรณ, พงศ์ประพันธ์ และสมศักดิ์, 
2552) 

เซลล์ร ่างกายและเซลล์สืบพันธุ ์มีจำนวนโครโมโซมไม่
เท่ากัน เซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของ
เซลล์ร่างกาย 

8. เชื ่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.7 โครโมโซมของทารกในครรภ์เป็นปกติหรือไม่ โดยใช้คำถามว่า ถ้ากระบวนการ 
แบ่งเซลล์เกิดความผิดปกติ และทำให้เซลล์ใหม่มีจำนวนโครโมโซมผิดปกติ จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมที่อาจทำให้เกิดโรคทาง
พันธุกรรม) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมที่อาจทำให้เกิดโรคทาง
พันธุกรรม) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั ้นตอนโดยสรุปอย่างไร (อ่านสถานการณ์และสังเกตโครโมโซมของทารกจากแผนภาพ 
เปรียบเทียบกับจำนวนโครโมโซมของคนปกติในภาพ 2.15 สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของ
ทารก) 
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน  

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตจำนวนโครโมโซมของทารกและเปรียบเทียบกับโครโมโซม
ของคนปกติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติของทารกที่มีโครโมโซมตามแผนภาพ) 

 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมี
ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การสังเกตโครโมโซมของทารกจากแผนภาพ การเปรียบเทียบกับโครโมโซมของคน
ปกติ วิธีการสืบค้นข้อมูล ครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยที่พบจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการอภิปรายหลังจากการทำกิจกรรม  

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใ ช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ทารกที่มีจำนวนโครโมโซมจำนวน 47 แท่ง โดยมี
โครโมโซมคู่ที ่ 21 เกินมา 1 แท่ง ทำให้ทารกเป็นกลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งมีอาการผิดปกติทางร่างกาย เช่น ตาชี้ขึ้น  
ลิ้นจุกปาก ลิ้นแตกเป็นร่อง ดั้งจมูกแบน นิ้วมือสั้นป้อม และมีพัฒนาการทางสมองช้า 

  

โครโมโซมของทารกในครรภ์เป็นปกติหรือไม่ กิจกรรมที่ 2.7 

ระหว่างการทำกิจกรรม (10 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและสังเกตภาพ 2.19 และภาพ 2.20 แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจำนวน
โครโมโซมและลักษณะของผู้ที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ ตามรายละเอียดในหนังสือเรียนหน้า 54 ครูอาจอธิบายเพิ่มเติม
ว่ากลุ่มอาการดาวน์เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ เกิดจากการมีจำนวนโครโมโซมเกินมา 1 แท่งในโครโมโซมคู่ที ่ 21 
นอกจากนี้ยังมีโรคทางพันธุกรรมแบบอื่น ๆ ที่เกิดจากการเพิ่มหรือลดลงของจำนวนโครโมโซมในคู่อื่น ๆ อีก ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่นกัน ทั้งนี้ความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมในบางกรณีอาจไม่แสดงความ
ผิดปกตทิางร่างกายออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน 

5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและร่วมกันวิเคราะห์กราฟในภาพ 2.21 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของมารดาและจำนวนทารก
ที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ต่อทารกปกติในหน้า 54 จากนั้นตอบคำถามระหว่างเรียนเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า อายุของมารดา
มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะให้กำเนิดบุตรที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ โดยมารดาที่มีอายุมากจะมีความเสี่ยงสูงที่จะ
ให้กำเนิดบุตรที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• เมื่อมารดามีอายุเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงที่จะให้กำเนิดบุตรที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์เป็นอย่างไร 
แนวคำตอบ อายุของมารดาที่เพ่ิมข้ึนมีความเสี่ยงที่จะให้กำเนิดบุตรที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์สูงขึ้นด้วย 

6. ให้นักเรียนอ่านเกร็ดน่ารู้ เรื่อง จากดาวน์สู่ดาว ในหนังสือเรียนหน้า 55 จากนั้นครเูชื่อมโยงไปสู่เรื่องโรคทางพันธุกรรม
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน โดยใช้คำถามว่า “ยีนเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรม ถ้ายีนเปลี่ยนแปลงไป
จะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมหรือไม่” 

7.  ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุ อาการของโรคธาลัสซีเมียในหน้า 56 และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
7.1 โรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนที่

เป็นส่วนประกอบของเฮโมโกลบิน จึงทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีอายุสั ้นและแตกง่าย อาการของโรคนี้ เช่น  
มีภาวะซีด ตัวเหลือง ตาเหลือง ตับและม้ามโต ร่างกายเจริญเติบโตช้า 

7.2 ผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจะมียีนที่เป็นแอลลีลด้อยทั้งคู่  ส่วนผู้ที่มียีนที่เป็นแอลลีลด้อยเพียงหนึ่งแอลลีล  
(มีจีโนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกัส) จะเรียกว่าเป็นพาหะของโรค ซึ่งจะไม่แสดงอาการของโรคแต่สามารถถ่ายทอด
แอลลีลด้อยนี้ไปสู่ลูกได้  

9. ให้นักเรียนอ่านเกร็ดน่ารู้ เรื่อง ชุดทดสอบพาหะของโรคธาลัสซีเมียฝีมือคนไทย จากนั้นครูเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.8 
วางแผนอย่างไรก่อนแต่งงานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีบุตรที่เป็นโรคทางพันธุกรรม โดยใช้คำถามว่า นักเรียนจะใช้
แผนภาพการผสมพันธุ์เพื่อทำนายโอกาสการเกิดโรคทางพันธุกรรมในรุ ่นลูกได้อย่างไรและจะนำผลที่ได้มาใช้
ประโยชน์อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การวางแผนก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตรของคู่แต่งงาน โดย
การเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์ของชายและหญิงแต่ละคู่) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (อธิบายโอกาสเกิดโรคทางพันธุกรรมในรุ่นลูกเพ่ือนำไปใช้วางแผนก่อนแต่งงานและ
มีบุตร)  

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (เขียนแผนภาพแสดงการผสมจีโนไทป์ของชายหญิงแต่ละคู่จาก
ตารางที่กำหนดให้ ร่วมกันอภิปรายความเสี่ยงของการเกิดโรคธาลัสซีเมียในรุ่นลูก และวางแผนการมีบุตรของ
ชายและหญิงแต่ละคู่) 
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน  

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลของแผนภาพการผสมจีโนไทป์  และนำมา
วิเคราะห์เพื่ออภิปรายความเสี่ยงของการเกิดโรคธาลัสซีเมียในลูก) 

 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมี
ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคธาลัสซีเมีย 
ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยที่พบจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปราย
หลังจากการทำกิจกรรม  

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโ ดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื ่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า การวางแผนก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตรมี
ความสำคัญ เพราะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือพาหะของโรค จะทำให้ลูกที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรค
หรือพาหะของโรคทางพันธุกรรมได ้

 

  

วางแผนอย่างไรก่อนแต่งงานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีบุตรที่เป็นโรคทางพันธกุรรม กิจกรรมที่ 2.8 

ระหว่างการทำกิจกรรม (10 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ถ้าครูพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องโรคทางพันธุกรรม ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้
ถูกต้อง เช่น การใช้คำถามและอภิปรายร่วมกัน การใช้เอกสารอ่านประกอบ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

โรคตาบอดสีและโรคธาลัสซีเมียมีสาเหตุมาจากการ
เพิ ่มขึ ้นของจำนวนโครโมโซม (วิไลวรรณ , พงศ์
ประพันธ์ และสมศักดิ,์ 2552) 

ลักษณะตาบอดสีและโรคธาลัสซีเมียมีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติของยีน ส่วนกลุ ่มอาการดาวน์ เกิดจากความ
ผิดปกติของจำนวนโครโมโซม 

ถ้าครอบครัวหนึ่งมีโอกาส 1 ใน 4 ที่ลูกจะเป็นโรค
ทางพันธุกรรม เมื่อลูกคนแรกเป็นโรค ลูกคนต่อไป
จะมีอัตราเสี่ยงที่เป็นโรคทางพันธุกรรมลดลง  
(Genetics Generation, 2015) 

ลูกคนแรกมีโอกาส 1 ใน 4 ที่จะเป็นโรคทางพันธุกรรม ลูกคน
ต่อไปยังม ีโอกาส 1 ใน 4 ที ่จะเป ็นโรคทางพันธ ุกรรม
เช่นเดียวกันกับลูกคนแรก เช่น ถ้าลูกคนแรกเป็นโรคธาลัสซี
เมีย ลูกคนต่อไปก็มีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ โดยมีโอกาส 
1 ใน 4 หรือลูกคนแรกอาจไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย แต่ลูกคนที่
สองหร ือล ูกคนต ่อไปมีโอกาส  1 ใน 4 ท ี ่จะเป ็นโรค 
ธาลัสซีเมียได้ 

5. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาของโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทยในหนังสือเรียนหน้า 59 และร่วมกันอภิปราย
เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า โรคทางพันธุกรรมโดยเฉพาะโรคธาลัสซีเมียเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย เพราะส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ดังนั้นก่อนแต่งงานและมีบุตร คู่สมรสจึงควรตรวจ
ร่างกายและศึกษาภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคธาลัสซีเมียเพ่ือหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

6. เชื่อมโยงไปสู่เรื่องที่ 3 สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดยใช้คำถามว่า การเปลี่ยนแปลงของยีนและโครโมโซมที่เกิดขึ้นใน
มนุษย์มีโอกาสเกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิตอ่ืนหรือไม่ ถ้ามนุษย์ต้องการให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามท่ีต้องการจะทำได้อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื่อง อ่านเนื้อหานำเรื่อง และ 
อ่านคำสำคัญ จากนั ้นทำกิจกรรมทบทวนความรู้  
ก่อนเรียน โดยร่วมกันอภิปรายเพื ่อให้ได้คำตอบที่
ถูกต้อง ถ้าครูพบว่านักเรียนยังทำกิจกรรมทบทวน
ความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนและแก้ไข
ความเข้าใจผิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
พื ้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิต 
ดัดแปรพันธุกรรม 

 

 

 

 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย x หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
√ 1. ความผิดปกติของโครโมโซมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
x 2. ความผิดปกติของโครโมโซมเกิดข้ึนเฉพาะกับเซลล์ร่างกาย 

(ไม่ถูกต้อง เพราะความผิดปกติของโครโมโซมเกิดข้ึนได้กับเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์) 
√ 3. ความผิดปกติของยีนอาจส่งผลให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม 

 

2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิ ตดัดแปรพันธุกรรมโดยให้ทำกิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อนเรียน 
นักเรียนสามารถเขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูจะไม่เฉลย
คำตอบใด ๆ หากพบว่าคำตอบของนักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพ่ือ
นำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• พันธุวิศวกรรรมมีการทำเฉพาะกับพืชเท่านั้น 

สิ่งมีชีวิตดดัแปรพันธุกรรม เร่ืองที่ 3 
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3. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาและสังเกตภาพ 2.25 ในหนังสือเรียนหน้า 61 เกี่ยวกับลักษณะที่ผิดปกติของพืชเมื่อได้รับยีน
ของแบคทีเรีย นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อพืชได้รับยีนของแบคทีเรียจะทำให้เกิดการสร้างปุ่ม
ปม ซึ่งทำให้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์เลียนแบบกระบวนการนี้เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตตามที่ต้องการ 
จากนั้นครูใช้คำถามเพื่อนำเข้าสู่เรื่องพันธุวิศวกรรมว่า “มนุษย์สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตมียีนที่ควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรมตามที่มนุษย์ต้องการได้อย่างไร” 

4. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 61 เกี่ยวกับกระบวนการพันธุวิศวกรรม จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้
ข้อสรุปว่า พันธุวิศวกรรมเป็นกระบวนการที่ใช้ในการดัดแปรพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โดยใช้เทคนิคการนำชิ้นส่วน  
ดีเอ็นเอซึ่งมียีนที่ควบคุมลักษณะที่มนุษย์ต้องการจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปเชื่อมต่อกับดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตอีกชนิด
หนึ่งจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามที่ต้องการ  สิ่งมีชีวิตนี้เรียกว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ 
(Genetically Modified Organisms หรือ GMOs)  

5. ให้นักเรียนสังเกตภาพ 2.26 การสร้างแบคทีเรียดัดแปรพันธุกรรมที่สามารถผลิตอินซูลินของมนุษย์ ในหนังสือ
เรียนหน้า 62 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การสร้างเซลล์แบคทีเรียดัดแปรพันธุกรรมที่ผลิต
อินซูลินของมนุษย์ ทำได้โดยนำชิ้นส่วนดีเอ็นเอซึ่งมียีนที่ควบคุมการสร้างอินซูลินของมนุษย์ไปเชื่อมต่อกับ  
ดีเอ็นเอรูปวงแหวนของแบคทีเรีย แล้วนำดีเอ็นเอไปใส่ในเซลล์แบคทีเรีย ก็จะได้เซลล์แบคทีเรียดั ดแปร
พันธุกรรมที่สามารถผลิตอินซูลินของมนุษย์ได้ 

6. ถ้าครูพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องพันธุวิศวกรรม ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง 
เช่น การใช้คำถามและอภิปรายร่วมกัน การใช้เอกสารอ่านประกอบ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

พันธุวิศวกรรรมมีการทำเฉพาะกับพืชเท่านั้น 
(วิไลวรรณ, พงศ์ประพันธ์ และสมศักดิ์, 2552) 

พันธุว ิศวกรรมไม่ได้ทำเฉพาะกับพืชเท่านั ้น ยังทำกับ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนด้วย เช่น สัตว์ แบคทีเรีย ยีสต์ 

7. ใช้คำถามเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนว่า สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการดัดแปรพันธุกรรมมีประโยชน์หรือผลกระทบต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร จากนั้นให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 62  แล้วร่วมกันอภิปราย
และยกตัวอย่างประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมตามรายละเอียดในหนังสือเรียน เช่น แบคทีเรียที่ผลิตอินซูลิน
สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบคทีเรียที่สามารถย่อยน้ำมันและพลาสติก ข้าวสีทองที่มีวิตามินเอสูง ฝ้ายที่ทนต่อ
ศัตรูพืช ข้าวโพดที่ทนต่อสารกำจัดวัชพืช รวมถึงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน 

8. เชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที ่2.9 ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเป็นอย่างไร โดยใช้คำถามว่า
ในขณะที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมก็มีข้อโต้แย้งถึงผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
เช่นกัน นักเรียนควรนำสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์หรือไม่  

  



59 
 

 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัด
แปรพันธุกรรม) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (อธิบายการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (เลือกสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ดัดแปรพันธุกรรมที่เลือก อภิปรายและให้เหตุผลในการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม) 
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน  

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม รวมถึงประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม) 

 

2. ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำถ้านักเรียนมี
ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การอภิปรายร่วมกันในประเด็นที่กำหนดให้ ซึ่งครูควรรวบรวมปัญหาและข้อสงสัยที่
พบจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังจากการทำกิจกรรม  

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโ ดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า การจะตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้
ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมขึ้นอยู่กับเหตุผลในการตัดสินใจซึ่งมีท้ังด้านบวกและด้านลบ 

  

ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธกุรรมเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 2.9 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (45 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (15 นาที) 
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4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จากนั้นทำกิจกรรมตรวจสอบตนเอง  เพื่อสรุป
องค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน ด้วยการเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน
เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   

5. ให้นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบท เรื ่อง จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างไร  และตอบคำถาม 
ท้ายกิจกรรม 

6. ให้นักเรียนตอบคำถามสำคัญของบทและอภิปรายร่วมกัน โดยนักเรียนควรตอบคำถามสำคัญดังกล่าวได้ ดังตัวอย่าง 

 

เฉลยคำถามสำคัญของบท 

• ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งโดยมียีนเป็นตัวกำหนดหรือ

ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งลูกจะได้รับยีนจากพ่อและแม่ในกระบวนการปฏิสนธิโดยผ่าน
ทางเซลล์สืบพันธุ์ 

• เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง 
 แนวคำตอบ มีการนำความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น 

การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ การวางแผนก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตรเพ่ือป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรม 

 

 

ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนเรื่องพันธุศาสตร์   
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

7. นักเรียนตรวจสอบตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำในบทเรียนนี้  อ่ านสรุปท้ายบท และทำ
แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

เฉลยคำถามสำคัญของหน่วย 

• พันธุศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร 
แนวคำตอบ พันธุศาสตร์มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิชาที่ศึกษาว่าสิ่งมีชีวิตถ่ายทอด
ลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างไร ดังนั้นมนุษย์จึงนำความรู้เกี่ยวกับพันธุศาสตร์เหล่านี้ไป
ใช้วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคทางพันธุกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้มีลักษณะ
ตามท่ีมนุษย์ต้องการ  
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 
เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 1 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของโครโมโซมจากสไลด์เซลล์ปลายรากหอมโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 
 

สังเกตและบรรยายลักษณะของโครโมโซมโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
 

35 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง 1 กล้อง 

2. สไลด์ถาวรเซลล์ปลายรากหอม 1 แผ่น 

 
-ไม่มี- 
  

 

• ครูแนะนำให้นักเรียนใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเซลล์ปลายรากหอมด้วยเลนส์ใกล้ว ัตถุ
กำลังขยายต่ำเพ่ือตรวจดูเซลล์ โดยเลื่อนสไลด์เพื่อตรวจหาเซลล์ที่มีโครงสร้างภายในต่างจาก
เซลล์อื่น เช่น โครงสร้างที่เป็นเส้นหรือท่อนซึ่งติดสีได้ดีภายในเซลล์ จากนั้นจึงใช้เลนส์ใกล้
วัตถุกำลังขยายสูงเพื่อตรวจดูรายละเอียดของเซลล์นั้น ครูเน้นย้ำให้นักเรียนปรับภาพโดยใช้
ปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจน 

• ครูควรให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการศึกษาโครโมโซม โดยควรศึกษาขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัว 
เพราะเป็นช่วงที่โครโมโซมมีการขดตัวทำให้สามารถสังเกตลักษณะได้ง่าย 

• ในกรณีที่ไม่มีสไลด์ถาวร ครอูาจเตรียมสไลด์ของเซลล์ปลายรากหอมเองซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
1) เพาะหอมแดงหรือหอมใหญ่ โดยตัดรากเก่า ๆ ของหัวหอมทิ้ง นำไปวางบนขวดปากกว้าง

หรือบีกเกอร์ที่มีน้ำอยู่เต็ม หรือเพาะในกระบะทรายและรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ระวังอย่า
ให้ทรายแห้ง ทิ้งไว้จนรากงอกยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร 

2) ตัดปลายรากยาวประมาณ 1 เซนติเมตรจากปลายราก แช่ในสารละลายตรึงสภาพ 
(fixative) ซึ่งเตรียมโดยผสมเอทิลแอลกอฮอล์ 3 ส่วน กับกรดแอซิติกเข้มข้น 100% 
(glacial acetic acid) 1 ส่วน ควรเตรียมใหม่ทุกครั้งก่อนใช้ แช่รากไว้ในสารละลายตรึง
สภาพ 1 คืนในตู้เย็น 

3) ถ้าต้องการเก็บปลายรากไว้ใช้ครั้งต่อไปให้เก็บปลายรากไว้ในสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ 70% 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีลักษณะอย่างไร กิจกรรมที่ 2.1 



64 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4) ใช้ปากคีบคีบรากจากข้อ 3) วางบนสไลด์ ตัดส่วนปลายรากที่มีสีขาวขุ่นยาวประมาณ 2-3 
มิลลิเมตรมาใช้ ส่วนที่เหลือด้านบนให้ทิ้งไป ล้างส่วนปลายรากด้วยน้ำกลั่นโดยหยด 
น้ำกลั่นให้ท่วมราก ทิ้งไว้ 5 นาที แล้วซับน้ำด้วยกระดาษเยื่อ หยดกรดไฮดรอคลอริก 
เข้มข้น 1 N. (Normality) ประมาณ 1-2 หยดให้พอท่วมเพื่อให้ผนังเซลล์อ่อนตัว ทิ้งไว้
ประมาณ 5 นาทีระวังอย่าให้กรดแห้ง จากนั้นซับกรดออกด้วยกระดาษเยื่อ แล้วล้างด้วย
น้ำกลั่นอีก 1-2 ครั้ง เพ่ือล้างกรดออกให้หมด 

5) หยดสีอะซิโทคาร์มีน (acetocarmine) บนปลายรากหอมเพื่อย้อมสีโครโมโซม แล้วผ่าน
สไลด์บนเปลวไฟ ระวังอย่าให้สีเดือดและแห้ง ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ 

6) ใช้ปลายแท่งแก้วหรือปลายดินสอด้านที่มียางลบกดเบา ๆ บนกระจกปิดสไลด์เพื่อให้
ปลายรากหอมแตกออกและให้เซลล์กระจาย จากนั้นใช้กระดาษเยื่อซับสีส่วนเกินบริเวณ
ข้าง ๆ กระจกปิดสไลด์ นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

สังเกตเห็นโครงสร้างภายในเซลล์มีลักษณะแตกต่างกัน บางเซลล์จะเห็นนิวเคลียสชัดเจน ภายในนิวเคลียส

มีจุดสีจาง บางเซลล์ไม่เห็นนิวเคลียสแต่จะเห็นท่อนสั้นหลาย ๆ ท่อนเรียงตัวกระจายอยู่ในเซลล์ หรือบางเซลล์

ท่อนสั้นจะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันตรงกลางเซลล์ และบางเซลล์เห็นท่อนสั้นแยกออกเป็น 2 กลุ่มในเซลล์  

ดังภาพ 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ห 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. สิ่งท่ีเห็นภายในเซลล์แต่ละเซลล์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 แนวคำตอบ สิ่งที่เห็นบางเซลล์เหมือนกันคือเห็นนิวเคลียสและโครงสร้างภายในเป็นจุดสี ซึ่งแตกต่างจากบาง

เซลล์ทีไ่ม่เห็นนิวเคลียสแต่พบโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อนสั้นหลายท่อนเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันตรงกลาง
เซลล์ และบางเซลล์เห็นท่อนสั้นแยกออกเป็น 2 กลุ่มอยู่ภายในเซลล์ 

2. ลักษณะของโครโมโซมที่สังเกตได้ มีลักษณะอย่างไร 
 แนวคำตอบ มีลักษณะเป็นท่อนอยู่ภายในเซลล์ 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ภายในเซลล์ของปลายรากหอมจะมีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นท่อน ๆ เรียกว่า โครโมโซม ซึ่งจะ

เห็นชัดเจนอยู่ในเซลล์บางเซลล์เท่านั้น แต่บางเซลล์เห็นเฉพาะนิวเคลียสที่ติดสี 

 
 
  

โครโมโซม 

นิวเคลียส 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากรหัสภาพ 
 

อธิบายความเกี่ยวข้องของหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมกับลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
 

40 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ชิ้นกระดาษที่มีรหัสภาพ  ลักษณะละ 4  ชิ้น รวม 20 ชิ้น 

2. ซองกระดาษ 5 ซอง 

 
สำเนากระดาษท่ีมีรหัสภาพและตัดกระดาษให้เป็นชิ้นใส่ลงในซองให้เท่ากับจำนวนกลุ่ม 
  

 
-ไม่มี- 

 
 
  

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

หน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างไร กิจกรรมที่ 2.2 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ผลการทำกิจกรรมขึ้นอยู่กับการสุ่มหยิบชิ้นกระดาษที่มีรหัสภาพของแต่ละลักษณะ เช่น สุ่มหยิบได้ชิ้น
กระดาษท่ีมีรหัสภาพที่กำหนดแต่ละลักษณะดังนี้ 

 ลักษณะของลำตัวได้รหัสภาพ 

 ลักษณะของหัวได้รหัสภาพ  

 ลักษณะของใบหูได้รหัสภาพ  

 ลักษณะของขาได้รหัสภาพ      

 ลักษณะของหางได้รหัสภาพ 

เมื่อนำรหัสภาพแต่ละลักษณะไปเทียบกับตารางแปลรหัสแล้วนำไปวาดภาพสุนัขทั้งตัว จะได้สุนัขที่มีลักษณะดังนี้ 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. แบบจำลองรหัสภาพนี้ใช้แทนหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดใด 
 แนวคำตอบ สุนัข 
2. รหัสภาพแบบต่าง ๆ ที่หยิบโดยการสุ่มแต่ละครั้งแทนลักษณะใดของสิ่งมีชีวิต  
 แนวคำตอบ ลักษณะลำตัว หัว ใบหู ขา และหาง 
3. ภาพสิ่งมีชีวิตของนักเรียนแต่ละกลุ่มเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่น่าจะมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น  ลักษณะหางของ

สุนัข บางกลุ่มมีปลายหางม้วนเข้าหาลำตัว บางกลุ่มมีขนฟูอยู่ที่ปลายหาง บางตัวหางชี้ขึ้น ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับผลที่
ได้จากการสุ่มหยิบชิ้นกระดาษท่ีมีรหัสภาพของแต่ละกลุ่ม 

4. สิ่งใดเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
 แนวคำตอบ รหัสภาพบนชิ้นกระดาษเป็นตัวกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
 แนวคำตอบ หน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรม ทำให้สิ่งมีชีวิตแสดงลักษณะต่าง ๆ ออกมา การที่สิ่งมีชีวิต

มีหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกัน มีผลทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างกัน 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจำลองสถานการณ์การเข้าคู่กันของแอลลีลในเซลล์สืบพันธุ์ในกระบวนการ

ปฏิสนธิจากการหยิบลูกปัด โดยนับจำนวนครั้งของสีของลูกปัดที่หยิบได้ แล้วนำผลที่ได้มาคำนวณหาอัตราส่วน  
อย่างต่ำ 

อธิบายโอกาสการเข้าคู่ของแอลลีล 
 

65 นาที 
 

วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 
รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ลูกปัดสีแดง 10 เม็ด  

2. ลูกปัดสีขาว 10 เม็ด 

3. กล่องหรือถ้วยพลาสติกทึบ 2 ใบ 

 
-ไม่มี- 
 

• ครูควรชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าลูกปัดแต่ละเม็ดแทนแอลลีลในเซลล์สืบพันธุ์โดยการหยิบแต่
ละครั้งเปรียบได้กับการเข้าคู่กันของแอลลีลในเซลล์สืบพันธุ์ 

• แนะนำให้นักเรียนเขย่าหรือใช้มือคนลูกปัดให้ทั่ว เพ่ือให้ลูกปัดแต่ละเม็ดมีโอกาสถูกหยิบเท่า ๆ กัน 

• ขณะหยิบลูกปัดแต่ละครั้งไม่ควรแอบมอง และเม่ือหยิบขึ้นมาแล้วต้องนำลูกปัดใส่คืนในกล่อง
ทุกครั้ง 

• ให้นักเรียนในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันโดยคนหนึ่งหยิบลูกปัด อีกคนหนึ่งบันทึกผล และช่วยกัน
ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง 

• ครูอาจใช้วัสดุอื่น ๆ ที่หาได้ง่าย มีรูปร่างและขนาดเท่ากันแต่มีสีต่างกันมาใช้แทนลูกปัด เช่น 
ลูกปิงปอง ฝาขวดน้ำ ลูกอม 

• การหาอัตราส่วนอย่างต่ำทำได้โดยนำจำนวนครั้งของการหยิบลูกปัดที่เป็นตัวเลขน้อยที่สุดใน
กลุ่มไปหารตัวเลขทุกตัวในกลุ่ม เช่น หยิบลูกปัดสีแดง-แดงได้จำนวน 23 ครั้ง หยิบลูกปัดสี
แดง-ขาว ได้ 52 ครั้ง หยิบลูกปัดสีขาว-ขาว ได้ 25 ครั้ง ก็นำ 23 ไปหาร 23, 52 และ 25 จะ
ได้อัตราส่วนอย่างต่ำเท่ากับ 1 : 2.26 : 1.09 หรืออัตราส่วนโดยประมาณเท่ากับ 1 : 2 : 1 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

โอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลเป็นเท่าใด กิจกรรมที่ 2.3 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 

• วีดิทัศน์การทดลอง 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 

กลุ่มที่ 
จำนวนครั้งของสีลูกปัดที่หยิบได้ 

อัตราส่วนอย่างต่ำ 
แดง-แดง (TT) แดง-ขาว (Tt) ขาว-ขาว (tt) 

1 23 52 25 1 : 2.26 : 1.09 

2 22 51 27 1 : 2.32 : 1.23 
3 20 50 30 1 : 2.50 : 1.50 

4 24 54 22 1.09 : 2.45 : 1 

รวม 89 207 104 1 : 2.33 : 1.17 
 

เมื่อนำผลการทดลองของแต่ละกลุ่มมารวมกันจะได้ปริมาณข้อมูลมากพอที่จะลดความคลาดเคลื่อนของ
การทดลอง ซึ่งเมื่อนำผลรวมของข้อมูลนั้นมาคิดอัตราส่วนของคู่สีของลูกปัดท่ีหยิบได้ คู่ลูกปัดสีแดง-แดง สีแดง-
ขาว สีขาว-ขาว จะมีอัตราส่วนใกล้เคียงกับ 1 : 2 : 1 มากขึ้น 

 
 

  

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. อัตราส่วนอย่างต่ำของลูกปัดที่หยิบได้ทั้ง 3 แบบของกลุ่มเป็นเท่าใด  
 แนวคำตอบ ตอบตามที่คำนวณได้จากผลการทดลอง ซึ่งอัตราส่วนของคู่สีแดง-แดง : สีแดง-ขาว : สีขาว-ขาว 

อาจแตกต่างกัน แต่ควรได้ในอัตราส่วนประมาณ 1 : 2 : 1  
2. เมื่อนำผลรวมของการหยิบลูกปัดของทุกกลุ่มรวมกัน อัตราส่วนอย่างต่ำของลูกปัดที่หยิบได้เป็นเท่าใด 

เหมือนหรือแตกต่างจากผลการคำนวณของแต่ละกลุ่มอย่างไร  
 แนวคำตอบ ตอบตามที่คำนวณได้จากผลการทดลองที่เป็นผลรวมของทั้งห้อง ซึ่งเมื่อมีจำนวนข้อมูลมากขึ้น  

คู่ลูกปัดสีแดง-แดง สีแดง-ขาว สีขาว-ขาว จะมีค่าใกล้เคียงกับ 1 : 2 : 1 มากขึ้น 
3. เหตุใดจึงต้องนำผลของการหยิบลูกปัดในแต่ละกลุ่มมารวมกันแล้วคำนวณหาอัตราส่วนอย่างต่ำ 
 แนวคำตอบ การนำผลของการหยิบลูกปัดในแต่ละกลุ่มมารวมกันเพ่ือจะได้ข้อมูลปริมาณมากพอที่จะลดความ

คลาดเคลื่อนของการทดลอง 
4. ถ้าการหยิบลูกปัดจากกล่องพลาสติกพร้อมกันแล้วนำลูกปัดมาเข้าคู ่กันเปรียบเสมือนการเข้าคู่ของ  

แอลลีลในการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ ต้นถั่วที่เกิดจากการผสมในกิจกรรมนี้จะมีลักษณะเช่นใดบ้าง และ
มีอัตราส่วนอย่างต่ำของลักษณะที่ปรากฏเป็นเท่าใด 
แนวคำตอบ ต้นถั่วที่เกิดจากการผสมพันธุ์ตามกิจกรรมมีทั้งต้นสูงและต้นเตี้ย เช่น เป็นต้นสูง 75 ต้น (23+52) 
และต้นเตี้ย 25 ต้น ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนระหว่างต้นสูง : ต้นเตี้ย เท่ากับ 3 : 1 

5. จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ การสุ่มหยิบลูกปัดแต่ละครั้งเปรียบเหมือนการเข้าคู่กันของแอลลีลในเซลล์สืบพันธุ์ เมื ่อมีการ

ปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย ซ่ึงมีโอกาสการเข้าคู่กัน 3 แบบ คือ สีแดง-แดง (TT) สีแดง-ขาว 
(Tt) สีขาว-ขาว (tt) ในอัตราส่วนประมาณ 1 : 2 : 1 ต้นถั่วที่เกิดจากการผสมพันธุ์จึงมีอัตราส่วนระหว่างต้นสูง
และต้นเตี้ยประมาณ 3 : 1 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดจากการโยนเหรียญและนำมาวาด

ลักษณะของสัตว์ประหลาดทั้งตัว 
 

1. หาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาด 

2. วาดภาพลักษณะของสัตว์ประหลาด 

3. คำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก 
 

50 นาที 
 

 
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. เหรียญบาท 2 เหรียญ 

2. กระดาษปรู๊ฟหรือกระดาษวาดเขียน 1 แผ่น 

 
-ไม่มี- 
  

 
-ไม่มี- 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 2.4 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ลักษณะของสัตว์ประหลาดหรือฟีโนไทป์ขึ้นอยู่กับจีโนไทป์ซึ่งได้จากการโยนเหรียญบาท ตัวอย่างเช่น 

ลักษณะ ด้านของเหรียญท่ีโยนได้ จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ 

ลักษณะของหัว ก้อย-ก้อย aa หัวสี่เหลี่ยม 

จำนวนของตา ก้อย-ก้อย bb 1 ตา 

การมีรูจมูก/ไม่มีรูจมูก หัว-ก้อย Cc มีรูจมูก 

จำนวนเขา หัว-หัว DD 2 เขา 

จำนวนขา หัว-ก้อย Ee 3 ขา 

จำนวนแขน ก้อย-ก้อย ff 2 แขน 

การมีฟัน/ไม่มีฟัน หัว-หัว GG มีฟัน 

เมื่อนำฟีโนไทป์ของแต่ละลักษณะมาวาดเป็นสัตว์ประหลาด จะได้ภาพดังตัวอย่าง 

 
แต่ละลักษณะของแม่จะมีจีโนไทป์ดังนี้    
1. หัวกลมท่ีมีจีโนไทป์เป็นฮอมอไซกัส    จีโนไทป์ คือ AA 
2. ตา 2 ตา ที่มีจีโนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกัส   จีโนไทป์ คือ Bb 
3. ไม่มีรูจมูก จีโนไทป์ คือ cc 
4. เขา 2 เขาท่ีมีจีโนไทป์เป็นฮอมอไซกัส  จีโนไทป์ คือ  DD 
5. ขา 2 ขา จีโนไทป์ คือ  ee 
6. แขน 4 แขนที่มีจีโนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกัส  จีโนไทป์ คือ  Ff   
7. ไม่มีฟัน จีโนไทป์ คือ  gg 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

เลือกพ่อที่มีขา 3 ขาซึ่งมีจีโนไทป์ Ee  และแม่ซึ่งมีลักษณะเดียวกับพ่อคือจำนวนขา จากโจทย์กำหนดให้แม่มีขา 2 
ขา มีจีโนไทป์ ee แล้วนำมาผสมพันธุ์กัน ลูกท่ีเกิดจะเป็นไปตามแผนภาพ 

 
จีโนไทป์ของลูกคือ Ee และ ee ในอัตราส่วนเท่ากับ 1 : 1 และฟีโนไทป์ของลูก คือ มีขา 3 ขากับมีขา 2 ขาใน
อัตราส่วน 1 : 1 

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของแต่ละลักษณะเป็นอย่างไร 
แนวคำตอบ ตอบตามผลการทดลองของแต่ละกลุ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับการโยนเหรียญบาททั้งสองเหรียญว่าจะออก
ด้านใด เช่น ลักษณะของหัว ถ้าโยนได้เหรียญด้านหัว-หัว หรือด้านหัว-ก้อย จะมีจีโนไทป์เป็น AA หรือ Aa 
ตามลำดับ ซึ่งจะมีฟีโนไทป์เป็นหัวกลม แต่ถ้าโยนได้เหรียญด้านก้อย-ก้อยก็จะมีจีโนไทป์เป็น aa ซึ่งจะมี 
ฟีโนไทป์เป็นหัวสี่เหลี่ยม 

2. สิ่งใดกำหนดฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดในแต่ละลักษณะ  
แนวคำตอบ จีโนไทป์ของแต่ละลักษณะ 

3. เมื่อนำพ่อมาผสมพันธุ์กับแม่ ลูกที่เกิดขึ้นมีอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์เป็นอย่างไร 
แนวคำตอบ คำตอบขึ้นอยู่กับจีโนไทป์ของพ่อและแม่ที่เลือกมาผสมพันธุ์ เช่น ถ้าพ่อมีจีโนไทป์ Ee และแม่มี 
จีโนไทป์ ee จีโนไทป์ของลูก คือ Ee และ ee ในอัตราส่วน 1 : 1 และมีฟีโนไทป์คือมีขา 3 ขากับมีขา 2 ขา ใน
อัตราส่วนระหว่างมีขา 3 ขากับมีขา 2 ขาเท่ากับ 1 : 1 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
แนวคำตอบ การเข้าคู่กันของแอลลีลทำให้เกิดจีโนไทป์แบบต่าง ๆ ที่กำหนดลักษณะที่แสดงออกหรือฟีโนไทป์
ที่แตกต่างกัน เป็นผลให้สัตว์ประหลาดมีลักษณะแตกต่างกัน การเขียนแผนภาพการผสมพันธุ์จะทำให้สามารถ
หาอัตราส่วนจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกได้ 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของโครโมโซมของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงจากการจัดเรียงโครโมโซม

และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครโมโซมของมนุษย์เพศชายและเพศหญิง 
 

สังเกตและเปรียบเทียบลักษณะโครโมโซมของมนุษย์เพศชายและเพศหญิง 
 

70 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. กรรไกร 1 เล่ม 

2. กาวแท่งหรือสก็อตเทปใส 1 แท่งหรือ 1 ม้วน 

3. สำเนาภาพโครโมโซมของมนุษย์เพศชาย
และเพศหญิง 

อย่างละ 1 แผ่น 

 
 
 

 

• ใช้กระดาษสีที่มีสีต่างกันในการทำสำเนาโครโมโซมของมนุษย์เพศหญิงและเพศชาย เพ่ือไม่ให้

โครโมโซมของแต่ละเพศปะปนกัน 

• ในการจัดเรียงโครโมโซมอาจมีโครโมโซมบางคู่ที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาก นักเรียนอาจเรียง

สลับตำแหน่งกันก็ได้  

• ควรจัดเรียงโครโมโซมของเพศชายก่อนเพศหญิงตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในกิจกรรม เพื ่อให้

สังเกตเห็นโครโมโซม X ซึ่งแตกต่างจากออโตโซม  และเมื่อนักเรียนจัดเรียงโครโมโซมของ

เพศหญิงจะสามารถแยกโครโมโซม X ออกจากออโตโซมได้ง่ายขึ้น 

• สังเกตคู่โครโมโซมที่มีขนาดใหญ่แล้วตัดโครโมโซมคู่นั้นออกมาจัดเรียงก่อน จากนั้นจึงตัดคู่
โครโมโซมที่มีขนาดรองลงมา เพราะเมื่อตัดไปเรื่อย ๆ จะทำให้คู่ของโครโมโซมเหลือน้อยลง 
ทำให้สะดวกต่อการค้นหา ซึ่งถ้าตัดโครโมโซมออกมาพร้อมกันทั้งหมด จะทำให้โครโมโซม
ปะปนกัน ทำให้ยากต่อการค้นหา 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 2.5 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

เมื่อนำภาพโครโมโซมมนุษย์มาจัดเรียงจะมีลักษณะดังนี้ 
โครโมโซมของมนุษย์เพศชาย 

 
โครโมโซมของมนุษย์เพศหญิง 

 
  

 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากันหรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ มีจำนวนเท่ากัน คือ 46 แท่ง หรือ 23 คู ่ 
2. โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 แนวคำตอบ โครโมโซมของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีลักษณะที่เหมือนกัน 22 คู่ และมีลักษณะแตกต่างกัน 1 คู่  
3. เซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนฮอมอโลกัสโครโมโซมกี่คู่ 

แนวคำตอบ เพศชายมีฮอมอโลกัสโครโมโซมจำนวน 22 คู ่ ได้แก่ คู ่ที ่ 1-22 ส่วนเพศหญิงมีฮอมอโลกัส
โครโมโซมจำนวน 23 คู่ ได้แก่ คู่ท่ี 1-23 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ มนุษย์มีจำนวนโครโมโซม 46 แท่ง หรือ 23 คู่  โครโมโซม 22 คู่เหมือนกันทั้งเพศหญิงและ 

เพศชาย ส่วนโครโมโซมอีก 1 คู่มีลักษณะแตกต่างกัน 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลที่ได้จากการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 2 แบบที่แตกต่างกัน และจำนวนโครโมโซม

ของเซลล์ที่เกิดขึ้นจากการรวมกันของเซลล์ใหม่ 2 เซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แต่ละแบบ 
 

สังเกตและอธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
 

30 นาที 
 

  
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 
  

 
-ไม่มี- 

 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

การแบ่งเซลล์มีแบบใดบ้าง กิจกรรมที่ 2.6 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์ใหม่ 2 เซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบที่ 1  

 
เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์ใหม่ 2 เซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบที่ 2  

 
หลังจากนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย นักเรียนควรบอกได้ว่าการแบ่งเซลล์แบบที่ 2 เป็นการ 

แบ่งเซลล์ที่ใช้ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. จำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบท่ี 1 และแบบที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร 
 แนวคำตอบ เซลล์ตั้งต้นมีโครโมโซม 2 แท่ง การแบ่งเซลล์แบบที่ 1 ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม

เป็น 2 แท่งเท่ากับเซลล์ตั้งต้น แต่การแบ่งเซลล์แบบที่ 2 ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็น 1 แท่ง 
ลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น  

2. ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศซึ่งมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ ทำให้จำนวนโครโมโซมของลูกเท่ากับ  

พ่อแม่ ควรมีการแบ่งเซลล์แบบใด เพราะเหตุใด 

แนวคำตอบ ควรมีการแบ่งเซลล์แบบที่ 2 กล่าวคือ เซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเซลล์
สืบพันธุ์ของพ่อและแม่มารวมตัวกันจึงจะได้ลูกที่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตชนิด
เดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันและคงท่ีเสมอ 

3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ การแบ่งเซลล์มี 2 แบบ คือ  

แบบที่ 1 ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ ที่มีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิม 
แบบที่ 2 ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ที่มีจำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น ซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์เพ่ือ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ เมื่อเกิดการปฏิสนธิ ไซโกตท่ีได้จะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่ 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซม 
 

สังเกตและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมท่ีอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม 
 

30 นาที 
 

  
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 
  

 
-ไม่มี- 

 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

จากการสังเกตและพิจารณาลักษณะของโครโมโซมของทารกในแผนภาพและเปรียบเทียบกับโครโมโซมของ
คนปกติจะพบว่า จำนวนโครโมโซมของทารกมีจำนวน 47 แท่งซึ่งแตกต่างจากคนปกติคือ 46 แท่ง โดยมีจำนวน
โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง และโครโมโซมคู่ที่ 23 มีลักษณะเหมือนกัน คือ โครโมโซมเป็น XX ทารกจึงเป็น
เพศหญิง 

คนที่มีจำนวนโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่งจะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งมีอาการผิดปกติทางร่างกาย เช่น 
ตาชี้ขึ้น ลิ้นจุกปาก ลิ้นแตกเป็นร่อง ดั้งจมูกแบน นิ้วมือสั้นป้อม และมีพัฒนาการทางสมองช้า 
 

 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

โครโมโซมของทารกในครรภ์เป็นปกติหรือไม่ กิจกรรมที่ 2.7 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ทารกในสถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเพศใด และมีจำนวนโครโมโซมผิดปกติหรือไม่ อย่างไร  
 แนวคำตอบ ทารกเป็นเพศหญิง มีจำนวนโครโมโซมผิดปกติคือ 47 แท่ง โดยโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง 
2. ถ้าหากทารกคลอดออกมาและเจริญเติบโตต่อไปจะทำให้เกิดโรคใด และมีความผิดปกติอย่างไร  
 แนวคำตอบ จะเป็นกลุ่มอาการดาวน์ มีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ตาชี้ขึ้น ลิ้นจุกปาก ลิ้นแตกเป็นร่อง ดั้ง

จมูกแบน นิ้วมือสั้นป้อม และมีพัฒนาการทางสมองช้า  
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ ทารกมีจำนวนโครโมโซมจำนวน 47 แท่ง โดยมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง ทำให้ทารกเป็น

กลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งมีอาการผิดปกติทางร่างกาย เช่น ตาชี้ขึ้น ลิ้นจุกปาก ลิ้นแตกเป็นร่อง ดั้งจมูกแบน นิ้วมือ
สั้นป้อม และมีพัฒนาการทางสมองช้า 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสการเกิดโรคทางพันธุกรรมของบุตรเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการวางแผนก่อน

แต่งงานและมีบุตร 
 

อธิบายโอกาสเกิดโรคทางพันธุกรรมในรุ่นลูกเพ่ือนำไปใช้วางแผนก่อนแต่งงานและมีบุตร 
 

30 นาที 
 

  
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 
  

 
-ไม่มี- 

 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

วางแผนอย่างไรก่อนแต่งงานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีบุตรที่เป็นโรคทางพันธกุรรม กิจกรรมที่ 2.8 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

เมื่อพิจารณาจีโนไทป์ของคู่แต่งงานแต่ละคู่จากตารางที่กำหนดให้ สามารถเขียนแผนภาพเพื่อหาความเสี่ยง
ของการเกิดโรคธาลัสซีเมียได้ดังนี้ 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

จากแผนภาพคู่แต่งงานที่มีความเสี่ยงในการมีบุตรที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย คือ คู่แต่งงานคู่ที่ 3 และ 4 ดังนั้นก่อน

แต่งงาน คู่สมรสจึงควรไปตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าตนเองเป็นโรคหรือพาหะของโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ เพ่ือวางแผนใน

การตัดสินใจแต่งงานและมีบุตร 

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. โอกาสที่รุ่นลูกของชายหญิงแต่ละคู่จะเป็นปกติ เป็นพาหะของโรค หรือเป็นโรคธาลัสซีเมียเป็นอย่างไร 
 แนวคำตอบ โอกาสที่รุ่นลูกของชายหญิงแต่ละคู่จะเป็นปกติ พาหะ หรือเป็นโรคธาลัสซีเมียเป็นดังนี้ 

คู่แต่งงานคู่ท่ี 1  ลูกทุกคน เป็นปกติ  
คู่แต่งงานคู่ท่ี 2   โอกาสที่รุ่นลูกจะเป็นปกติเท่ากับ 1/2 หรือร้อยละ 50 โอกาสเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย

เท่ากับ 1/2 หรือร้อยละ 50 
คู่แต่งงานคู่ท่ี 3  โอกาสที่รุ่นลูกจะเป็นปกติเท่ากับ 1/4 หรือร้อยละ 25 โอกาสเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย

เท่ากับ 1/2 หรือร้อยละ 50 และโอกาสป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 1/4 หรือร้อยละ 25 
คู่แต่งงานคู่ท่ี 4  โอกาสที่รุ่นลูกจะเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 1/2 หรือร้อยละ 50 และโอกาสที่รุ่นลูก

จะเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 1/2 หรือร้อยละ 50 
คู่แต่งงานคู่ท่ี 5  ลูกทุกคนเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย  

2. การลดความเสี่ยงที่จะมีบุตรซึ่งป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียทำได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ ชายและหญิงก่อนแต่งงานควรไปพบแพทย์เพ่ือตรวจภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรค

ทางพันธุกรรม เพ่ือนำข้อมูลไปตัดสินใจในการแต่งงานหรือมีบุตร 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ การคำนวณโอกาสของการเกิดลูกที่เป็นโรคทางพันธุกรรม สามารถนำมาใช้ในการวางแผนก่อน

ตัดสินใจแต่งงานและมีบุตร เพ่ือลดความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นโรคทางพันธุกรรม 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และอภิปรายร่วมกันเพ่ือ

ตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
 

อธิบายการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
 

90 นาที 
 

  
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 
  

 
-ไม่มี- 

 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธกุรรมเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 2.9 
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หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่กลุ่มของนักเรียนเลือก เช่น ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม มีข้อมูลดังตัวอย่าง 
ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม เป็นพืชที่มนุษย์ใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมเพ่ือให้ข้าวโพดมีความต้านทานโรคและ

แมลง ทำให้มีผลผลิตสูง จากงานวิจัยพบว่าเรณูของข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมเมื่อปลิวไปตกอยู่บนใบของต้นรัก 
จะทำให้หนอนที่กินใบรักเป็นอาหารเจริญเติบโตช้า และมีอัตราการตายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหนอนที่กินใบรักที่ไมม่ี
การปนเปื้อนของเรณูข้าวโพดหรือใบรักท่ีปนเปื้อนเรณูของข้าวโพดตามธรรมชาติ 

หนอนใบรักเมื่อเจริญเป็นตัวเต็มวัยจะเป็นผีเสื้อจักรพรรดิ ซึ่งเป็นแมลงที่มีประโยชน์ เพราะช่วยถ่ายละออง
เรณูให้กับพืชหลายชนิด 

นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้เหตุผลหรือข้อมูลสนับสนุน เช่น นักเรียนบางคนอาจยอมรับการปลูก
ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมโดยมีเหตุผลดังนี้ 
1. ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม เมื่อปลูกแล้วจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวโพดสูงขึ้น ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร

ของประชากรโลกในอนาคตซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรที่ดินสำหรับใช้เพาะปลูกมีจำกัด จึง
ต้องใช้ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก 

2. ลดปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เนื่องจากพืชดัดแปรพันธุกรรมสามารถ
ต้านทานโรคและแมลงได้ ทำให้อัตราการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลดลงหรืออาจไม่ต้องใช้เลย นอกจากนี้ช่วยให้
เกษตรกรปลอดภัยจากการได้รับสารพิษขณะใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต 

นักเรียนบางคนอาจมีข้อโต้แย้ง โดยมีเหตุผลดังนี้ 
1. สารพิษจากยีนฆ่าหนอนแมลงที่ตัดต่อเข้าสู่ข้าวโพด จะมีผลกระทบต่อแมลงอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ เช่น หนอน

ผีเสื้อจักรพรรดิ และแมลงที่มีประโยชน์อื่น ๆ 
2. เป็นการทำลายระบบนิเวศและเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะพืชดัดแปรพันธุกรรม

เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงทนทานกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม สายพันธุ์ที่แข็งแรงกว่าย่อมมีชีวิตรอดและมี
การขยายพันธุ์เพ่ิมจำนวนมากขึ้น  ในทางกลับกันสายพันธุ์ที่อ่อนแอจะสูญหายไปในที่สุด นอกจากนี้ยังอาจทำ
ให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมือนกันทางพันธุกรรมมีมากขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่เป็นผลดีทางวิวัฒนาการ 

จากนั้นนักเรียนร่วมกันตัดสินใจจะว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับในการใช้ประโยชน์จากสิ ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม เช่น นักเรียนบางคนยอมรับการใช้ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม เพราะปัญหาการขาดแคลนอาหารของ
ประชากรโลก เป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วน ควรรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก่อน นอกจากนี้ยังเป็นการลด
อันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และลดต้นทุนการผลิต ส่วนข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อแมลงอ่ืน ๆ ที่มี
ประโยชน์ และเป็นการทำลายระบบนิเวศและเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อาจคิดหาวิธีการ
ป้องกันได้   

สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลอาจจัดทำในรูปป้ายนิเทศ แผ่นพับ หรือเอกสารเผยแพร่อื่น ๆ ซึ่งควรเสนอถึงข้อดี
และข้อเสียของการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมทั้งสองด้าน และการตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมของกลุ่มพร้อมทั้งบอกเหตุผล 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เพราะเหตุใดนักเรียนจึงตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 
 แนวคำตอบ ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละกลุ่ม เช่น ยอมรับเนื่องจากเห็นว่ามนุษย์ควรคำนึงถึงความจำเป็น

เร่งด่วนของการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารมากกว่าผลกระทบที่จะได้รับ 
หรือนักเรียนอาจไม่ยอมรับโดยอ้างเหตุผลอื่น ๆ  

2. สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมีประโยชน์และผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
 แนวคำตอบ สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมีประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. ช่วยลดการใช้สารกำจัดเชื้อโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ลดต้นทุนในการทำเกษตรกรรม เพราะพืชดัดแปร

พันธุกรรมมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น ฝ้ายบีที ข้าวโพดบีที  

2. พืชดัดแปรพันธุกรรมที่มีความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช เช่น ถั่วเหลือง  
3. พืชดัดแปรพันธุกรรมที่มีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น เช่น ข้าวที่มีวิตามินเอหรือธาตุเหล็กสูงขึ้น  
4. สัตว์มีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้เวลาเลี้ยงน้อยลง เช่น ปลาแซลมอน ปลาคาร์ป ทำให้ต้นทุนการผลิตน้อยลง 
5.  ลดปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
6. ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก เพราะพืชดัดแปรพันธุกรรมให้ผลผลิตมากกว่าพืชปกติ 
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีดังนี ้
1. สารพิษจากยีนฆ่าหนอนแมลงที่ตัดต่อเข้าสู่ข้าวโพด จะมีผลกระทบต่อแมลงอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ซึ่งเป็น

แมลงที่ไม่ใช่เป้าหมายในการกำจัด 
2. เกิดการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมสู่สิ่งแวดล้อม เช่น เรณูของพืชดัดแปรพันธุกรรมอาจไป

ผสมพันธุ์กับวัชพืช ทำให้วัชพืชมีความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช 
3. ทำลายระบบนิเวศและเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) เนื่องจากสิ่งมีชีวิต

ดัดแปรพันธุกรรม อาจผสมพันธุ์กับสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน เช่น พืชกับแบคทีเรีย ทำให้ได้สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่
แข็งแรงทนทานกว่าชนิดเดิม ดังนั้นสิ่งมีชีวิตนี้จึงอยู่รอดได้ ในขณะที่สิ่งมีชีวิตชนิดเดิมจะอ่อนแอและ  
สูญหายไปในที่สุด 

3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมีทั้งประโยชน์และผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจะตัดสินใจ

ยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลในการตัดสินใจซึ่งมี
ทั้งด้านบวกและด้านลบ 
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นักเรียนจะได้นำความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมทางด้านพันธุศาสตร์ โดยการอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้ 

แล้วตัดสินใจเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งจากการอภิปรายโต้แย้งโดยใช้เหตุผล ซึ่งการเลือกวิธีการใดนั้นจะต้องคำนึงถึง
ความถูกต้อง เหมาะสม และจริยธรรม โดยครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการอภิปราย ซึ่งก่อนทำกิจกรรมครูและนักเรียนควร
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของจริยธรรมว่าเป็นธรรมะที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือศีลธรรม ซึ่งลักษณะของผู้ที่
มีจริยธรรม เช่น เป็นผู้มีความเพียรพยายามทำความดี ละอายต่อการประพฤติชั่ว เป็นคนที่มีความซื่ อสัตย์สุจริต มีความ
เมตตากรุณา มคีวามยุติธรรม  

วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม และคำนึงถึงจริยธรรมจากสถานการณ์
เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ที่กำหนดให้ 
  
60 นาที 
  

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี-  
 
 
-ไม่มี-  
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

จริยธรรมทางด้านพันธุศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างไร กิจกรรมท้ายบท 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

นักเรียนต้องตัดสินใจเลือกวิธีการที่กำหนดให้ในแต่ละสถานการณ์เพียง 1  ข้อ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกลุ่ม 
ซ่ึงแต่ละข้อมีท้ังข้อดีและข้อจำกัด การเลือกวธิใีดในแต่ละสถานการณ์ข้ึนอยู่กับเหตุผลความเป็นไปได้ ผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้น และคำนึงถึงด้านจริยธรรมด้วย ตัวอย่างเช่น  
สถานการณ์ที่ 1 
ข้อ ก.  ให้ลูกเกิดตามธรรมชาติ ลูกที่เกิดมาอาจไม่เป็นโรคก็ได้ แต่ถ้าเป็นโรค ลูกจะมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งเป็น

ภาระของพ่อแม่ สังคม และเศรษฐกิจ  
ข้อ ข. รักษาโดยใช้ยีนบำบัด ซึ่งถ้าทำสำเร็จลูกก็จะสร้างภูมิคุ้มกันได้ และในอนาคตจะไม่มีคนที่เป็นโรคนี้ แต่ยีนที่

ใช้ในการบำบัดอาจมีผลต่อการทำงานของยีนอื่น ทำให้ร่างกายเกิดความผิดปกติ เช่น เป็นโรคมะเร็ง และ
อาจมีข้อโต้แย้งทางด้านจริยธรรม เพราะหากทารกที่เกิดจากการทำยีนบำบัดเจริญเติบโต สื บพันธุ์ และมี
ลูกหลาน จะเป็นผลให้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของมนุษย์ลดลง  

ข้อ ค. ข้อนี้ถึงแม้จะแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึนทั้งหมดได้ แต่ถ้าพิจารณาถึงด้านจริยธรรม จะเป็นการทำผิดจริยธรรม 
สถานการณ์ที่ 2  
ข้อ ก.  ขาย เพราะถ้าลูกค้าได้สินค้าท่ีมีคุณภาพจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และจะทำให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 
ข้อ ข.  ขาย เพราะอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และเป็นปัญหาเร่งด่วน 
ข้อ ค.  ไม่ขาย เพราะยังจะต้องศึกษาวิจัยต่อไปอีกจนกว่าจะแน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภค 
สถานการณ์ที่ 3 
ข้อ ก. ถ้าสามารถหาเส้นขนของสุนัขได้แล้วนำส่วนรากของเส้นขนไปโคลนอาจไม่ประสบความสำเร็จ  หรือถ้า

ประสบความสำเร็จอาจทำให้ได้สุนัขท่ีมีรูปร่างลักษณะเหมือนเดิม  แต่อุปนิสัยของสุนัขอาจไม่เหมือน 
ตัวเดิมที่นักเรียนรัก  

ข้อ ข. ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่โคลน ข้อนี้อาจเป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ เพราะสิ่งมีชีวิตมีเกิด
และตายเป็นเรื่องของธรรมชาติ 

สถานการณ์ที่ 4  
ข้อ ก. เลือกสร้างเด็กหลอดแก้วที่มีลักษณะตามต้องการ การสร้างเด็กหลอดแก้วจะต้องนำเซลล์ไข่จากแม่และอสุจิ

จากพ่อมาดัดแปรพันธุกรรมก่อน แล้วจึงนำมาปฏิสนธิเกิดเป็นเอ็มบริโอภายนอกร่างกายของแม่ ซึ่งกว่าจะ
ประสบความสำเร็จต้องใช้เอ็มบริโอเป็นจำนวนมาก และถ้าประสบความสำเร็จ ลูกที่เกิดมาจะต่างจากพ่อ
แม่ทำให้ลูกอาจถูกล้อเลียน หรือถ้าพ่อแม่คู่ไหนต้องการลูกที่มีลักษณะตามต้องการ ก็จะให้บริษัทสร้างเด็ก
หลอดแก้วขึ้นมาตามที่ตนเองต้องการ 

ข้อ ข. ไม่เลือกใส่ยีนเข้าไปในไซโกต เพราะต้องการให้ลูกมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ข้อนี้จะเป็นวิธีการที่เป็นไป
ได้ เหมาะสม และไม่ผิดจริยธรรม เพราะลูกจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ทำให้ไม่มีปัญหาทางสังคม 



91 
 

 

หน่วยที ่2 | พันธุศาสตร์ 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ในการตัดสินใจเลือกวิธีการใดในแต่ละสถานการณ์ นักเรียนมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกวิธีการนั้น ๆ อย่างไร 
 แนวคำตอบ  ขึ้นอยู่กับเหตุผลของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เหตุผลที่เลือกอาจขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ ผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ 
2. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ การตัดสินใจเลือกวิธีการใดในแต่ละสถานการณ์เกี่ยวกับจริยธรรมทางพันธุศาสตร์ต้องศึกษา

ผลกระทบที่เกิดขึ้นและไม่ผิดจริยธรรม 
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1. ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคำต่อไปนี้ * 
 ยีน  นิวเคลียส  โครโมโซม  ดีเอ็นเอ เซลล์ 
 แนวคำตอบ 
 

 

หมายเหตุ นักเรียนอาจเขียนผังมโนทัศน์แตกต่างจากแนวคำตอบที่เฉลยไว้ก็ได้ ซึ่งครูจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

2. นำต้นถั่วลันเตาที่มีดอกสีม่วงและต้นถั่วลันเตาที่มีดอกสีขาวมาผสมพันธุ์กัน ตามแผนภาพ 

 

กำหนดให้ P แทนแอลลีลควบคุมดอกสีม่วง และ p แทนแอลลีลควบคุมดอกสีขาว ให้นักเรียนเติมตัวอักษรและคำลง
ในแผนภาพให้ถูกต้อง * 

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท  
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แนวคำตอบ 

 

3. การมีติ่งหูและไม่มีติ่งหูของมนุษย์เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ การมีติ่งหูเป็นลักษณะเด่นโดยมี
แอลลีลควบคุมลักษณะการมีติ่งหู (E) เป็นแอลลีลเด่น ส่วนแอลลีลควบคุมลักษณะไม่มีติ่งหู (e) เป็นแอลลีลด้อย  

นักเรียนคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าพ่อแม่ที่มีติ่งหูทั้งคู่จะให้กำเนิดลูกที่ไม่มีติ่งหู ให้นักเรียนอธิบายคำตอบ
โดยเขียนแผนภาพแสดงการถ่ายทอดลักษณะการมีติ่งหูและไม่มีติ่งหูจากพ่อแม่ไปสู่ลูก * 
แนวคำตอบ เป็นไปได้ เพราะถ้าทั้งพ่อและแม่มีจีโนไทป์เป็นเฮเทอโรไซกัสทั้งคู่ โอกาสที่จะมีลูกที่มีติ่งหูเท่ากับ 1/4 
ดังแผนภาพ 

 
 

  

ม่วง  ขาว 

p 

pp 

p 

Pp pp 
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4. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร ** 
แนวคำตอบ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต ดังนี้  
1. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตและ

ทดแทนเซลล์ที่เสียหายหรือตาย การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนี้จำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่เท่ากับเซลล์เดิม 
2. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งการแบ่งเซลล์แบบนี้  เซลล์ใหม่ที่ได้จะมี

จำนวนโครโมโซมลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม เมื่อมีการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์จะทำให้ได้ลูกที่มีจำนวน
โครโมโซมเท่ากับพ่อแม ่

5. สามีภรรยาปกติคู่หนึ่งมีลูกชาย 2 คนและลูกสาว 1 คน ทุกคนป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย  
กำหนดให้ B แทนแอลลีลเด่นซึ่งเป็นแอลลีลปกติ 
         b แทนแอลลีลด้อยซ่ึงเป็นแอลลีลท่ีทำให้เกิดโรคธาลัสซีเมีย 
ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ** 

5.1 จีโนไทป์ของสามีภรรยาคู่นี้เป็นอย่างไร 
แนวคำตอบ สามีภรรยาคู่นี้เป็นปกติ แต่เป็นพาหะของโรค จึงมีลูกป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ ดังนั้นจีโนไทป์ของ
สามีภรรยาคู่นี้คือ Bb (ดูแผนภาพในข้อ 5.2) 
หมายเหตุ ลูกทุกคนมีโอกาส 1 ใน 4 ที่จะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย ดังนั้นไม่ใช่ว่าลูกคนแรกเป็นโรคแล้วลูกคน 
ต่อ ๆ ไปจะไม่เป็นโรค เช่น ลูกคนแรกมีโอกาส 1 ใน 4 ที่จะเป็นโรคธาลัสซีเมีย ลูกคนต่อ ๆ ไปก็จะมีโอกาสเป็น
โรคธาลัสซีเมีย 1 ใน 4 เช่นเดียวกับลูกคนแรก  

5.2 ลูกที่เกิดจากสามีภรรยาคู่นี้มีจีโนไทป์และฟีโนไทป์อย่างไรบ้างและมีอัตราส่วนเท่าใด 
 แนวคำตอบ สามารถหาคำตอบได้จากการเขียนแผนภาพดังนี้ 

 
ลูกที่เกิดจากสามีภรรยาคู่นี้มีจีโนไทป์ 3 แบบ ได้แก่ BB Bb และ bb ในอัตราส่วน BB : Bb : bb เท่ากับ 1 : 2 : 1 
และมีฟีโนไทป์ 2 แบบ คือ คนปกติและคนเป็นโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งมีอัตราส่วนระหว่างคนปกติ : คนที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย
เท่ากับ 3 : 1 
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5.3 ถ้าลูกสาวของสามีภรรยาคู่นี้แต่งงานกับชายปกติแล้วมีลูก 2 คน คนหนึ่งเป็นลูกชายท่ีเป็นโรคธาลัสซีเมีย 
ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นลูกสาวปกติ จีโนไทป์ของชายคนนี้และลูกสาวของสามีภรรยาคู่นี้มีจีโนไทป์เป็นอย่างไร  
แนวคำตอบ ชายปกติคนนี้จะต้องมีจีโนไทป์เป็น Bb และลูกสาวของสามีภรรยาซึ่งเป็นภรรยาของชายคนนี้มี 
จีโนไทป์เป็น bb (เพราะเป็นโรคธาลัสซีเมีย) ลูกที ่เกิดจึงมีทั ้งคนที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและเป็นคนปกติ  
ดังแผนภาพ 
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1. ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครโมโซม ยีน และดีเอ็นเอ * 
ก. โครโมโซมเป็นที่อยู่ของยีน 
ข. ยีนเป็นช่วงหนึ่งของดีเอ็นเอ 
ค. โครโมโซมมีดีเอ็นเอเป็นองค์ประกอบ 
ง. โปรตีนเป็นองค์ประกอบของดีเอ็นเอ 
เฉลย ง.  เพราะดีเอ็นเอประกอบด้วยน้ำตาล หมู่ฟอสเฟต และเบส แต่ไม่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ 

2. ถ้านำเซลล์ผิวหนังของเด็กหญิง ก. ไปตรวจโครโมโซม จะพบว่ามีโครโมโซมเป็นอย่างไร 
ก. ออโตโซม 22 คู่ และโครโมโซมเพศเป็น XX 
ข. ออโตโซม 22 คู่ และโครโมโซมเพศเป็น XY 
ค. ออโตโซม 23 คู่และโครโมโซมเพศ 1 คู่ 
ง. ออโตโซมท้ังหมดจำนวน 23 คู ่

เฉลย ก.  เพราะเซลล์ผิวหนังเป็นเซลล์ร่างกายจึงมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับ 23 คู่ โดยคู่ที่ 1-22 เป็นออโตโซม ส่วนคู่
ที่ 23 เป็นโครโมโซมเพศ จากโจทย์เป็นโครโมโซมของเด็กหญิง ก. ซึ่งเป็นเพศหญิง โครโมโซมคู่ที่ 23 จึง
ต้องมีโครโมโซมเป็น XX  

  

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วย  
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3. ชาวสวนคนหนึ่งผสมพันธุ์ถั่ว 2 ต้น เมื่อต้นถั่วออกฝักจึงนำเมล็ดไปปลูกจนต้นถั่วเจริญเติบโต ปรากฏว่าเป็นถั่ว
ต้นสูงจำนวน 254 ต้น ถั่วต้นเตี้ยจำนวน 250 ต้น  

กำหนดให้ T เป็นแอลลีลควบคุมลำต้นสูง และ t เป็นแอลลีลควบคุมลำต้นเตี้ย 
จากผลการทดลองนี้  จีโนไทป์ของถั่วต้นพ่อและต้นแม่ในข้อใดถูกต้อง * 

 ต้นพ่อ ต้นแม่ 
ก. TT tt 

ข. Tt tt 
ค. TT Tt 

ง. TT TT 

เฉลย ข.  เพราะจากโจทย์เมื่อผสมพันธุ์ถั่วรุ่นพ่อแม่ได้ถั่วรุ่นลูกต้นสูงจำนวน 254 ต้นและต้นเตี้ยจำนวน 250 ต้นหรือ
คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างถั่วต้นสูงและถั่วต้นเตี้ยเท่ากับ 1 : 1 ดังนั้นถั่วต้นพ่อจะต้องมีจีโนไทป์ Tt และต้น
แม่มีจีโนไทป์ tt ดังแผนภาพ 
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4. กำหนดให้ A B C D เป็นพืชชนิดเดียวกัน  A B C  มีดอกสีแดง และ D มีดอกสีขาว นำพืชเหล่านี้มาผสมพันธุ์กัน 
ได้ลูกที่มีลักษณะสีของดอก ดังตาราง  

พืชท่ีนำมาผสมพันธุ์กัน 

จำนวนร้อยละของลูก 

ดอกสีแดง ดอกสีขาว 

A x B 100 0 
B x C 100 0 

A x C 75 25 

A x D 50 50 

พืชใดมีจีโนไทป์แบบเดียวกัน ** 
ก. A และ B      ข. B และ C 
ค.  A และ C       ง. C และ D  

เฉลย ค.  เพราะข้อมูลจากโจทย์เมื่อผสมพันธุ์พืช A และ C ได้ลูกที่มีดอกสีแดงร้อยละ 75 และดอกสีขาวร้อยละ 25  
แสดงว่าพืช A และพืช C จะต้องมีจีโนไทป์แบบเดียวกันได้แก่ Rr แสดงได้โดยการเขียนแผนภาพ ดังนี้ 

กำหนดให้ R แทนแอลลีลควบคุมลักษณะดอกสีแดงซึ่งเป็นแอลลีลเด่น และ r แทนแอลลีลควบคุม
ลักษณะดอกสีขาวซึ่งเป็นแอลลีลด้อย  

 
โอกาสที่จะมีลูกที่มีดอกสีแดงเท่ากับ 3/4 หรือร้อยละ 75 และดอกสีขาวเท่ากับ 1/4 หรือร้อยละ 25 

 ส่วนตัวเลือกอ่ืน ๆ ผิด เพราะ 

 ตัวเลือก ก. A และ B จะมจีีโนไทป์แบบเดียวกันไม่ได้ เพราะถ้าพืช A มีจีโนไทป์ Rr พืช B จะต้องมีจีโนไทป์ RR 

จึงจะได้ลูกท่ีมีดอกสีแดงทั้งหมดหรือร้อยละ 100  

 ตัวเลือก ข. B และ C จะมีจีโนไทป์แบบเดียวกันไม่ได้ เพราะพืช B มีจีโนไทป์ RR พืช C มีจีโนไทป์ Rr ลูกที่ได้จึง

จะมีจำนวนดอกสีแดงทั้งหมด หรือร้อยละ 100  
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 ตัวเลือก ง. C และ D จะมีจีโนไทป์แบบเดียวกันไม่ได้ เพราะถ้า C มีจีโนไทป์ Rr แล้ว D จะต้องมีจีโนไทป์ rr ลูก

ที่ได้จึงจะมีจำนวนดอกสีแดงร้อยละ 50 และดอกสีขาวร้อยละ 50 

 ดังนั้นสรุปว่าจีโนไทป์ของพืช A B C และ D เป็นดังนี้  

พืช A = Rr       พืช B = RR         พืช C = Rr         พืช D = rr 

5. ลักษณะขนสีดำของวัวเป็นลักษณะเด่นควบคุมโดยแอลลีล B และขนสีแดงเป็นลักษณะด้อยควบคุมโดย
แอลลีล b ถ้าลูกวัวตัวหนึ่งมีจีโนไทป์เป็น BB  พ่อและแม่อาจมีจีโนไทป์ได้หลายแบบยกเว้นแบบใด * 
ก. BB และ BB     ข. BB และ Bb 
ค. BB และ bb     ง. Bb และ Bb 
เฉลย  ค.  เพราะพ่อและแม่ที่มีจีโนไทป์ BB และ bb มีลูกที่มีจีโนไทป์ได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น คือ Bb 
 ข้อ ก. ผิด เพราะพ่อและแม่ที่มีจีโนไทป์ BB และ BB จะมีลูกท่ีมีจีโนไทป์ BB  
 ข้อ ข. ผิด เพราะพ่อและแม่ที่มีจีโนไทป์ BB และ Bb จะมีลูกท่ีมีจีโนไทป์ BB Bb 
 ข้อ ง. ผิด เพราะพ่อและแม่ท่ีมีจีโนไทป์ Bb และ Bb จะมีลูกท่ีมีจีโนไทป์ BB Bb และ bb 

6. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเท่ากับ 8   
แผนภาพในข้อใดที่แสดงกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ได้ถูกต้องที่สุด ** 
ก.  

 

ข. 

 
ค. 

 

ง.  

 
 
เฉลย ค.  เพราะการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส จำนวนโครโมโซมของเซลล์สืบพันธุ์จะลดล ง

ครึ่งหนึ่งจากเซลล์ตั้งต้น ซึ่งจะลดจำนวนโครโมโซมในการแบ่งครั้งแรก          
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7. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีโครโมโซมในเซลล์ร่างกายจำนวน 44 แท่ง จำนวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์และในไซโกตของ
สิ่งมีชีวิตชนิดนี้เป็นเท่าไร * 

 จำนวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ จำนวนโครโมโซมในไซโกต 
ก. 44 แท่ง 22 แท่ง 

ข. 44 แท่ง 44 แท่ง 
ค. 22 แท่ง 22 แท่ง 

ง. 22 แท่ง 44 แท่ง 
 
เฉลย ง.  เพราะเซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกาย สิ่งมีชีวิตชนิดนี้จึงมีโครโมโซมจำนวน 

22 แท่ง ส่วนไซโกตเกิดจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมีย จึงมีโครโมโซมจำนวน 44 
แท่ง 

8. จากภาพโครโมโซมของเซลล์ร่างกายของมนุษย์ ผู้ที่มีโครโมโซมดังภาพ จะมีลักษณะและเพศดังข้อใด * 

 

ก.  ปกติ  เพศชาย   
ข.  ปกติ  เพศหญิง   
ค.  ผิดปกติ  เพศชาย 
ง.  ผิดปกติ  เพศหญิง 
 
ที่มา : ศูนย์วิเคราะห์โครโมโซม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

เฉลย ค.  เพราะในภาพมีโครโมโซมจำนวน 47 แท่ง โดยโครโมโซมคู่ที่ 13 เกินจากโครโมโซมของคนปกติ 1 แท่ง และมี
โครโมโซมคู่ท่ี 23 เป็น XY ดังนั้นผู้ที่มีโครโมโซมดังภาพจึงมีความผิดปกติทางพันธุกรรมและเป็นเพศชาย 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

9. คู่แต่งงานใดมีความเสี่ยงท่ีลูกจะเป็นโรคธาลัสซีเมียมากที่สุด * 
กำหนดให้สัญลักษณ์              แทนคนปกติ      แทนคนที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย             

                                           แทนคนที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย 
ก. 

ก. 

ข. 

 
ค. 

 

ง. 

 
เฉลย ข.  เพราะมีความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 1/2 

ส่วน ก. ผิด เพราะมีความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 1/4 
      ค. ผิด เพราะไม่มีบุตรที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย และทุกคนเป็นพาหะ 
      ง. ผิด เพราะไม่มีบุตรที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย และทุกคนเป็นพาหะ 
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10. อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ 
ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมสามารถผลิตสารที่เป็นพิษต่อหนอนเจาะฝักข้าวโพดซึ่งเป็นแมลงท่ีเป็นศัตรู

ของข้าวโพด แต่เม่ือเรณูของข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมปลิวไปตกอยู่ท่ีใบของต้นรักจะทำให้หนอนผีเสื้อจักรพรรดิ
ที่กินใบรักเป็นอาหารเจริญเติบโตช้า และมีอัตราการตายท่ีสูงขึ้น 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ควรวางแผนอย่างไรเพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม * 
1.  ปลูกข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมร่วมกับต้นรักเพื่อกำจัดหนอนผีเสื้อจักรพรรดิ 
2.  ปลูกข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมบนพื้นที่ห่างไกลจากต้นรัก 
3.  ปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นแนวกั้นลมระหว่างแปลงข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมกับต้นรัก 
ก. ข้อที่ 1 เท่านั้น   ข.  ข้อที่ 2 เท่านั้น 
ค. ข้อ 1 และ 2   ง.   ข้อที่ 2 และ 3 

เฉลย ง.  เพราะข้อที่ 2 การปลูกข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมบนพื้นที่ห่างไกลจากต้นรัก และข้อที่ 3 ปลูกต้นไม้ใหญ่
เป็นแนวกั้นลมระหว่างแปลงข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมกับต้นรัก จะเป็นการป้องกันไม่ให้เรณูของข้าวโพด
ปลิวไปตกท่ีใบของต้นรัก  

 ส่วนข้อที่ 1 ผิดเพราะหนอนผีเสื้อจักรพรรดิเมื่อโตเต็มวัยจะเป็นผีเสื้อที่มีประโยชน์ เพราะช่วยในการ 
ถ่ายเรณูให้กับพืช ดังนั้นจึงไม่ควรกำจัดหนอนผีเสื้อจักรพรรดิ  

 
 

 



103 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

  

หน่วยที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้นี ้มีจุดมุ ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู ้เกี ่ยวกับคลื่นกล 

ส่วนประกอบของคลื่น ความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง   
การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ความสว่าง รวมทั้งปรากฏการณ์ 
ทางแสงและการทำงานของทัศนอุปกรณ ์ 

 

 

บทที่ 1  คลื่น  

เร่ืองที่ 1 คลื่นกล     เวลาที่ใช้  3 ชั่วโมง 

เร่ืองที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เวลาที่ใช้  2  ชั่วโมง 

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช้    1  ชั่วโมง 

บทที่ 2 แสง 

เร่ืองที่ 1 การสะท้อนของแสง  เวลาที่ใช้  6  ชั่วโมง 

เร่ืองที่ 2 การหักเหของแสง  เวลาที่ใช้  7  ชั่วโมง 

เรื่องที่ 3 ความสว่าง เวลาที่ใช้  2  ช่ัวโมง 

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช้    1  ชั่วโมง 

                                                                              รวมเวลาที่ใช้   22 ชั่วโมง 

องค์ประกอบของหน่วย 
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สาระสำคัญ 

คลื่นเกิดจากการส่งผ่านพลังงานจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งโดยอาศัยตัวกลางหรือไม่อาศัยตัวกลางก็ได้  
สำหรับคลื่นกล พลังงานกลจะถูกส่งผ่านตัวกลางโดยอนุภาคของตัวกลางไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่น คลื่นแผ่ออกมาจาก
แหล่งกำเนิดคลื่นอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่ซ้ำกัน บรรยายได้ด้วยสันคลื่น ท้องคลื่น ความยาวคลื่น ความถี่ แอมพลิจูด 
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางในการส่งผ่านพลังงาน มีความถี่ต่อเนื่องเป็นช่วงกว้างมาก 
เคลื่อนที่ในสุญญากาศด้วยอัตราเร็วเท่ากัน แต่จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วต่างกันในตัวกลางอื่น คลื่นแม่เหล็กไ ฟฟ้าแบ่ง
ออกเป็นช่วงความถี่ต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ คลื่นวทิยุ 
ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา  ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน  

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านอกจากจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้ว ยังมีอันตรายต่อมนุษย์ด้วย เช่น ถ้ามนุษย์ได้รับรงัสี
อัลตราไวโอเลตมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง หรือถ้าได้รับรังสีแกมมาซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูง
และสามารถทะลุผ่านเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะได้ จะทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้เมื่อ
ได้รับรังสีแกมมาในปริมาณสูง 

 
จุดประสงค์บทเรียน เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. สร้างแบบจำลองการเกิดคลื่นกลและบรรยายส่วนประกอบของคลื่นกล 
2. บรรยายความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
3. นำเสนอการใช้ประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  

คลื่น บทที่ 1 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. สร้างแบบจำลองการ
เกิดคลื่นกลและ
บรรยายส่วนประกอบ
ของคลื่นกล 

1. คลื่นเป็นปรากฏการณ์การ
ส่งผ่านพลังงานจากบริเวณหนึ่ง
ไปยังอีกบริเวณหนึ่ง  

2. คลื่นที่แผ่ออกมาจาก
แหล่งกำเนิดคลื่นอย่างต่อเนื่อง
จะมีรูปแบบที่ซ้ำกัน บรรยาย
ส่วนประกอบของคลื่นได้ด้วย 
สันคลื่น ท้องคลื่น ความยาวคลื่น 
ความถี่ แอมพลิจูด 

3. คลื่นกลเป็นการส่งผ่านพลังงาน
โดยอาศัยตัวกลางซึ่งอนุภาคของ
ตัวกลางไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่น  

4. คลื่นแบ่งตามการสั่นของอนุภาค
ตัวกลางได้เป็นคลื่นตามขวาง
และคลื่นตามยาว 

5. อนุภาคตัวกลางของคลื่นตาม
ขวางจะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับ    
ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

6. อนุภาคตัวกลางของคลื่น
ตามยาวจะเคลื่อนที่ขนานกับ  
ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

กิจกรรมที่ 3.1  

คลื่นกลเกิดขึน้ได้

อย่างไรและมี

ลักษณะอย่างไร 

 

 

1. สร้างแบบจำลองโดย 
การวาดภาพแสดง
ลักษณะของคลื่นกล 

2. อธิบายการเกิดคลื่นกล
และบรรยายส่วนประกอบ
ของคลื่นกล 

  
 
 
 
 
 
 

  

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

2. บรรยายความหมาย
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และสเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  

3. นำเสนอการใช้
ประโยชน์และอันตราย
จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน 

1. คลื่นแบ่งออกเป็นคลื่นกลและ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  

2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่
อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่  

3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่
ต่อเนื่องเป็นช่วงกว้างมากโดยแบ่ง
ออกเป็นช่วงความถี่ต่าง ๆ เรียกว่า 
สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
แต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน 
ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ 
อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต 
รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา 

4. ความถี่ของคลื่นจะแปรผกผันกับ
ความยาวคลื่น 

5. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง
จะมีพลังงานมาก 

6. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ เช่น การใช้
เลเซอร์สำหรับส่งสารสนเทศผ่าน
เส้นใยนำแสง การใช้ไมโครเวฟ 
ทำให้อาหารสุก 

7. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจมีอันตราย
ต่อมนุษย์ด้วย เช่น  
รังสีอัลตราไวโอเลตอาจทำให้เกิด
มะเร็งผิวหนังถ้าได้รับในปริมาณ
มาก หรือรังสีแกมมาอาจทำลาย
เซลล์ของเนื้อเยื่อหรืออาจทำให้
เสียชีวิตถ้าได้รับรังสีแกมมาใน
ปริมาณสูง 

กิจกรรมที่ 3.2  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คืออะไร  

1. บรรยายความหมายของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
สเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า 

2. นำเสนอผลการสืบค้น
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
และอันตรายของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน 
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ทักษะ 
เร่ืองท่ี 

1 2 ท้ายบท 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การสังเกต    

การวัด    

การจำแนกประเภท    

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา    

การใช้จำนวน    

การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล    

การลงความเห็นจากข้อมลู    

การพยากรณ ์    

การตั้งสมมติฐาน    

การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ    

การกำหนดและควบคมุตัวแปร    

การทดลอง    

การตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป    

การสร้างแบบจำลอง    

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา    

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ    

ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ    

ด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม    

ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร    

ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง    

 

 

 

  

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้จากบทเรียน 
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1. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่หน่วยที่ 3 คลื่น
และแสง โดยอภิปรายเชื่อมโยงเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับ
ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและ
พลังงานที่สำคัญของโลก โดยอาจใช้คำถามว่าภาพดวง
อาทิตย์ที่นักเรียนเคยเห็นมีสีและลักษณะอย่างไร (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจ) 

2. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำหน่วยซึ่งเป็นภาพดวงอาทิตย์ที่
สังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่ตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ความยาวคลื่นต่าง ๆ ในหนังสือเรียน แล้วอาจใช้คำถามเพ่ือ
กระตุ้นความสนใจและนำไปสู่เนื ้อหานำหน่วย เช่น ภาพ
ดวงอาทิตย์เหล่านี ้แตกต่างจากภาพที่นักเรียนเคยเห็น
หรือไม่ และภาพดวงอาทิตย์เหล่านี้มีที่มาอย่างไร  

3. ให้นักเรียนอ่านเนื ้อหานำหน่วยเกี ่ยวกับการถ่ายภาพ     
ดวงอาทิตย์ด้วยกล้อง SDO และร่วมกันอภิปรายตามแนว
คำถามดังต่อไปนี้ 

• จากเรื่องที่อ่าน กล้อง SDO คืออะไร (กล้องโทรทรรศน์
อวกาศเอสดีโอขององค์การนาซาที ่สามารถรับและ
ตอบสนองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นต่าง ๆ)  

• ภาพดวงอาทิตย์ที่ถ่ายจากกล้อง SDO ต่างจากภาพถ่าย
จากกล้องถ่ายรูปธรรมดาอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น (ภาพถ่ายดวงอาทิตย์จากกล้องถ่ายรูปธรรมดา
จะเห็นเป็นรูปวงกลมสีเหลืองหรือสีแดงส้ม ส่วนภาพ
ดวงอาทิตย ์จากกล้อง SDO จะมีหลายสี มองเห็น
รายละเอียดบนพื้นผิวดวงอาทิตย์แตกต่างกัน เพราะ
กล้อง SDO สามารถรับและตอบสนองต่อความยาวคลื่น
ช่วงอื่น ๆ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากดวง
อาทิตย์ได้ เช่น ภาพที่ 2 เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้อง SDO 
ซ่ึงเป็นภาพของชั้นบรรยากาศชั้นหนึ่งของดวงอาทิตย์ซึ่ง 
มีอุณหภูมิ 6,000 เคลวิน และส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่น 4,500 อังสตรอม ออกมา)  

ครูดำเนินการดังนี้ การนำเข้าสู่หน่วยการเรียนรู ้
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• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรและความยาวคลื่นเป็นออย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

• อังสตรอม (angstrom, angström, หรือ ångström) เป็นหน่วยวัดความยาว (มีสัญลักษณ์ คือ Å) ไม่ใช่หน่วยเอสไอ  
โดย 1 อังสตรอม (Å) = 10–10 เมตร (m) = 0.1 นาโนเมตร (nm) มักใช้หน่วยนี้ในการระบุขนาดของอะตอม ความยาว
ของพันธะเคมี  และสเปกตรัมแสงที่มองเห็น หน่วยอังสตรอมนี้ตั้งขึ้นตามช่ือของนักฟิสิกส์ชาวสวีเดน ช่ือ อันเดอร์ส โจ
นาส อังสตรอม (Anders Jonas Ångström) หนึ่งในผู้บุกเบิกวิทยาศาสตร์ของสเปกโทรสโกปี เขาเกิดเมื่อ 13 สิงหาคม 
ค.ศ. 1814 งานที่สำคัญที่สุดของ Ångström เกี่ยวข้องกับการนำความร้อนและสเปกโทรสโกปี เขาคิดค้นวิธีการวัดค่า
การนำ   ความร้อนโดยแสดงให้เห็นว่าเป็นสัดส่วนกับค่าการนำไฟฟ้า 

• กล้องโทรทรรศน์อวกาศเอสดีโอ (SDO: Solar Dynamics Observatory) เป็นกล้องโทรทรรศน์อวกาศสังเกตการณ์
ดวงอาทิตย์ที่โคจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด (เมื่อเทียบกับกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ตัวอื่น ๆ) ถูกส่ง
ขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  มีพันธกิจหลักคือเฝ้าสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ โดยจะบันทึกภาพ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ เช่น  ปรากฏการณ์การลุกจ้า (Solar Flare) การเกิดจุดบนดวงอาทิตย์ 
(Sunspot) ปรากฏการณ์การปลดปล่อยมวลของดวงอาทิตย์ (CME: Coronal Mass Ejection) ลมสุริยะ (Solar 
wind) และพายุสุริยะ (Solar storm) เป็นต้น  

• ภาพดวงอาทิตย์ที่ปรากฏเป็นสีสันต่าง ๆ ที่ความยาวคลื่นช่วงต่าง ๆ นั้น ไม่ได้เป็นสีจริง ๆ ที่ส่งออกมาจากดวงอาทิตย์
แต่เกิดจากการย้อมสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา  

ที่มา:   https://www.britannica.com/biography/Anders-Jonas-Angstrom 
           http://www.narit.or.th/index.php/nso-news/1687-5-years-sdo 
 https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/light-wavelengths.html  

 

4. ให้นักเรียนอ่านคำถามนำหน่วยในหนังสือเรียนและองค์ประกอบของหน่วย จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์คำถามนำหน่วย 
และอภิปรายว่าในหน่วยนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร  

https://www.britannica.com/biography/Anders-Jonas-Angstrom
http://www.narit.or.th/index.php/nso-news/1687-5-years-sdo
https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/light-wavelengths.html
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5. เชื่อมโยงเข้าสู่บทที่ 1 คลื่น โดยให้นักเรียนสังเกตภาพนำบท
เกี่ยวกับคลื่นน้ำ แล้วอาจใช้คำถามต่อไปนี้ 

• ภาพที่เห็นเป็นภาพอะไร (คลื่นน้ำ)  

• สามารถทำให้เกิดคลื่นน้ำดังภาพได้อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจ เช่น ปาก้อนหินลงในน้ำ ใช้กิ่งไม้กระทุ้ง
ผิวน้ำ) 

6. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหานำบทและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
ความเหมือน ความแตกต่างของคลื ่นน้ำและคลื ่นที ่ใช้ใน
โทรศัพทเ์คลื่อนที ่ตามแนวคำถามดังต่อไปนี้ 

• คลื่นที ่ใช้ส่งสัญญาณในโทรศัพท์เคลื ่อนที่ซึ ่งเป็นคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าช่วงหนึ่งเหมือนหรือแตกต่างจากคลื่นที่เรา
มองเห็นบนผิวน้ำอย่างไร (สมบัติที่เหมือนกันคือเป็นคลื่น
เหมือนกัน แต่สมบัติที่แตกต่างกันคือเราสามารถมองเห็น
คลื ่นบนผิวน้ำได้ แต่เราไม่สามารถมองเห็นคลื ่นจาก
โทรศัพทเ์คลื่อนทีไ่ด้)  

• นอกจากคลื่นน้ำและคลื่นที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว นักเรียนรู้จักคลื่นอื่น ๆ อีกบ้างหรือไม่ (นักเรียนตอบตาม
ประสบการณ์เดิม เช่น รู้จักคลื่นเสียง คลื่นวิทยุ)  

7. นักเรียนอ่านคำถามนำบท จุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบขอบเขตเนื้อหาและเป้าหมาย
การเร ียนรู ้ในบทเรียน (นักเร ียนจะได้เร ียนรู ้ เก ี ่ยวกับแบบจำลองการเกิดคลื ่น ส ่วนประกอบของคลื ่นกล  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์และอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน) 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื่อง อ่านเนื้อหานำเรื่อง และร่วมกัน
อภิปรายตามแนวคำถามดังนี้ 

• สึนามิคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร (คลื่นน้ำทะเลที่มีความ
ส ู งมาก เก ิดจากการยกต ัว ของแผ ่นด ินขณะเกิด
แผ ่นด ินไหวใต ้ทะเล หร ืออาจเก ิดจากการตกของ
อุกกาบาตขนาดใหญ่ในน้ำทะเล) ครูอาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ว่า สึนามิอาจเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินขณะเกิด
แผ่นดินไหวใต้ทะเลได้อีกด้วย 

• การเกิดแผ่นดินไหวกลางทะเลที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่ง
ห่างจากประเทศไทยมาก ส่งผลให้เก ิดสึนามิมายัง
ประเทศไทยได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง) 

 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

5 อันดับแผ่นดินไหวท่ีรุนแรงที่สดุที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ มีดังนี ้
1. เมือง Bio-Bio ประเทศชิลี วันท่ี 22 พ.ค. ค.ศ. 1960 (ขนาด 9.5)  
2. รัฐอแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันท่ี 28 มี.ค. ค.ศ. 1964 (ขนาด 9.2)  
3. หมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 26 ธ.ค. ค.ศ. 2004 (ขนาด 9.1)  
4. หมู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น วันท่ี 3 พ.ย. ค.ศ. 2011 (ขนาด 9.1) 
5. คาบสมุทรคัมซตัคา ประเทศรสัเซยี วันท่ี 4 พ.ย. ค.ศ. 1952 (ขนาด 9.0) 
ที่มา: https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/science/20-largest-earthquakes-world?qt-
science_center_objects=0#qt-science_center_objects 

2. ให้นักเรียนอ่านคำสำคัญ และทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน จากนั้นนำเสนอผลการทำกิจกรรม หากครูพบว่า

นักเรียนยังทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน เพ่ือให้

นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องแบบจำลองการเกิดคลื่น ส่วนประกอบของคลื่นกลต่อไป 

 

คลื่นกล เร่ืองที่ 1 

https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/science/20-largest-earthquakes-world?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/natural-hazards/earthquake-hazards/science/20-largest-earthquakes-world?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
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เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

1. เมื่อเปิดสวิตช์ให้หลอดไฟฟ้าสว่าง จะเขียนลูกศร
แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงที่ออกจากหลอด
ไฟฟ้าได้อย่างไร 

 
 

2.  เมื่อสั่นกระดิ่งให้เกิดเสียงดัง จะเขียนลูกศรแสดง
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงที่ออกจากกระดิ่งได้
อย่างไร 

 
 

3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับคลื่นโดยให้ทำกิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อนเรียน (หน้า 82) นักเรียนสามารถ

เขียนได้ตามความเข้าใจของตนเองโดยครูไม่ยังเฉลยคำตอบ แต่ครูอาจนำคำตอบของนักเรียนมาใช้ในการพิจารณา

เพ่ือจัดการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• คลื่นกลทำให้สสารเคลื่อนที่ไปกับคลื่น (สสวท., 2562) 

• คลื่นน้ำเกิดจากการไหลของน้ำ กระแสน้ำและคลื่นน้ำคือสิ่งเดียวกัน (สสวท., 2562) 

4. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยใช้สถานการณ์และภาพ 3.2 ในหนังสือเรียนหน้า 82 จากนั้นนักเรียนอภิปราย
ตามแนวคำถาม ดังนี้ 

• เมื่อปล่อยก้อนหินลงในน้ำนิ่ง นักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำอย่างไร (ผิวน้ำกระเพ่ือม เกิดคลื่น) 

• ถ้าปล่อยก้อนหินลงในน้ำนิ่งจากระดับความสูงที่ต่างกัน การเปลี่ยนแปลงของน้ำที่เกิดขึ้นเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ถ้าปล่อยก้อนหินลงในน้ำนิ่งจากระดับความสูงมากขึ้น น้ำจะ
กระเพ่ือมสูงขึ้นเพราะมีพลังงานมากขึ้น) 

• คลื่นน้ำเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดบ้าง (เคลื่อนที่ไปในทุกทิศทาง) 
5. เชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 3.1 คลื่นกลเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีลักษณะอย่างไร โดยอาจใช้คำถามว่านักเรียนเคยเห็น

คลื่นในสปริงหรือไม่ เราจะทำให้เกิดคลื่นในสปริงได้อย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเกิดคลื่นกลและลักษณะของคลื่นกล) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดคลื่นในสปริง และเปรียบเทียบลักษณะของคลื่น
ในสปริงจากแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสปริงและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ยืดสปริงที่วางบนพื้นราบ ผูกริบบิ้นไว้กับสปริง จากนั้นสะบัดปลาย
ด้านหนึ่งของสปริงในรูปแบบต่าง ๆ สังเกตการเคลื่อนที่ของริบบิ้นและการเปลี่ยนแปลงของสปริง) 
ครูควรเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (ทิศทางการเคลื่อนที่ของริบบิ้นและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น) 
 

2. ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำถ้า
นักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น ทิศทางการสะบัดมือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นในสปริง วิธีการสังเกตการ
เคลื่อนที่ของริบบิ้น และครูควรรวบรวมข้อมูลจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปราย
ภายหลังการทำกิจกรรม  

 

3. ให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม จากนั้นสุ่มนักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุป
จากกิจกรรมว่า คลื่นในสปริงเกิดข้ึนเมื่อเราออกแรงสะบัดปลายด้าน A ของสปริง โดยคลื่นจะเคลื่อนที่จากปลายด้าน 
A ไปด้าน B และขณะที่คลื่นเคลื่อนที่ไปนั้นริบบิ้นไม่เคลื่อนที่ไปตามคลื่นแต่จะเคลื่อนที่แบบสั่นกลับไปมา ถ้าพิจารณา
ทิศทางการเคลื่อนที่ของริบบิ้นกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นในสปริงจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การ
เคลื่อนที่ของริบบิ้นที่มีทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นกับการเคลื่อนที่ของริบบิ้นที่มีทิศทางอยู่ในแนว
เดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น  

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (15 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

คลื่นกลเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีลักษณะอย่างไร กิจกรรมที่ 3.1 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งผ่านพลังงานของคลื่น ลักษณะของคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวโดยอ่าน
เนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 85 และตอบคำถามระหว่างเรียนหน้า 86 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  

• คลื่นกลคือปรากฏการณ์การส่งผ่านพลังงานกลจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งโดยอนุภาคตัวกลางไม่ได้
เคลื่อนที่ไปด้วย 

• คลื่นตามขวางคือคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

• คลื่นตามยาวคือคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในแนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น  
 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

เมื่อนักเรียนใช้ดินสอแตะที่ผิวหน้าของน้ำที่จุด A นักเรียนจะสังเกตเห็นคลื่นเคลื่อนที่จากจุด A ไป B และ
พบว่าเม็ดโฟมที่อยู่ผิวน้ำเคลื่อนที่ข้ึนลงในแนวดิ่ง ดังภาพ  

 
ภาพกิจกรรม 

 
 

 
 

ภาพตัดขวางคลื่นน้ำ 

• ถ้าพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของตัวกลาง คลื่นดังกล่าว
จัดเป็นคลื่นประเภทใด เพราะเหตุใด  

 แนวคำตอบ คลื่นตามขวาง เพราะอนุภาคของน้ำเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

• ถ้าพบว่า ในเวลา 5 วินาที เม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ ้นลงครบ 8 รอบพอดี ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดคลื่นขึ้น
ทั้งหมดกี่ลูกคลื่น 
แนวคำตอบ 8 ลูกคลื่น 

 

  

เม็ดโฟม 

B 

A คลื่นน้ำ 
เม็ดโฟม 

B A 
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5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบของคลื่นโดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 86-91 และอาจให้
นักเรียนทำการทดลองเสมือนเพิ่มเติมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในหนังสือเรียนหน้า 90 (ipst.me/10577) จากนั้นให้

นักเรียนตอบคำถามระหว่างเรียน หน้า 87-88 และ 91 และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า คลื่นมีส่วนประกอบ
ได้แก ่สันคลื่น ท้องคลื่น แอมพลิจูด ความยาวคลื่น ความถี่ โดยพลังงานของคลื่นกลจะขึ้นอยู่กับแอมพลิจูด 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน (หน้า 87) 

คลื่นที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำแห่งหนึ่งเป็นดังภาพ 

 

• สันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ตำแหน่งใด  
แนวคำตอบ สันคลื่นอยู่ตำแหน่ง P T และ X 
ท้องคลื่นอยู่ตำแหน่ง R และ V 

• คลื่นที่เกิดขึ้นมีแอมพลิจูดและความยาวคลื่นเป็นเท่าใด 
แนวคำตอบ แอมพลิจูดมีขนาด 2 เซนติเมตร ความยาวคลื่นมีขนาด 6 เซนติเมตร 

 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน (หน้า 88) 

• เพราะเหตุใดคลื่นสึนามิที่มีแอมพลิจูดสูงจึงสามารถทำความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินริมชายฝั่ง
ทะเลได้มาก 

 แนวคำตอบ พลังงานของคลื่นกลขึ้นอยู่กับแอมพลิจูด ดังนั้นคลื่นสึนามิที่มีแอมพลิจูดสูงจึงมีพลังงานมาก 
สามารถทำความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินริมชายฝั่งทะเลได้มาก 

 

  

ระยะในแนวระดับ (cm)  

X 
W 

12 

U 

9 
V 

S 

6 

Q 

3 

T 

R 

P 2 
0 
-2 

ระยะในแนวด่ิง (cm) 

http://ipst.me/10577
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน (หน้า 91) 

• นักเรียนใช้ดินสอแตะผิวหน้าของน้ำที่จุด A แล้วสังเกตพบว่าเกิดคลื่นเคลื่อนที่จากจุด A ไป B และพบว่า
เม็ดโฟมที่อยู่บนผิวน้ำเคลื่อนที่ข้ึนลงในแนวดิ่ง ดังภาพ 

 
ภาพตัดขวางผิวหน้าของน้ำ 

ถ้าพบว่า ในเวลา 5 วินาที เม็ดโฟมเคลื่อนที่ขึ้นลงครบ 8 รอบพอดี  คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด 
แนวคำตอบ  ความถี่คือจำนวนรอบที่ตัวกลางสั่นครบรอบในเวลา 1 วินาที ดังนั้นหาความถี่ของคลื่นได้จาก 
ความถี่ของคลื่น  = จำนวนรอบที่ตัวกลางสั่นครบรอบ/เวลา 

                         =  8 รอบ/5 วินาที  
                          = 1.6 รอบต่อวินาที 
 คลื่นน้ำนี้มีความถี่เป็น 1.6 รอบต่อวินาที หรือ 1.6 เฮิรตซ์ 

• ถ้านักเรียนสะบัดสปริงอย่างต่อเนื่องให้เกิดคลื่นตามขวาง เม่ือเวลาผ่านไป 2 วินาที สังเกตคลื่นในสปริงท่ี
เกิดขึ้นได้เป็นดังภาพ คลื่นดังกล่าวมีความถี่เท่าใด 

 
แนวคำตอบ ความถี่คือจำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดหนึ่งในเวลา 1 วินาที จากภาพ ในเวลา 2 วินาที มี
จำนวนลูกคลื่น 6 ลูกคลื่น ดังนั้นหาความถี่ของคลื่นได้จาก  
ความถี่ของคลื่น = 6 รอบ/2 วินาที  
                    = 3 รอบต่อวินาที 
คลื่นสปริงนี้มีความถี่เป็น 3 รอบต่อวินาที หรือ 3 เฮิรตซ์ 

 

 

 

 

ระยะในแนวดิ่ง (cm) 

ระยะในแนวระดับ (cm) 

B A 
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6. เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมเสริม ลักษณะการสะบัดสปริงกับส่วนประกอบของคลื่นในสปริง ในหนังสือเรียนหน้า 90 

 

กิจกรรมเสริม ลักษณะการสะบัดสปริงกับส่วนประกอบของคลื่นในสปริง 

ตัวอย่างผลการทำกิจกรรมเสริม 
วัตถุประสงค์  บรรยายส่วนประกอบของคลื่น  
วัสดุและอุปกรณ์  วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 
1. สปริง  1 ตัว 

2. ริบบิ้น 1 เส้น 

วิธีทำ  
1. วางสปริงบนพื้นราบ ยืดสปริงให้ยาวออกประมาณ 3 เมตร จับปลายด้านหนึ่งของสปริงให้อยู่นิ่ง สะบัดปลายอีก

ด้านหนึ่งของสปริงไปทางซ้าย-ขวาให้มีช่วงกว้างของการสะบัดแตกต่างกันหรือสะบัดให้มีความถี่แตกต่างกัน  
2. สังเกตลักษณะและเปรียบเทียบแอมพลิจูด ความยาวคลื่น และความถี่ของคลื่นที่เกิดข้ึน  

ตัวอย่างความรู้ 
เมื่อสะบัดปลายอีกด้านหนึ่งของสปริงไปทางซ้าย-ขวา แอมพลิจูด ความยาวคลื่น และความถี่ของคลื่นที่

เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับการสะบัดสปริง โดยความยาวคลื่นและความถี่ของคลื่นสปริงจะขึ้นอยู่กับความถ่ี
ของการสะบัดมือ แอมพลิจูดของคลื่นสปริงจะข้ึนอยู่กับช่วงกว้างของการสะบัดมือ 

ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู  

นอกจากความยาวคลื่นและความถี่ของคลื่นสปริงจะขึ้นอยู่กับความถี่ของการสะบัดมือแล้วยังขึ้นอยู่กับ
ความตึงของสปริงอีกดว้ย  
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7. ถ้าครูพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียน โดยให้นักเรียน

ร่วมกันอภิปรายเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

คลื่นกลทำให้สสารเคลื่อนที่ไปกับคลื่น (สสวท., 
2562) 

 

คลื่นกลไม่ได้ทำให้สสารเคลื่อนที่ไปกับคลื่น เพราะคลื่นกล
เป็นปรากฏการณ์การส่งผ่านพลังงานกลจากบริเวณหนึ่ง
ไปยังอีกบริเวณหนึ่งโดยอนุภาคตัวกลาง (สสาร) เคลื่อนที่
กลับไปมาอยู่กับที่ ไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่นด้วย 

คลื่นน้ำเกิดจากการไหลของน้ำ 
กระแสน้ำและคลื่นน้ำคือสิ่งเดียวกัน (สสวท., 
2562) 

กระแสน้ำเกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคของน้ำแต่คลื่น
น้ำเกิดจากการรบกวนน้ำโดยอนุภาคของน้ำสั่นอยู่กับที่ 

 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

การเกิดสึนาม ิ
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

 

 

8. เชื่อมโยงความรู้เรื่องคลื่นกลไปสู่การเรียนในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับคลื่นว่า นอกจากคลื่นกลซึ่งเป็นคลื่นที่ต้องอาศัย
ตัวกลางในการส่งผ่านพลังงานแล้ว ยังมีคลื่นแบบอ่ืนที่ส่งผ่านพลังงานโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางหรือไม่ อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนดูภาพนำเรื่อง อ่านเนื้อหานำเรื่อง และร่วมกัน
อภิปรายโดยอาจใช้คำถามดังนี้ 

• ในระบบร ักษาความปลอดภ ัยของสนามบ ิน การ
ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวโดย
ไม่ต้องเปิดกระเป๋าทำได้อย่างไร (ใช้เครื่องเอกซ์เรย์) 

• เครื่องเอกซ์เรย์สร้างภาพสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในกระเป๋าได้
อย่างไร (ทำได้โดยปล่อยรังสีเอกซ์ให้ทะลุผ่านกระเป๋า
เดินทาง เนื่องจากวัตถุแต่ละชนิดมีความหนาแน่นต่างกัน
จะยอมให้รังสีเอกซ์ผ่านได้ในปริมาณต่างกัน จากนั้นนำ
ข้อมูลที่ได้ไปสร้างเป็นภาพของวัตถุที่อยู่ในกระเป๋า) 

• นักเรียนทราบหรือไม่ว่ารังสีเอกซ์คืออะไร มีประโยชน์
และอันตรายต่อมนุษย์อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง) 

2. ให้นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน แล้วนำเสนอผลการทำกิจกรรม หากครูพบว่านักเรียน
ยังทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
มีความรู้พ้ืนฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไป 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

โดยทั่วไปเครื่องเอกซเรย์จะตรวจหาวัตถุ 3 ชนิดหลัก ๆ คือ สารอินทรีย์ (organic) สารอนินทรีย์ (inorganic) 
และโลหะต่าง ๆ สีที่ใช้แสดงผลบนหน้าจอเครื่องเอกซเรย์ของสารอนินทรีย์และโลหะนั้นจะแตกต่างกันออกไป
ตามแต่ละบริษัทผู้ผลิตเครื่องกำหนด ในขณะที่ทุกบริษัทจะกำหนดให้เครื่องเอกซเรย์ใช้สีส้มแสดงสารอินทรีย์
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่จึงสามารถตรวจจับสารเสพติดและสารระเบิดทั้งหลายซึ่งเป็นสารอินทรีย์ได้จากสีที่
แสดงบนหน้าจอนั่นเอง   
ที่มา: https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/208_54-59-edit.pdf 

 

  

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เร่ืองที่ 2 

https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/208_54-59-edit.pdf
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เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

 1. คลื่นน้ำ คลื่นเสียง และคลื่นในสปริงเป็นคลื่นกลที่ต้องอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านพลังงาน 
 2. ความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่งผ่านมายังโลกได้โดยไม่อาศัยตัวกลาง 
 3. การแผ่รังสีความร้อนเป็นการส่งผ่านพลังงานแบบอาศัยตัวกลาง 

3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยให้ทำกิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียน
สามารถเขียนได้ตามความเข้าใจของตนเองโดยครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่นำสิ่งที่นักเรียนเขียนมาพิจารณาประกอบการ
จัดการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• คลื่นวิทยุคือคลื่นเสียง (NSTA, 2019) 

• การแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกช่วงความถี่ทำให้เกิดอันตรายเสมอ (Pompea et al., 2007) 

• อินฟราเรดและอัลตราไวโอเลตมาจากดวงอาทิตย์เท่านั้น (สสวท., 2562) 

4. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ต่อไปนี้ 

• ถ้านำกระดิ่งไฟฟ้าที่กำลังส่งเสียงดังและหลอดไฟฟ้าที่กำลังให้แสงสว่างไปไว้ในครอบแก้วใส จากนั้นสูบอากาศออก
จนหมด นักเรียนคิดว่าจะยังคงได้ยินเสียงกระดิ่งและเห็นแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

5. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 3.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร โดยอาจใช้คำถามว่าคลื่นแสงที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีการ
ส่งผ่านพลังงานต่างจากคลื่นเสียงที่เป็นคลื่นกลอย่างไร และมีคลื่นอะไรอีกบ้างที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจโดยครูยังไม่ต้องเฉลยคำตอบ) 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า และบอกการใช้ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัม
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากนั้นวิเคราะห์ จัดกระทำและ
นำเสนอข้อมูล)  
ครูควรเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง (ความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมยกตัวอย่าง) 

 

2.  ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ ่มและให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
แหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้น แนวทางการวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูล และครูควรรวบรวมข้อมูลจากการทำ
กิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายภายหลังการทำกิจกรรม 

 

3. สุ่มให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม จากนั้นตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามท้าย

กิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า 

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือคลื่นประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านพลังงาน  โดยจะอาศัยการเหนี่ยวนำ
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าต่อเนื่องกันไป  

• สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือช่วงความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิดคลื่น เช่น         
ดวงอาทิตย์ โดยแต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต  
รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา 

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านำมาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามช่วงความถี่ เช่น การใช้คลื่นวิทยุส่งสัญญาณวิทยุ การใช้
คลื่นไมโครเวฟสำหรับการสื่อสารโทรทัศน์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังสามารถใช้อุ่นอาหารหรือทำให้อาหารสุก

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร กิจกรรมที่ 3.2 

ระหว่างการทำกิจกรรม (25 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (5 นาท)ี 
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ได้อีกด้วย การถ่ายภาพด้วยกล้องอินฟราเรดที่ใช้ประโยชน์ทางการทหาร ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม การใช้
แสงเลเซอร์สำหรับส่งสารสนเทศผ่านเส้นใยนำแสง การใช้เส้นใยนำแสงติดกล้องถ่ายรูปเข้าไปสำรวจ ภายใน
ร่างกาย  การใช้รังสีเอกซ์ศึกษาโครงสร้างกระดูกภายในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น  

• อันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีอัลตราไวโอเลตอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง รังสีแกมมาสามารถทะลุผ่าน
เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้หากได้รับรังสีแกมมา
ในปริมาณสูง 
 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยอ่านเนื้อหาในหนังสือ
เร ียนหน้า 96-97 และตอบคำถามระหว ่างเร ียนหน้า 97 จากนั ้นร ่วมกันอภิปราย เพ ื ่อให้ได ้ข ้อสรุปว่า                  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าในการส่งผ่านพลังงานไปโดยไม่อาศัยตัวกลาง 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายช่วงความถี่ เรียกว่าสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแต่ละช่วงความถี่มีชื่อเรียกต่างกัน 
มีทั้งประโยชน์และอันตรายต่างกัน พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความถี่โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ มีความถี่
สูงจะมีพลังงานมาก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงจะมีความยาวคลื่นสั้น 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน (หน้า 97) 

• ความถี่ ความยาวคลื่น และพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 แนวคำตอบ ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะแปรผกผันกับความยาวคลื่น โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถ่ี

สูงจะมีความยาวคลื่นสั้น ส่วนพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับความถ่ี โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่มีความถ่ีสูงหรือความยาวคลื่นสั้นจะมีพลังงานสูง 

• เรามองเห็นดาวฤกษ์บางดวงเป็นสีน้ำเงิน บางดวงมองเห็นเป็นสีแดง นักเรียนคิดว่าดาวที่เห็นเป็นสีแดง
หรือที่เห็นเป็นสีน้ำเงินมีอุณหภูมิสูงกว่า เพราะเหตุใด 
แนวคำตอบ ดาวฤกษ์ที่มองเห็นเป็นสีน้ำเงินมีอุณหภูมิสูงกว่าดาวฤกษ์ที ่มองเห็นเป็นสีแดง เพราะคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าช่วงที่ตามองเห็นเป็นสีน้ำเงินมีความถี่สูงกว่าและมีพลังงานมากกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงที่ตา
มองเห็นเป็นสีแดง ดังนั้น 

• เสียงท่ีได้ยินจากเครื่องรับวิทยุเป็นคลื่นกลหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ เสียงที่ได้ยินจากเครื่องรับวิทยุเป็นคลื่นกลเพราะเสียงต้องอาศัยตัวกลางซึ่งเป็นอากาศในการส่งผ่าน

พลังงาน 
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5. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจตรวจสอบ
โดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

คลื่นวิทยุคือคลื่นเสียง (NSTA, 2019) 
 

 

คลื่นวิทยุไม่ใช่คลื่นเสียง เพราะคลื่นวิทยุเป็นช่วงความถี่
หนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการ
ส่งผ่านพลังงาน ส่วนคลื่นเสียงเป็นคลื่นกลที่ต้องอาศัย
ตัวกลางในการส่งผ่านพลังงาน 

การแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกช่วงความถี่ทำ
ให้เกิดอันตรายเสมอ (Pompea et al., 2007) 
 

การแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบางช่วงความถี่อาจ
เป็นอันตรายได้ถ้าได้รับในปริมาณมากหรือระยะเวลาที่
ยาวนาน 

อินฟราเรดและอัลตราไวโอเลตมาจากดวงอาทิตย์
เท่านั้น (สสวท., 2562) 
 

อินฟราเรดและอัลตราไวโอเลตไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เท่านั้น  
อินฟราเรดเป็นคลื่นความร้อนอาจแผ่มาจากกองไฟ หลอด
ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน หรือร่างกายมนุษย์ ส่วน
อัลตราไวโอเลตซึ่งเป็นรังสีเหนือม่วงอาจแผ่ออกมาจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ นอกจากนี ้ย ังมีอุปกรณ์บางชนิดที ่ผลิต
อัลตราไวโอเลตเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์  
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6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องคลื่น จากนั้นทำกิจกรรมตรวจสอบตนเองโดยการเขียนบรรยาย วาดภาพ 
หรือเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนเรื่องคลื่น 

 

ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนเรื่องคลื่น   
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7. สุ่มนักเรียนนำเสนอผังมโนทัศน์สรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน โดยอาจออกแบบให้นักเรียนนำเสนอเป็นกลุ่มย่อยและ
อภิปรายภายในกลุ่ม จากนั้นอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับตัวอย่างผังมโนทัศน์ข้างต้น  

8. ให้นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบท สร้างเครื่องมือตรวจสอบสเปกตรัมของแสงได้อย่างไร และตอบคำถามท้ายกิจกรรม  
จากนั้นใช้คำถามสำคัญของบทเรียน เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยนักเรียนควรตอบคำถามสำคัญดังกล่าวได้ดัง
ตัวอย่าง 

 

เฉลยคำถามสำคัญของบท (หน้า 80) 

• คลื่นกลเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 
 แนวคำตอบ คลื่นกลเกิดจากการรบกวนตัวกลาง ทำให้เกิดการส่งผ่านพลังงานกลจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งโดย

ตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่นด้วย คลื่นประกอบด้วย สันคลื่น ท้องคลื่น แอมพลิจูด ความยาวคลื่น และ
ความถี่  

• คลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแตกต่างกันอย่างไร  
 แนวคำตอบ คลื่นกลเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านพลังงาน ในขณะที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้อง

อาศัยตัวกลาง 

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีประโยชน์และอันตรายต่อชีวิตประจำวันอย่างไร  
 แนวคำตอบ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านำมาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันตามช่วงความถี่ เช่น การใช้คลื่นวิทยุส่ง

สัญญาณวิทยุ การใช้คลื่นไมโครเวฟสำหรับการสื่อสารโทรทัศน์และโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และยังสามารถใช้อุ่น
อาหารหรือทำให้อาหารสุกได้อีกด้วย การถ่ายภาพดว้ยกล้องอินฟราเรดที่ใช้ประโยชน์ทางการทหาร การแพทย์ 
และอุตสาหกรรม การใช้แสงเลเซอร์สำหรับส่งสารสนเทศผ่านเส้นใยนำแสง การใช้เส้นใยนำแสงติดกล้อง
ถ่ายรูปเข้าไปสำรวจภายในร่างกาย  การใช้รังสีเอกซ์ศึกษาโครงสร้างกระดูกภายในร่างกายมนุษย์  เป็นต้น 
อันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีอัลตราไวโอเลตอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง รังสีแกมมาอาจทำลาย
เนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้หากได้รับรังสีแกมมาในปริมาณสูง 

9. ให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ของตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำในบทเรียนนี้ อ่านสรุปท้ายบท และ
ทำแบบฝึกหัดท้ายบท 

10. เชื่อมโยงความรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปสู่บทที่ 2 แสง โดยอาจใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายดังนี้ แสง
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงความถี่หนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ ทราบหรือไม่ว่าแสงมีพฤติกรรมอย่างไร
และเก่ียวข้องกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวของเราอย่างไร หรือครูอาจให้นักเรียนสังเกตภาพคนในกระจกจากหนังสือเรียนหน้า 
120 ที่มองเห็นภาพมีลักษณะบิดเบี้ยวหรือผิดสัดส่วน  จากนั้นอภิปรายว่าภาพที่นักเรียนมองเห็นในกระจกเกิดขึ้นได้
อย่างไร เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของแสงอย่างไร 
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เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดคลื่นกลและลักษณะของคลื่นจากการสร้างแบบจำลอง

เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น 
 

1. สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดคลื่นในสปริง 
2. เปรียบเทียบลักษณะของคลื่นในสปริงตามทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสปริงและทิศ

ทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 
 

45 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. สปริง  1 ตัว 

2. ริบบิ้นหรือเชือกฟาง 1 เส้น 

 
ครูควรตรวจสอบสปริงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  

 

• การสร้างคลื่นในสปริงจากด้าน A ไปด้าน B จะทำให้เกิดคลื่นสะท้อนกลับจากปลายด้าน B 
ซึ่งอาจส่งผลต่อลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นหรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ครูควร
แนะนำให้นักเรียนสังเกตเฉพาะคลื่นที่เคลื่อนที่จากด้าน A ไปด้าน B  

• ควรแนะนำให้นักเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมโดยการวาดภาพคลื่นในสปริงหรืออาจใช้การ
ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

คลื่นกลเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีลักษณะอย่างไร กิจกรรมที่ 3.1 

 

http://ipst.me/9884 

http://ipst.me/9884
http://ipst.me/9884
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• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 

• เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการเกิดคลื่นและชนิดของคลื่น เช่น  
o https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7315-2017-06-14-15-51-22   
o https: / /phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/ latest/wave-on-a-

string_en.html 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง ผลการสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของริบบิ้นและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเมื่อสะบัดสปริง 

การดำเนินกิจกรรม ทิศทางการเคลื่อนที่ของริบบิ้น ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 
สะบัดปลายด้าน A ของ
สปริงไปทางซ้ายและขวา 1 
ครั้ง 

เคลื่อนที่ในแนวซ้ายและขวา 1 ครั้ง 

 

จากด้าน A ไปด้าน B 

สะบัดปลายด้าน A ของ
สปริงไปทางซ้ายและขวา
อย่างต่อเนื่อง 

เคลื่อนที่ในแนวซ้ายและขวาอย่างต่อเนื่อง 

  

จากด้าน A ไปด้าน B 

สะบัดปลายด้าน A ให้ยืด
ออกและหดเข้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

เคลื่อนที่ในแนวกลับไปมาขนานกับแนวการ
วางตัวของสปริงอย่างต่อเนื่อง 

 

จากด้าน A ไปด้าน B 

   

 

  

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7315-2017-06-14-15-51-22
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html


130 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อสะบัดปลายสปริงด้าน A มีพลังงานส่งผ่านไปยังปลายสปริงด้าน B หรือไม่ ทราบได้อย่างไร  
แนวคำตอบ  เมื่อสะบัดปลายสปริงด้าน A มีพลังงานส่งผ่านไปยังปลายสปริงด้าน B สังเกตได้จากสปริงที่
ปลายด้าน B มีการสั่น 

2. คลื่นในสปริงเกิดขึ้นได้อย่างไร  
 แนวคำตอบ  คลื่นในสปริงเกิดขึ้นเมื่อออกแรงสะบัดที่ปลายด้าน A ของสปริงแล้วมีการส่งผ่านพลังงานให้

อนุภาคของสปริงสั่นอย่างต่อเนื่องกันไปจนเกิดเป็นคลื่น 
3. เมื่อสะบัดปลายสปริงด้าน A คลื่นที่เกิดขึ้นมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด  
 แนวคำตอบ  คลื่นในสปริงมีการเคลื่อนทีจ่ากด้าน A ไปด้าน B 
4. ขณะที่เกิดคลื่นในสปริง ริบบิ้นซึ่งเป็นตัวแทนอนุภาคของสปริงมีการเคลื่อนที่ไปกับคลื่นหรือไม่ อย่างไร  
 แนวคำตอบ  ขณะที่เกิดคลื่นในสปริง ริบบิ้นไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่น แต่ริบบิ้นจะเคลื่อนที่กลับไปมารอบ ๆ 

ตำแหน่งเดิม 
5. เมื่อสะบัดปลายสปริงในแนวซ้ายและขวา ทิศทางการเคลื่อนที่ของริบบิ้นและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น

เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
แนวคำตอบ  เมื่อสะบัดปลายสปริงในแนวซ้ายและขวา ทิศทางการเคลื่อนที่ของริบบิ้นจะแตกต่างจากทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของคลื่น โดยริบบิ้นจะเคลื่อนทีไ่ปทางซ้าย-ขวาซ่ึงตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

6. เมื่อสะบัดปลายสปริงให้ยืดออกและหดเข้า ทิศทางการเคลื่อนที่ของริบบิ้นและทิศทางการเคลื่อนที่ของ
คลื่นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

 แนวคำตอบ  เมื่อสะบัดปลายสปริงให้ยืดออกและหดเข้า ทิศทางการเคลื่อนที่ของริบบิ้นจะเหมือนกับแนว  
การเคลื่อนที่ของคลื่น โดยริบบิ้นจะเคลื่อนที่กลับไปมาในแนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 

7. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
 แนวคำตอบ  คลื่นในสปริงเกิดข้ึนเมื่อเราออกแรงสะบัดปลายด้าน A ของสปริงทำให้อนุภาคของสปริงสั่นอย่าง

ต่อเนื่อง เกิดคลื่นเคลื่อนที่จากปลายด้าน A ไปด้าน B โดยที่อนุภาคของสปริงไม่เคลื่อนที่ไปกับคลื่นนั้น สังเกต
ได้จากการเคลื่อนที่ของริบบิ้น ถ้าพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของริบบิ้นกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นใน
สปริงจะสามารถแบ่งคลื่นได้เป็น  2 ลักษณะ คือ คลื่นในสปริงที่มีแนวการเคลื่อนที่ของริบบิ้นตั้งฉากกับทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของคลื่น และคลื่นในสปริงที่มีแนวการเคลื่อนที่ของริบบิ้นอยู่ในแนวเดียวกันกับทิศทางการ
เคลื่อนที่ของคลื่น 

 

 

  



131 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ 

การใช้ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

1. รวบรวมข้อมูลและบอกความหมายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
2. รวบรวมข้อมูลและนำเสนอการใช้ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

50 นาที 
 

  
-ไม่มี-  
 
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ ครูควรเตรียมข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับ
ให้นักเรียนสืบค้นล่วงหน้า 

 
1. ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียน

เปรียบเทียบและสังเคราะห์ข้อมูลก่อนนำเสนอ 
2. ครูควรวางแผนให้นักเรียนแบ่งความรับผิดชอบในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และ

อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้ครบทุกช่วงความถ่ีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
•  ในการนำเสนอผลการทำกิจกรรม ครูอาจติดแสดงผลการทำกิจกรรมของนักเรียนบนผนัง

ห้องเรียนหรือจัดแสดงที่โต๊ะ เพื่อให้นักเรียนทุกคนเดินศึกษา (gallery walk) สำหรับวิธีการ
นำเสนอข้ึนอยู่กับลักษณะของผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้น 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 

• เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการเกิดคลื่นและชนิดของคลื่น เช่น  
https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7315-2017-06-14-15-51-22  
https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7150-
115?fbclid=IwAR2TPQHZcRQisjG7s1ixOSDkVHUWGdM908_Wp2V6Jyna44JrMitD9
rqcyVY 

 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร กิจกรรมที่ 3.2 

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7315-2017-06-14-15-51-22
https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7150-115?fbclid=IwAR2TPQHZcRQisjG7s1ixOSDkVHUWGdM908_Wp2V6Jyna44JrMitD9rqcyVY
https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7150-115?fbclid=IwAR2TPQHZcRQisjG7s1ixOSDkVHUWGdM908_Wp2V6Jyna44JrMitD9rqcyVY
https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7150-115?fbclid=IwAR2TPQHZcRQisjG7s1ixOSDkVHUWGdM908_Wp2V6Jyna44JrMitD9rqcyVY
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ผลการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล 

• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ คลื่นประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านพลังงาน  แต่จะส่งผ่านพลังงาน
โดยการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าต่อเนื่องกันไปเป็นทอด ๆ  

• สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ ช่วงความถ่ีต่าง ๆ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิด
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ดวงอาทิตย์ โดยแต่ละช่วงมีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด 
แสง อัลตราไวโอเลต   รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา 

 
• ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผกผันกับความยาวคลื่น 

• พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผันตามความถี่ โดยคลื่นที่มีความถี่สูงจะมีพลังงานมาก 

• ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การใช้คลื่นวิทยุส่งสัญญาณวิทยุ การใช้คลื่นไมโครเวฟสำหรับการ
สื่อสารโทรทัศน์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังสามารถใช้อุ่นอาหารหรือทำให้อาหารสุกได้อีกด้วย การใช้แสง
เลเซอร์สำหรับส่งสารสนเทศผ่านเส้นใยนำแสง การใช้รังสีเอกซ์ในการศึกษาโครงสร้างกระดูกภายในร่างกาย
มนุษย์ เป็นต้น 

• อันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีอัลตราไวโอเลตอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง รังสีแกมมาอาจทำลาย
เนื้อเยื่อหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้หากได้รับรังสีแกมมาในปริมาณสูง 

 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

อัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีอัตราเร็วเท่ากันในสุญญากาศ โดยมีค่าประมาณ 3x108 เมตรต่อวินาที แต่ในตัวกลางอื่น ๆ จะมี
อัตราเร็วแตกต่างกันและจะมีอัตราเร็วน้อยกว่าอัตราเร็วในสุญญากาศ 
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร  
 แนวคำตอบ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือคลื่นประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านพลังงาน แต่จะ

ส่งผ่านพลังงานโดยการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าต่อเนื่องกันไป  
 สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือช่วงความถี่ต่าง ๆ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยแต่ละช่วงมีชื่อเรียกต่างกัน 

ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา 
2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแตกต่างจากคลื่นกลหรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแตกต่างจากคลื่นกล โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผ่านพลังงานโดยไม่อาศัย

ตัวกลาง ส่วนคลื่นกลส่งผ่านพลังงานโดยอาศัยตัวกลาง 
3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีประโยชน์และอันตรายอย่างไรบ้าง  
 แนวคำตอบ ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การใช้คลื่นวิทยุส่งสัญญาณวิทยุ การใช้คลื่นไมโครเวฟ

สำหรับการสื่อสารโทรทัศน์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังสามารถใช้อุ่นอาหารหรือทำให้อาหารสุกได้อีกด้วย 
การใช้แสงเลเซอร์สำหรับส่งสารสนเทศผ่านเส้นใยนำแสง การใช้รังสีเอกซ์ในการศึกษาโครงสร้างกระดูกภายใน
ร่างกายมนุษย์ เป็นต้น 

 อันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีอัลตราไวโอเลตอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง รังสีแกมมาอาจทำลาย
เซลล์หรือเนื้อเยื่อ หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้ถ้าได้รับรังสีแกมมาในปริมาณสูง 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือคลื่นประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านพลังงาน แต่จะ

ส่งผ่านพลังงานโดยการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าต่อเนื่องกันไปเป็นทอด ๆ สเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าคือช่วงความถี่ต่าง ๆ ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
เช่น ดวงอาทิตย์ โดยแต่ละช่วงมีชื่อเรียกต่างกัน ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต 
รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา มนุษย์นำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์มากมาย แต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ได้ถ้าได้รับในปริมาณสูง 
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นักเรียนจะได้สร้างเครื่องมือตรวจสอบสเปกตรัมของแสงอย่างง่าย เรียกว่า สเปกโตรสโคป ที่อาจทำจากปริซึมหรือ

เกรตติ้ง  

1. สร้างเครื่องมืออย่างง่ายเพ่ือตรวจสอบสเปกตรัมของแสง 
2. สังเกตและเปรียบเทียบสเปกตรัมของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันโดย

ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น  
 

1 ชั่วโมง 
  

 
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. เกรตติ้ง 1 อัน 

2. ท่อทรงกระบอกหรือแกนกระดาษชำระ 1 อัน 

3. กระดาษแข็ง 1 แผ่น 

4. เทปกาว 1 ม้วน 

5. กรรไกร 1 เล่ม 

 
-ไม่มี-  
 
 

• ครูควรเน้นย้ำถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือตรวจสอบสเปกตรัมของแสง โดยห้ามใช้
เครื่องมือตรวจสอบสเปกตรัมของแสงกับแหล่งกำเนิดแสงที่มีความเข้มแสงมากเกินไป เช่น 
ดวงอาทิตย์ 

• การนำเสนอผลการทำกิจกรรม ครูอาจสุ่มเลือกบางกลุ่มนำเสนอ หรืออาจติดแสดงผลการทำ
กิจกรรมบนผนังห้องเรียนหรือจัดแสดงที่โต๊ะ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนเดินศึกษา (gallery walk) 
โดยวิธีการนำเสนอขึ้นอยู่กับลักษณะของผลงานที่นักเรียนสร้าง 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

สร้างเครื่องมือตรวจสอบสเปกตรัมของแสงได้อย่างไร กิจกรรมท้ายบท 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

สเปกตรัมของแสงเมื่อใช้เครื่องมือตรวจสอบสเปกตรัมของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

 
 

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เม่ือใช้เครื่องมือตรวจสอบสเปกตรัมของแสงอย่างง่ายมองแสงจากหลอดไฟฟ้า สิ่งที่นักเรียนเห็นมีลักษณะอย่างไร  
 แนวคำตอบ เห็นเป็นแถบสีต่าง ๆ เรียงกันไป เช่น ม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง แดง  
2. สเปกตรัมของแหล่งกำเนิดแสงต่าง ๆ รอบตัวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
 แนวคำตอบ  ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสงที่นักเรียนทำกิจกรรม 

 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

โดยทั่วไปแหล่งกำเนิดแสงที่พบในชีวิตประจำวันจะให้สเปกตรัมของแสงเป็นสีแดงถึงสีม่วง แต่แหล่งกำเนิดแสงบางชนิดจะให้
สเปกตรัมที่ต่างออกไป เช่น หลอดไฟทางหลวงที่ทำจากหลอดฮาโลเจนจะให้สเปกตรัมสีส้มเป็นส่วนใหญ่ 
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1. คลื่น ก และ ข เป็นคลื่นที่เกิดขึ้นในเวลาที่เท่ากัน ดังภาพ  

 

ความยาวคลื่น แอมพลิจูด และความถี่ของคลื่นทั้ง 2 ขบวน แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร * 
แนวคำตอบ 

• ความยาวคลื่นคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เมื่อตัวกลางสั่นครบ 1 รอบ มีขนาดเท่ากับระยะในแนวระดับระหว่าง
สันคลื่นถึงสันคลื่นหรือท้องคลื่นถึงท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน จากภาพ คลื่น ก และ ข มีความยาวคลื่นเท่ากัน  

 
• แอมพลิจูดคือความสูงของสันคลื่นหรือท้องคลื่นเมื่อวัดจากระดับเดิม จากภาพ คลื่น ก และ ข มีแอมพลิจูด

ต่างกัน โดยคลื่น ก มีแอมพลิจูดมากกว่าคลื่น ข 

 
 

• ความถี่คือจำนวนรอบที่ตัวกลางสั่นครบ 1 รอบ หรือจำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดจุดหนึ่งในตัวกลางใน
ช่วงเวลา 1 วินาที จากภาพ คลื่นทั้งสองขบวนสั่นครบ 2 รอบเท่ากันในเวลาที่เท่ากัน ดังนั้นคลื่น ก และ คลื่น ข 
มีความถ่ีเท่ากัน 

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที ่1  

คลื่น ก 

คลื่น ข 

คลื่น ก 

คลื่น ข 

คลื่น ก 

คลื่น ข 
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2. คลื่นน้ำเคลื่อนที่จากจุดกำเนดิไปทางขวาในเวลา 2 วินาที ได้ระยะทาง 40 เซนติเมตร ดังภาพ 

 
2.1 แอมพลิจูดของคลื่นมีค่าเท่าใด * 
 แนวคำตอบ  แอมพลิจูด คือ ความสูงของสันคลื่นหรือท้องคลื่นเมื่อวัดจากระดับเดิม ดังนั้น คลื่นมีแอมพลิจูด 

5 เซนติเมตร 
2.2 ความยาวคลื่นมีค่าเท่าใด * 
 แนวคำตอบ  ความยาวคลื่น คือ ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เมื่อตัวกลางสั่นครบ 1 รอบ มีขนาดเท่ากับระยะใน

แนวระดับระหว่างสันคลื่นถึงสันคลื่นหรือท้องคลื่นถึงท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน คลื่นนี้มีความยาวคลื่น 16 เซนติเมตร 

                 
2.3 ความถี่ของคลื่นมีค่าเท่าใด * 
 แนวคำตอบ ความถี ่ คือ จำนวนรอบที่ตัวกลางสั่นใน 1 วินาที หรือจำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดจุดหนึ่งใน

ตัวกลางในช่วงเวลา 1 วินาที 
จากภาพ ในเวลา 2 วินาที มีลูกคลื่นจำนวนทั้งหมด 2.5 ลูกคลื่น ผ่านจุดกำเนิด 
ดังนั้นความถี่ = 2.5 รอบ/2 วินาที 
                 = 1.25 รอบต่อวินาที  
ความถี่ของคลื่นเท่ากับ 1.25 รอบต่อวินาที หรือ 1.25 เฮิรตซ์ 

3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดมีพลังงานมากที่สุด เพราะเหตุใด * 
แนวคำตอบ รังสีแกมมามีพลังงานมากที่สุดเพราะมีความถี่สูงที่สุด 

ระยะในแนวดิ่ง (cm) 

ระยะในแนวระดับ (cm) จุดกำเนิด 

ระยะในแนวดิ่ง (cm) 

ระยะในแนวระดับ (cm) จุดกำเนิด 

ความยาวคลื่น 

ความยาวคลื่น 

ความยาวคลื่น 
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4. แสงเลเซอร์คืออะไรและอยู ่ในความถี่ช่วงใดของสเปกตรัมของคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเราสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรืออุตสาหกรรมอย่างไรได้บ้าง 
แนวคำตอบ เลเซอร์ (LASER : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ในช่วงของแสงที่เรามองเห็นที่มีความยาวคลื่นเฉพาะค่า เช่น แสงเลเซอร์สีแดง เป็นคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่น 6.60 x 10-7 
หรือ 6.35 x 10-7 เมตร และมีความเข้มสูง สามารถนำเลเซอร์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสื่อสารใช้เลเซอร์
สำหรับส่งสารสนเทศผ่านเส้นใยนำแสง ด้านการแพทย์ใช้ในการผ่าตัด   

5. เพราะเหตุใดยานอวกาศสำรวจดาวเคราะห์จึงต้องใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งสัญญาณกลับมายังโลก 
 แนวคำตอบ ยานอวกาศสำรวจดาวเคราะห์ต้องใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื ่อส่งสัญญาณมายังโลกเพราะระหว่าง       

ดาวเคราะห์และโลกเป็นสุญญากาศ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผ่าน
พลังงานโดยไม่อาศัยตัวกลาง 
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สาระสำคัญ 

แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงความถี่ที่เราสามารถมองเห็นได้และทำให้มองเห็นวัตถุได้เมื่อมีแสงจาก
วัตถุนั้น ๆ เข้าตา  

แสงเคลื่อนที ่เป็นเส้นตรงในตัวกลางเดียวกัน เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะท้อนซึ่งเป็นไปตามกฎ       
การสะท้อนของแสง การสะท้อนของแสงทำให้เกิดภาพได้โดยภาพเกิดจากการรวมกันของแสงสะท้อน ถ้าแสงสะท้อน
รวมกันจริงทำให้เกิดภาพจริง แต่ถ้าแสงสะท้อนไม่รวมกันแต่เสมือนว่ารวมกันจะเกิดภาพเสมือน 

เมื่อแสงเคลื่อนทีผ่่านตัวกลางที่แตกต่างกัน เช่น อากาศและน้ำ อากาศและแก้ว จะเกิดการหักเหที่บริเวณรอยต่อ
ระหว่างสองตัวกลางนั้นเนื่องจากอัตราเร็วของแสงเปลี่ยนไป ในบางกรณีอาจเกิดการสะท้อนกลับหมดในตัวกลางที่แสง
ตกกระทบ การหักเหของแสงผ่านเลนส์ทำให้เกิดภาพซึ่งภาพจากเลนส์เกิดจากแสงหักเหไปรวมกัน ถ้าแสงหักเหรวมกัน
จริงจะเกิดภาพจริง  แต่ถ้ารังสีหักเหไมร่วมกันแตเ่สมือนว่ารวมกันจะเกิดภาพเสมือน 

เมื่อแสงคลื่อนที่จากอากาศผ่านปริซึมจะเกิดการกระจายของแสงเป็นแสงสีต่าง ๆ เรียกว่า สเปกตรัมของแสง 
เนื่องจากแสงแต่ละสีเคลื่อนที่ในปริซึมด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกัน จึงทำให้หักเหได้ไม่เท่ากันและแยกออกจากกัน  

การสะท้อนและการหักเหของแสงนำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับแสง เช่น รุ้ง มิราจ และอธิบาย
การทำงานของทัศนอุปกรณ์ เช่น แว่นขยาย กระจกเงาโค้งจราจร กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ แว่นสายตา 

เมื ่อแสงตกกระทบบนพื ้นผิวหนึ ่ง ๆ จะเกิดความสว่างบนพื ้นผิวนั ้น ความสว่างมีหน่วยเป็นลักซ์  โดย 
ความสว่างมีผลต่อดวงตามนุษย์ การใช้สายตาในสภาพแวดล้อมที่มีความสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อดวงตา เช่น 
การดูวัตถุในที่มีความสว่างมากหรือน้อยเกินไป การจ้องดูหน้าจอภาพเป็นเวลานาน ความรู้เกี่ยวกับความสว่างสามารถ
นำมาใช้จัดความสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดความสว่างที่เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือ
หรือห้องผ่าตัด เป็นต้น 

 

แสง บทที่ 2 
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จุดประสงค์บทเรียน เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. ทดลองเพ่ืออธิบายกฎการสะท้อนของแสง  
2. อธิบายและเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบและกระจกเงาโค้ง  
3. บอกการประยุกต์ใช้กระจกเงาราบและกระจกเงาโค้งในชีวิตประจำวัน 
4. อธิบายการหักเหของแสงและการสะท้อนกลับหมดเม่ือแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน 
5. เขียนแผนภาพรังสีของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสที่แตกต่างกัน 
6. อธิบายการกระจายของแสงเมื่อผ่านปริซึม 
7. อธิบายและเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพที่เกิดจากเลนส์นูนและเลนส์เว้า 
8. บอกการประยุกต์ใช้เลนส์นูนและเลนส์เว้าในชีวิตประจำวัน 
9. อธิบายปรากฏการณ์ทางแสงโดยอาศัยหลักการสะท้อนและการหักเหของแสง 
10. วัดความสว่างของพ้ืนผิวโดยใช้อุปกรณ์วัดความสว่าง 
11. อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อดวงตา 
12. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและเสนอแนะการจัดความสว่างของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสมใน

การทำกิจกรรม 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. ทดลองเพ่ืออธิบายกฎ
การสะท้อนของแสง  

 
 
 
 
 

1. แสงเป็นคลื่นความถี่ช่วงหนึ่งของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

2. แสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงใน
ตัวกลางเดียวกัน 

3. เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิด 
การสะท้อน  เรียกเส้นที่ลาก    
ตั้งฉากกับผิวสะท้อน ณ จุดที่เกิด
การสะท้อนว่า เส้นแนวฉาก มุมที่
รังสีตกกระทบทำกับเส้นแนวฉาก
เรียกว่า มุมตกกระทบ และมุมที่
รังสีสะท้อนทำกับเส้นแนวฉาก
เรียกว่า มุมสะท้อน 

4. เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการ
สะท้อนซึ่งเป็นไปตามกฎการ
สะท้อนของแสง โดยรังสี        
ตกกระทบ เส้นแนวฉาก        
รังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกัน 
และมุมตกกระทบเท่ากับ       
มุมสะท้อน  

 

กิจกรรมที่  3.3
ความสัมพันธ์
ระหว่างมุมตก
กระทบและมุม
สะท้อนเป็นอย่างไร 
 

1. ระบุรังสีตกกระทบ  
รังสีสะท้อน เส้นแนวฉาก 
มุมตกกระทบ และ 
มุมสะท้อนของการ
สะท้อนของแสง 

2. ออกแบบการทดลอง  
และอธิบายกฎการ
สะท้อนของแสง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

2. อธิบายและเขียน
แผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดภาพที่
เกิดจากกระจกเงาราบ
และกระจกเงาโค้ง  

3. บอกการประยุกต์ใช้
กระจกเงาราบและ
กระจกเงาโค้งใน
ชีวิตประจำวัน 

 

1. แสงเคลื่อนทีจ่ากวัตถุทุกทิศทาง 
เมื่อตกกระทบกระจกเงาราบจะ
เกิดการสะท้อน  และถ้าต่อแนว
รังสีสะท้อนให้เสมือนตัดกันหลัง
กระจกจะเกิดภาพเสมือน 

2. ภาพจากกระจกเงาราบมีขนาดเท่า
วัตถุ ระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ 
จึงนิยมใช้กระจกเงาราบเพ่ือส่องดู
ตัวเองและช่วยในการแต่งตัว  

กิจกรรมที่  3.4 
ภาพที่เกิดจากแผ่น
สะท้อนแสงผิวราบ
มีลักษณะอย่างไร  

1. อธิบายการเกิดภาพจาก
กระจกเงาราบ  

2. เขียนแผนภาพรังสีของ
แสงแสดงการเกิดภาพ
ของกระจกเงาราบ 

3. บอกการประยุกต์ใช้
กระจกเงาราบใน
ชีวิตประจำวัน 

3. กระจกเงาโค้งคือกระจกเงาที่ผิว
สะท้อนมีลักษณะโค้ง โดยกระจก
เงาเว้าจะใช้ผิวโค้งเว้าเป็นผิว
สะท้อนแสง ส่วนกระจกเงานูนจะ
ใช้ผิวโค้งนูนเป็นผิวสะท้อนแสง 

4. แสงตกกระทบที่จุดใด ๆ บน
กระจกเงาโค้งจะเกิดการสะท้อน 
ซ่ึงเป็นไปตามกฎการสะท้อน  

5. ถ้าแสงขนานที่ขนานกับแกนมุข
สำคัญตกกระทบกระจกเงาเว้า 
แสงสะท้อนจะไปรวมกันที่จุด  
จุดหนึ่ง เรียกว่าจุดโฟกัสของ
กระจกเงาเว้า 

6. ถ้าแสงขนานที่ขนานกับแกนมุข
สำคัญตกกระทบกระจกเงานูน 
แสงสะท้อนจะไม่ได้ตัดกันแต่ถ้า
ลากเส้นตามแนวรังสีสะท้อน
ต่อไปยังด้านหลังของ        
กระจกเงานูนพบว่าจะตัดกันที่จุด
จุดหนึ่ง เรียกว่าจุดโฟกัสเสมือน
ของกระจกเงานูน 

กิจกรรมที่  3.5 
การสะท้อนของ
แสงจากแผ่น
สะท้อนแสงผิวโค้ง
เป็นอย่างไร 

1. อธิบายการสะท้อนของ
แสงขนานที่ขนานกับ
แกนมุขสำคัญเมื่อตก
กระทบกระจกเงาเว้า
และกระจกเงานูน 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

7. แสงเคลื่อนทีจ่ากวัตถุทุกทิศทาง 
เมื่อตกกระทบกระจกเงาโค้งจะ
เกิดการสะท้อน โดยภาพจาก
กระจกเงาโค้งเกิดจากรังสีสะท้อน
ตัดกันหรือต่อแนวรังสีสะท้อนให้
ตัดกัน โดยถ้ารังสีสะท้อนตัดกัน
จริงจะเกิดภาพจริง  แต่ถ้าต่อแนว
รังสีสะท้อนให้ไปตัดกันจะเกิด
ภาพเสมือน 

8. ภาพจากกระจกเงาเว้าจะเป็นได้
ทั้งภาพจริงและภาพเสมือน โดย
จะเกิดภาพจริงเมื่อวัตถุอยู่ห่าง
จากกระจกมากกว่าความยาว
โฟกัส และจะเกิดภาพเสมือนเมื่อ
วัตถุอยู่ห่างจากกระจกน้อยกว่า
ความยาวโฟกัส 

9. ภาพจากกระจกเงานูนจะเป็น
ภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดเล็กกว่า
วัตถุเสมอ 

กิจกรรมที่  3.6 
ภาพที่เกิดจาก
กระจกเงาโค้งเป็น
อย่างไร  
 

1. อธิบายการเกิดภาพจาก
กระจกเงาเว้าและกระจก
เงานูน 

2. เขียนแผนภาพรังสีของ
แสงแสดงการเกิดภาพ
จากกระจกเงาเว้าและ
กระจกเงานูน 

3. บอกการประยุกต์ใช้
กระจกเงาเว้าและกระจก
เงานูนในชีวิตประจำวัน 

 10. กระจกเงาเว้าทำหน้าที่รวมแสงซ่ึง
สามารถนำมาประยุกต์เป็น
ส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น ใช้เป็น
ส่วนประกอบในกล้องจุลทรรศน์
เพ่ือรวมแสงไปให้ตกที่แผ่นสไลด์ 
ใช้ทำเตาสุริยะเพ่ือรวมแสงและ
พลังงานความร้อน ใช้ทำกล้อง
โทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง 
นอกจากนี้สมบัติอย่างหนึ่งของ
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

กระจกเงาเว้าคือ เมื่อนำมาส่องดู
วัตถุใกล้ ๆ โดยให้ระยะวัตถุน้อย
กว่าความยาวโฟกัสแล้ว จะได้
ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่า
วัตถุ จึงมักนำมาใช้ทำกระจก
แต่งหน้า และกระจกสำหรับ   
ทันตแพทย์เพ่ือตรวจฟัน 

11.ภาพที่เกิดจากกระจกเงานูนเป็น
ภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดเล็กกว่า
วัตถุเสมอ ทำให้ช่วยเพ่ิมขอบเขต
การมองเห็นภาพในกระจกให้กว้าง
ขึ้น จึงมักนำกระจกเงานูนมาใช้
ประโยชน์โดยติดกับรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เพ่ือให้สามารถ
มองเห็นภาพทางด้านหลังและ
ด้านข้างของรถ นอกจากนี้กระจก
เงานูนยังใช้ติดตั้งบริเวณทางเลี้ยว 
เพ่ือช่วยให้มองเห็นรถยนต์ที่วิ่ง
สวนทางมาหรือติดตั้งกระจกเงานูน
ในร้านค้าเพ่ือให้สามารถเห็นภาพ
ภายในร้านค้าในมุมกว้างขึ้น   

4. อธิบายการหักเหของ
แสงและการสะท้อน
กลับหมดเมื่อแสง
เคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง
โปร่งใสที่แตกต่างกัน 

5. เขียนแผนภาพรังสีของ
แสงเมื่อผ่านตัวกลาง
โปร่งใสที่แตกต่างกัน 

 
 

1. เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลาง
โปร่งใสหนึ่งไปยังตัวกลางโปร่งใส
อีกตัวกลางหนึ่ง ณ จุดที่แสงตก
กระทบบริเวณรอยต่อระหว่าง
ตัวกลางทั้งสองนั้น แสงจะเกิด
การหักเหและแสงบางส่วนจะเกิด
การสะท้อน 

2. เส้นตรงที่ตั้งฉากกับผิวรอยต่อ
ระหว่างตัวกลางทั้งสอง ณ จุดที่
แสงตกกระทบเรียกว่าเส้นแนว

กิจกรรมที่ 3.7 
มุมหักเหมี
ความสัมพันธ์กับมุม
ตกกระทบอย่างไร 

 

 

 

 

 

1. อธิบายการหักเหของแสง
เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่าน
ตัวกลางโปร่งใสที่
แตกต่างกัน 

2. เขียนแผนภาพรังสีของ
แสงเมื่อผ่านตัวกลาง
โปร่งใสที่แตกต่างกัน 
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ฉาก เรียกรังสีของแสงที่ตก
กระทบว่า รังสีตกกระทบ โดยมุม
ทีร่ังสีตกกระทบทำมุมกับเส้นแนว
ฉากเป็นมุมตกกระทบ เมื่อแสง
ผ่านเข้าไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง 
เรียกรังสีของแสงนั้นว่า รังสีหักเห 
โดยมุมทีร่ังสีหักเหทำมุมกับ
เส้นแนวฉากเรียกมุมหักเห 

3. เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่
แสงมีอัตราเร็วมากไปยังตัวกลาง
ที่แสงมีอัตราเร็วน้อย รังสีหักเห
จะเบนเข้าหาเส้นแนวฉาก ทำให้
มุมหักเหเล็กกว่ามุมตกกระทบ  

4. เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่
แสงมีอัตราเร็วน้อยไปยังตัวกลาง
ที่แสงมีอัตราเร็วมาก รังสีหักเหจะ
เบนออกจากเส้นแนวฉาก ทำให้
มุมหักเหใหญ่มุมตกกระทบ  

 

 

 

5. เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่
แสงมีอัตราเร็วน้อยไปยังตัวกลาง
ที่แสงมีอัตราเร็วมาก ด้วยมุมตก
กระทบค่าหนึ่งแล้วทำให้มุมหักเห
มีขนาดเท่ากับ 90 องศา เรียกมุม
ตกกระทบนี้ว่า มุมวิกฤติ 

6. เมื่อแสงตกกระทบตัวกลาง
โปร่งใสด้วยมุมกระทบที่ใหญ่กว่า
มุมวิกฤติจะเกิดการสะท้อนกลับ
หมดในตัวกลางที่แสงตกกระทบ 

7. การหักเหของแสงเมื่อแสงผ่าน
ตัวกลางต่างชนิดกันทำให้มองเห็น

กิจกรรมที่ 3.8 
การสะท้อนกลับ
หมดของแสงเป็น
อย่างไร 
 

1. อธิบายการสะท้อนกลับ
หมดของแสง 
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วัตถอุยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจาก
ตำแหน่งจริงของวัตถุนั้น   

8. มิราจเป็นปรากฏการณ์เกิดภาพ
ลวงตาซึ่งเกิดจากการหักเหของ
แสงผ่านชั้นของอากาศท่ีมีความ
หนาแน่นต่างกัน ทำให้แสงหักเห
อย่างต่อเนื่องเป็นเส้นโค้ง 

6. อธิบายการกระจาย
ของแสงเมื่อผ่านปริซึม 

7. อธิบายปรากฏการณ์
ทางแสงโดยอาศัย
หลักการสะท้อนและ
การหักเหของแสง 

1. เมื่อแสงผ่านปริซึมจะเกิด      
การหักเหโดยแสงแต่ละสีหักเหได้
ไม่เท่ากัน ทำให้แสงแต่ละสี
กระจายออกเป็นแสงสีต่าง ๆ 
เรียกว่า สเปกตรัมของแสง 

2. รุ้งเกิดจากการที่แสงหักเหผ่าน
หยดน้ำในอากาศ เกิดการ
กระจายของแสง ทำให้เรา
มองเห็นแสงสีต่าง ๆ 

กิจกรรมที่ 3.9 
การกระจายของ
แสงเป็นอย่างไร  
 

1. อธิบายการกระจายของ
แสงเมื่อผ่านปริซึม 

 

8. อธิบายและเขียน
แผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดภาพที่
เกิดจากเลนส์นูนและ
เลนส์เว้า  

9. บอกการประยุกต์ใช้
เลนส์นูนและเลนส์เว้า
ในชีวิตประจำวัน 

10.อธิบายปรากฏการณ์
ทางแสงโดยอาศัย
หลักการสะท้อนและ
การหักเหของแสง 

 
 

1. เลนส์ คือ ตัวกลางโปร่งใสที่ทำ
หน้าที่รวมแสงหรือกระจายแสง 
แบ่งเป็นเลนส์นูนและเลนส์เว้า  

2. เลนส์นูนมีลักษณะหนาบริเวณ
ส่วนกลางของเลนส์และบางที่
บริเวณขอบ ส่วนเลนส์เว้ามี
ลักษณะหนาบริเวณขอบของ
เลนส์และบางบริเวณส่วนกลาง
ของเลนส์  

3. เลนส์นูนทำหน้าที่รวมแสง ถ้าแสง
ขนานที่ขนานกับแกนมุขสำคัญตก
กระทบเลนส์นูน  แสงขนานจะ
หักเหและไปตัดกันที่จุดหนึ่งอีก
ด้านหนึ่งของเลนส์บน         

กิจกรรมที่ 3.10 
การหักเหของแสง
ขนานเมื่อผ่านเลนส์
เป็นอย่างไร  

1. อธิบายการหักเหของแสง
ขนานที่ผ่านเลนส์นูนและ 
เลนส์เว้า  

2. บอกการประยุกต์ใช้
เลนส์นูนและเลนส์เว้า 
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แกนมุขสำคัญ เรียกว่า จุดโฟกัส
ของเลนส์นูน ระยะทางจาก     
จุดกึ่งกลางเลนส์ถึงจุดโฟกัส
เรียกว่า ความยาวโฟกัส 

4. เลนส์เว้าทำหน้าที่กระจายแสง  
ถ้าแสงขนานที่ขนานกับแกนมุข
สำคัญตกกระทบเลนส์เว้า แสงจะ
หักเหออกจากกันทำให้ไม่ตัดกัน 
แต่ถ้าต่อแนวของรังสีของแสง  
หักเหออกมาด้านหน้าเลนส์ จะ
พบว่าแนวเหล่านี้จะไปตัดกันที่จุด
หนึ่งบนแกนมุขสำคัญ เรียกว่า 
จุดโฟกัสของเลนส์เว้า ระยะทาง
จากจุดกึ่งกลางเลนส์ถึงจุดโฟกัส
เรียกว่า ความยาวโฟกัส  

5. ถ้าวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูนที่
ตำแหน่งต่าง ๆ ภาพที่เกิดขึ้นอาจ
เป็นได้ท้ังภาพจริง หัวกลับ ขนาด
เล็กกว่า เท่ากับ หรือใหญ่กว่า
วัตถุ และอาจเป็นภาพเสมือน หัว
ตั้งทีม่ีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุ 

6. ถ้าวางวัตถุไว้หน้าเลนส์เว้าที่
ตำแหน่งต่าง ๆ ภาพที่เกิดขึ้นจะ
เป็นภาพเสมือน หัวตั้ง และมี
ขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอ  

7. เราสามารถมองเห็นวัตถุได้
เนื่องจากมีแสงจากวัตถุเข้าตาโดย
เมื่อแสงผ่านกระจกตาจะเกิดการ
หักเหและจะมีการหักเหอีกครั้งที่

กิจกรรมที่ 3.11 
ภาพที่เกิดจากเลนส์
นูนเป็นอย่างไร  
 

1.  อธิบายการเกิดภาพท่ี
เกิดจากเลนส์นูนและ
เลนส์เว้า 

2. เขียนแผนภาพรังสีของ
แสงแสดงการเกิดภาพที่
เกิดจากเลนส์นูนและ
เลนส์เว้า 

3. อธิบายการแก้ไขความ
บกพร่องทางสายตาโดย
ใช้เลนส์ 
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เลนส์ตาซึ่งเป็นเลนส์นูน ทำให้
แสงรวมกันที่เรตินาจากนั้นเรตินา
จะส่งสัญญาณไปให้สมองตีความ 

8. ความบกพร่องทางสายตา เช่น 
สายตาสั้นและสายตายาว เป็น
เพราะตำแหน่งที่เกิดภาพไม่ได้อยู่
ทีเ่รตินาพอดี จึงต้องใช้เลนส์เพ่ือ
ช่วยแก้ไขให้มองเห็นเหมือนคน
สายตาปกติโดยคนสายตาสั้นใช้
เลนส์เว้า ส่วนคนสายตายาวใช้
เลนส์นูน  

10.วัดความสว่างของ
พ้ืนผิวโดยใช้อุปกรณ์
วัดความสว่าง 

11.อธิบายผลของความ
สว่างที่มีต่อดวงตา 

12.วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาและเสนอแนะ
การจัดความสว่างของ
สถานที่ต่าง ๆ ให้
เหมาะสมในการทำ
กิจกรรม 

 

1. เมื่อแสงตกกระทบวัตถุบนผิววัตถุ
ต่าง ๆ จะทำให้เกิดความสว่างบน
วัตถุนั้น  

2. ความสว่างบนพื้นท่ีรับแสงหนึ่ง ๆ 
มีหน่วยเป็นลักซ์  โดยอุปกรณ์ที่
ใช้วัดความสว่างเรียกว่า 
ลักซ์มิเตอร์  

3. ในชีวิตประจำวันเราทำกิจกรรม
หลายอย่างในสถานที่ต่าง ๆ ที่
ต้องการความสว่างแตกต่างกัน  

4. ความสว่างมีผลต่อดวงตามนุษย์ 
การใช้สายตาในสภาพแวดล้อมที่
มีความสว่างไม่เหมาะสมจะเป็น
อันตรายต่อดวงตา เช่น การดู
วัตถุในที่มีความสว่างมากหรือ
น้อยเกินไป การจ้องดูหน้าจอภาพ
เป็นเวลานาน  

5. ความรู้เกี่ยวกับความสว่าง
สามารถนำมาใช้จัดความสว่าง

กิจกรรมที่ 3.12 
ความสว่างที่
เหมาะสมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ 
ควรมีค่าเท่าใด  

1. วัดความสว่างของพ้ืนผิว
โดยใช้อุปกรณ์วัด 
ความสว่าง 

2. อธิบายผลของความ
สว่างที่มีต่อดวงตา 

3. เสนอแนะการจัดความ
สว่างของสถานที่ต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมในการทำ
กิจกรรม 
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ของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับการทำกิจกรรม เช่น การจัด
ความสว่างในห้องเรียนที่
เหมาะสมสำหรับการอ่านหนังสือ 
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ทักษะ 
เร่ืองท่ี 

1 2 3 ท้ายบท 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสังเกต     
การวัด     

การจำแนกประเภท     

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา    
 

การใช้จำนวน     
การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล     
การลงความเห็นจากข้อมลู     

การพยากรณ ์     

การตั้งสมมติฐาน     

การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     

การกำหนดและควบคมุตัวแปร     

การทดลอง     

การตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป     
การสร้างแบบจำลอง     
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา     
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ     
ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ     
ด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม     
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร     
ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง     

 

 

  

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้จากบทเรียน 
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1. เชื่อมโยงเข้าสู่บทที่ 2 แสง โดยให้นักเรียนสังเกตภาพนำบท 
อ่านเนื้อหานำบท จากนั้นร่วมกันอภิปรายตามแนวคำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• ภาพที่เห็นเป็นภาพอะไร (ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นที่ภูชี้ฟ้า)  

• แสงเป็นคลื่นประเภทใด (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) 

• ข้อความที ่กล่าวว่าเรามองเห็นภาพในอดีตของดวง
อาทิตย์เมื ่อ 8 นาที ที ่ผ่านมา หมายความว่าอย่างไร 
(เรามองเห็นดวงอาทิตย์ได้เมื ่อแสงจากดวงอาทิตย์
เคลื่อนที่เข้าสู่ตาเรา ซึ่งกว่าแสงนั้นจะมาถึงโลกต้องใช้
เวลาประมาณ 8 นาที ดังนั้น แสงที่มาถึงเราแล้วทำให้
เราเห็นดวงอาทิตย์คือแสงที่เกิดขึ้นเมื่อ 8 นาททีี่แล้ว) 

• แสดงวิธีการคำนวณหาเวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่จากดวง
อาทิตย์ถึงโลกได้อย่างไร (หาเวลาที่แสงใช้เคลื่อนที่จาก
ดวงอาทิตย์ถึงโลกได้โดยแสงเคลื ่อนที ่ด ้วยอัตราเร็ว
ประมาณ 3 x 108 เมตรต่อวินาที และโลกซึ่งอยู่ห่างดวงอาทิตย์เป็นระยะทางประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร  
จาก อัตราเร็ว = ระยะทาง/เวลา 
เวลา = ระยะทาง/อัตราเร็ว 
เวลา = 150 x 106 x 103 เมตร/ 3 x 108 เมตรต่อวินาที 
เวลาที่แสงเคลื่อนที่จากดวงอาทิตย์ถึงโลก คือ  = 500 วินาที หรือ 8.3 นาท)ี  

• นักเรียนรู้จักปรากฏการณ์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับแสง (นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเอง เช่น การมองเห็น
วัตถุ ภาพในกระจก รุ้ง) 

2. นักเรียนอ่านคำถามนำบท จุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบขอบเขตเนื้อหาและเป้าหมาย
การเรียนรู้ในบทเรียน เช่น นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี ่ยวกับการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการสะท้อนของแสงและการหักเหของแสง  การใช้ประโยชน์จากการสะท้อนของแสงและการหักเหของ
แสง และความสว่าง 

  

ครูดำเนินการดังนี้ การนำเข้าสู่หน่วยการเรียนรู ้
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื ่อง อ่านเนื ้อหานำเรื ่องและ
ร่วมกันอภิปรายตามแนวคำถามดังนี้  

• นักเรียนคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุสิ่งของต่าง ๆ 
ที่อยู่ตรงข้ามอาคารวอล์กกี ทอล์กกีมีสาเหตุมาจากอะไร 
เกี ่ยวข้องกับอาคารวอล์กกี ทอล์กกี  หรือไม่ อย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

2. ให้นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน 
จากนั้นนำเสนอผลการทำกิจกรรม หากครูพบว่านักเรียนยัง
ทำกิจกรรมทบทวนความรู ้ก่อนเร ียนไม่ถูกต้อง ครูควร
ทบทวนหรือแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเร ียน เพื ่อให้
นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่อง         
การสะท้อนของแสงต่อไป 
 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

1. เขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
 1. การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะมีแสงจากวัตถุนั้นเข้าสู่ตาโดยตรง 
 2. การมองเห็นวัตถุท่ีไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง ต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปตกกระทบวัตถุแล้ว

สะท้อนเข้าตาเรา 
2. จากภาพ มุม A มุม B และมุม C มีค่าเท่าใดตามลำดับ 

 
มุม A = 60 องศา  มุม B = 120 องศา มุม C = 30 องศา 

C 

B A 

การสะท้อนของแสง เร่ืองที่ 1 
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3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการสะท้อนของแสงโดยให้ทำกิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน ครูอาจให้
นักเรียนเขียนตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ครูนำข้อมูลจากการตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียนไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในขั้นต่อไป เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้  ความเข้าใจ
ครบถ้วนตามจุดประสงค์ของบทเรียน 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• กระจกหรือวัตถุพ้ืนผิวมันวาวเท่านั้นที่สามารถสะท้อนแสงได้ (Primary Science Teaching Trust, 2019) 

• มนุษย์สามารถมองเห็นวัตถุในห้องท่ีมืดสนิทได้ถ้าปล่อยให้สายตาชินกับความมืด (สสวท., 2562) 

4. สาธิตการสะท้อนของแสงโดยจัดห้องให้มืดแล้วฉายแสงจากชุดกล่องแสงหรือปากกาเลเซอร์ที่ฉายแสงผ่านแท่งแก้วคน
สารให้ตกกระทบกระจกเงาราบ ดังภาพ จากนั้นให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 106-107 เพ่ือให้นักเรียน
สังเกตการสะท้อนของแสงเมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบ ให้นักเรียนรู้จักรังสีตกกระทบ เส้นแนวฉาก รังสีสะท้อน 
มุมตกกระทบ และมุมสะท้อน เพื่อใช้ในการศึกษาการสะท้อนของแสง อีกทั้งการสาธิตการสะท้อนของแสงจะช่วยให้
นักเรียนคุ้นเคยกับการจัดอุปกรณเ์พ่ือให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 3.3  ได้ง่ายขึ้น 

 
ภาพ ชุดอุปกรณ์กล่องแสง 

 
ภาพ การฉายเลเซอร์แสงผ่านแท่งแก้วคนสาร 

 

 
ภาพ การสาธิตการสะท้อนของแสง 
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5. ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับรังสีตกกระทบ เส้นแนวฉาก รังสีสะท้อน มุมตกกระทบ และมุมสะท้อนโดยใช้คำถาม
ระหว่างเรียนหน้า 107  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน (หน้า 107) 

 
• จากภาพ รังสีหมายเลข 1 และ 2 คือรังสีอะไร ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ รังสีหมายเลข 1 คือรังสีตกกระทบ รังสีหมายเลข 2 คือรังสีสะท้อน ทราบได้จากหัวลูกศร โดย

รังสีหมายเลข 1 หัวลูกศรชี้เข้าหากระจกเงาราบแสดงว่าเป็นรังสีตกกระทบ รังสีหมายเลข 2 หัวลูกศรชี้ออก
จากกระจกเงาราบแสดงว่าเป็นรังสีสะท้อน 

 
• จากภาพ มุมสะท้อนคือหมายเลขใด ทราบได้อย่างไร 

แนวคำตอบ หมายเลข 1 คือมุมสะท้อนเพราะเป็นมุมที่รังสีสะท้อนทำกับเส้นแนวฉาก 

6. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมสะท้อนเป็นอย่างไร โดยอาจใช้คำถามกระตุ้น
ความสนใจ เช่น นักเรียนคิดว่าถ้าแสงตกกระทบตั้งฉากกับผิวสัมผัส แนวของรังสีตกกระทบ เส้นแนวฉาก และรังสี
สะท้อนเป็นอย่างไร และถ้ามุมตกกระทบเปลี่ยนไป มุมสะท้อนจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ มุมสะท้อนมีความสัมพันธ์กับ
มุมตกกระทบอย่างไร 

  

1 
2 

1 2 

30° 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมสะท้อน) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุม
สะท้อนของการสะท้อนของแสง) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ออกแบบการทดลอง ระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ออกแบบตารางบันทึกผล
การทดลอง และดำเนินการทดลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมสะท้อนของการสะท้อนของ
แสง)  
ครูควรเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง (สังเกต วัด และบันทึกขนาดของมุมตกกระทบและขนาด
ของมุมสะท้อน) 

 

2.  ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น      
การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำ แนวทางการวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูล และครูควรรวบรวมข้อมูลจากการทำกิจกรรม
ของนักเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายภายหลังการทำกิจกรรม 

 

3. สุ่มให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรม
เป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า 

• เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบจะเกิดการสะท้อนของแสงที่ผิวของกระจกเงาราบนั้น  

• ถ้าขนาดของมุมตกกระทบเพิ่มขึ้น ขนาดของมุมสะท้อนก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยขนาดของมุมตกกระทบจะ
เท่ากับขนาดของมุมสะท้อนเสมอ 

 

 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมมุสะท้อนเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.3 

ระหว่างการทำกิจกรรม (25 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (15 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎการสะท้อนของแสงโดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 110-112 และตอบ
คำถามระหว่างเรียนหน้า 111-112 เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การ
สะท้อนของแสงจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัตถุทุกชนิดทั้งที่ เรียบ มันวาว หรือขรุขระ โดยการสะท้อนของแสงจะ
เป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงที่กล่าวว่า  
1. รังสีตกกระทบ เส้นแนวฉาก และรังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกัน  
2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน ณ ตำแหน่งที่แสงตกกระทบ 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• เมื่อฉายลำแสงเล็ก ๆ ให้ตกกระทบกระจกเงาราบ โดยรังสีตกกระทบทำมุมกับกระจกเงาราบ ดังภาพ ก) 
และ ข) เขียนเส้นแนวฉากและรังสีสะท้อนเมื่อแสงกระทบกระจกแต่ละบานได้อย่างไร และมุมตกกระทบ
และมุมสะท้อนของกระจกแต่ละบานมีค่าเท่าใด 
ก) กระจกเงาราบ 

 

ข) กระจกเงาราบ 2 บานที่ทำมุมกัน 45 องศา 

 
แนวคำตอบ มุมตกกระทบเป็นมุมระหว่างรังสีตกกระทบกับเส้นแนวฉาก ส่วนมุมสะท้อนเป็นมุมระหว่างรังสี
สะท้อนกับเส้นแนวฉาก 
ก)  

 
จากภาพ มุมตกกระทบเท่ากับ 20 องศา มุมสะท้อนเท่ากับ 20 องศา 

 

70° 

กระจกเงาราบ 

รังสีตกกระทบ 

70° 45° 

กระจกเงาราบบานท่ี 1 

รังสีตกกระทบ 

70° 

กระจกเงาราบ 

รังสีตกกระทบ 

20° 20° 

เส้นแนวฉาก รังสีสะท้อน 
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

ข) 

 
จากภาพ มุมตกกระทบกระจกเงาราบบานที่ 1 เท่ากับ 20 องศา มุมสะท้อนกระจกเงาราบบานที่ 1 เท่ากับ 
20 องศา จากนั้นรังสีสะท้อนจากกระจกเงาราบบานที่ 1 จะตกกระทบกระจกเงาราบบานที่ 2  
พิจารณากระจกเงาราบบานที่ 2   มุมที่ 1 หาได้จาก มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ 180 องศา ดังนั้น 
มุมที่ 1 เท่ากับ 180 – 45 - 70 = 65 องศา 
มุมที่ 2 ซึ่งเป็นมุมตกกระทบของกระจกเงาราบบานที่ 2 เท่ากับ 90 - 65 = 25 องศา 
ดังนั้น  มุมตกกระทบกระจกบานที่ 2 เท่ากับ 25 องศา มุมสะท้อนกระจกบานที่ 2 เท่ากับ 25 องศา 

• เพราะเหตุใดภาพสะท้อนของภูเขาที่เกิดจากการสะท้อนที่ผิวน้ำเมื่อผิวน้ำเรียบและนิ่งจะคมชัดมากกว่า
การสะท้อนที่ผิวน้ำเม่ือผิวน้ำไม่เรียบและมีระลอกคลื่น 

 
ภาพผิวน้ำเรียบและนิ่ง 

 
ภาพผิวน้ำไม่เรียบและมีระลอกคลื่น 

 แนวคำตอบ การสะท้อนของแสงที่ผิวน้ำเมื่อผิวน้ำเรียบและนิ่งทำให้ได้แสงสะท้อนที่เป็นระเบียบ เราจึง

มองเห็นภาพสะท้อนของภูเขาคมชัด ในขณะที่การสะท้อนของแสงที่ผิวน้ำเมื่อผิวน้ำมีระลอกคลื่น ไม่เรียบและ

นิ่ง มีผลทำให้ได้แสงสะท้อนที่ไม่เป็นระเบียบ จึงมองเห็นภาพสะท้อนของภูเขาไม่คมชัด 

5. นำเข้าสู่กิจกรรมที ่ 3.4 ภาพที ่เก ิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบมีลักษณะอย่างไร  โดยอาจใช้คำถามกระตุ้น 
ความสนใจ เช่น การที่เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงได้ จะต้องมีแสงตกกระทบที่วัตถุนั้นแล้วสะท้อนออก
จากผิววัตถุนั้น ๆ  เข้าสู่ตา ซึ่งการสะท้อนจะเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงเสมอ แล้วการที่เราส่องกระจกเงาราบแล้ว
มองเห็นภาพสะท้อนของตัวเราเองในกระจกเงาราบนั้นเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงหรือไม่ อย่างไร 

รังสีตกกระทบ 

70° 45° 

กระจกเงาราบบานท่ี 

รังสีสะท้อน 

70° 
20° 20° 

1 2 3 

180° - 45° - 70° = 65° 
       90° - 65° = 25°   25° 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ภาพท่ีเกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบ) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและบอกลักษณะของภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบและบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุกับระยะภาพ) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (วางเข็มหมุดบนตารางของชุดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุ
กับระยะภาพด้านใดด้านหนึ่ง  และวางเข็มหมุดตัวที่ 2 ด้านหลังแผ่นพลาสติกสะท้อนแสงผิวราบ โดยให้เข็มหมุด
ตัวที่ 2 ซ้อนทับกับภาพของเข็มหมุดตัวที่ 1 ในแผ่นพลาสติก วัดระยะห่างจากแผ่นพลาสติกสะท้อนแสงผิวราบถึง
เข็มหมุดตัวที่ 1 และเข็มหมุดตัวที่ 2)  
ครูควรเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง (ลักษณะภาพของเข็มหมุด ขนาดของภาพ ขนาดวัตถุ 
ระยะภาพ ระยะวัตถุ) 

 

2.  ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
การตรวจสอบการวางตำแหน่งเข็มหมุดตัวที่ 2 ให้ซ้อนทับกับภาพของเข็มหมุดตัวที่ 1 ในแผ่นพลาสติกสะท้อนแสงผิว
ราบ การวัดระยะวัตถุและระยะภาพ และครูควรรวบรวมข้อมูลจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการอภิปรายภายหลังการทำกิจกรรม  

 

3. สุ่มให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรม
เป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อวางวัตถุไว้หน้าแผ่นพลาสติกสะท้อนแสงผิวราบจะเกิดภาพในแผ่น
พลาสติกสะท้อนแสงผิวราบนั้น โดยเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุหน้าแผ่นพลาสติกสะท้อนแสงผิวราบ ตำแหน่งของ
ภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยระยะภาพจะเท่ากับระยะวัตถุ และภาพที่เกิดจากการสะท้อนแสงของแผ่นพลาสติก
สะท้อนแสงผิวราบจะมีขนาดของภาพเท่ากับขนาดของวัตถุเสมอ 

 

 
  

ภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบมีลักษณะอย่างไร กิจกรรมที่ 3.4 

ระหว่างการทำกิจกรรม (25 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (5 นาท)ี 
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4.  ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการหาตำแหน่งของภาพในกระจกเงาราบ การมองเห็นภาพในกระจกเงาราบ และ
การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนของแสงในกระจกเงาราบ โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 114-120 
รวมทั้งศึกษาแอนิเมชันแสดงการเขียนแผนภาพรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งของภาพในกระจกเงราบ หน้า 116 
(ipst.me/10579) และตอบคำถามชวนคิดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
เมื่อวางวัตถุไว้หน้าแผ่นสะท้อนแสงผิวราบ เช่น กระจกเงาราบ จะเกิดภาพในแผ่นสะท้อนแสงผิวราบนั้น โดยระยะ
ภาพเท่ากับระยะวัตถุและขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุ สามารถหาตำแหน่งและลักษณะภาพของวัตถุได้จากการเขียน
แผนภาพรังสีของแสงโดยให้แสงจากวัตถตุกกระทบกระจกเงาราบอย่างน้อย 2 แนว แสงตกกระทบจะเกิดการสะท้อน
ได้รังสีสะท้อน และถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกันจะเกิดภาพในกระจกเงาราบ ภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงาราบ เป็น
ภาพเสมือน ซ่ึงเราสามารถใช้ประโยชน์จากกระจกเงาราบโดยนำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย  

 

เฉลยคำถามชวนคิด (หน้า 118) 

เขียนรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่งและลักษณะภาพที่เกิดขึ้นเม่ือวางเทียนไขไว้หน้ากระจกเงาราบ ดังภาพ 

 
แนวคำตอบ 

 
 

 

 

 

เทียนไข ภาพเทียนไข 

การเขียนแผนภาพรังสีของแสง 

แสดงการเกดิภาพเปลวไฟ 

การเขียนแผนภาพรังสีของแสง 

แสดงการเกดิภาพฐานเทียนไข 

https://ipst.me/10579
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5. อาจทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเพ่ิมเติมจากการเล่นเกมยิงเป้า  โดยติดเป้าหมายไว้บนผนังด้านหนึ่งของห้องและ
ติดกระจกเงาราบขนาดเล็ก (ประมาณ 15 เซนติเมตร x 15 เซนติเมตร) ไว้บนผนังอีกด้านหนึ่ง จากนั้นให้นักเรียนส่อง
แสงเลเซอร์กระทบกระจกเงาราบที่ติดไว้เพ่ือให้สะท้อนไปยังเป้าหมายโดยไม่มีการเคลื่อนมือ ดังภาพ 

 

ในการทำกิจกรรมนักเรียนอาจจะเริ่มต้นด้วยการลองผิดลองถูก แต่ในที่สุดจะพบว่าการยิงแสงเลเซอร์ไปกระทบ
กระจกเงาราบที่ติดไว้เพ่ือให้สะท้อนไปยังเป้าหมาย นักเรียนจะต้องมองเห็นภาพเป้าหมายในกระจกเงาราบก่อน แล้ว 
จึงยิงแสงเลเซอร์ไปยังภาพของเป้าหมายในกระจกเงาราบนั้น เนื่องจากภาพเป้าหมายที่เรามองเห็นในกระจกเงาราบ
เกิดจากแสงจากเป้าหมายสกระทบกระจกเงาราบแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเราเป็นเส้นตรง เราจึงต้องยิงแสงเลเซอร์ย้อน
เส้นทางการเคลื่อนที่ของแสงนั้นกลับไปยังเป้าหมาย 

6. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 3.5 การสะท้อนของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเป็นอย่างไร  โดยให้นักเรียนดูภาพ 3.22 
กระจกที่ทำให้มองเห็นภาพต่างไปจากวัตถุจริง จากนั้นอาจใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ เช่น ในบางครั้งเราอาจเคยได้
ยินว่ากระจกที่ใช้ในการแต่งตัวบางบานทำให้เห็นภาพของตนเองผอมลง อ้วนขึ้น เตี้ยลง หรือสูงขึ้น นักเรียนคิดว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นไปได้หรือไม่ เพราะเหตุใด    

  

เป้าหมาย 

กระจกเงาราบ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การสะท้อนแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้ง) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายการสะท้อนแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าและผิวโค้งนูน) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ฉายลำแสงขนาน 3 ลำแสงให้ตกกระทบกับผิวโค้งเว้าและผิวโค้งนูน
จากนั้นสังเกตการสะท้อนของแสง)  
ครูควรเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง (ลักษณะของแสงสะท้อน แนวและการต่อแนวของแสง
สะท้อน) 

 

2.  ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
วิธีการบันทึกแนวการเคลื่อนที่ของแสง ควรใช้ดินสอจุดตามแนวแสงอย่างน้อย 3 จุด  แล้วจึงลากเส้นเชื่อมจุดทั้งสาม 
และครูควรรวบรวมข้อมูลจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปราย ภายหลังการทำ
กิจกรรม  

 

3. สุ่มให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็น
แนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้า แสงสะท้อนจะไป
รวมกันที่จุดจุดหนึ่ง ในขณะที่เมื่อฉายแสงขนานให้ตกกระทบผิวโค้งนูน แสงสะท้อนจะกระจายออก แต่เมื่อต่อแนวแสง
สะท้อนออกไปด้านหลังแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูน แนวแสงที่ต่อออกไปจะไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่ง 

 

  

การสะท้อนของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.5 

ระหว่างการทำกิจกรรม (25 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (5 นาท)ี 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูน โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียน
หน้า 122-123 และตอบคำถามระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 
กระจกเงาเว้าเป็นกระจกเงาที่ใช้ผิวโค้งเว้าเป็นผิวสะท้อนแสง ส่วนกระจกเงานูนเป็นกระจกเงาที่ใช้ผิวโค้งนูนเป็นผิว
สะท้อนแสง  ถ้าลำแสงขนานกับแกนมุขสำคัญตกกระทบกระจกเงาเว้า แสงสะท้อนจะไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่ง เรียกว่า 
จุดโฟกัส  และถ้าลำแสงขนานตกกระทบกระจกเงานูน แสงสะท้อนจะกระจายออก โดยแนวของแสงสะท้อนที่ต่อ
ออกไปด้านหลังของกระจกจะตัดกันที่จุดจุดหนึ่ง เรียกว่าจุดโฟกัสเสมือน  

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ฉายลำแสงเล็ก ๆ ตกกระทบผิวสะท้อนแสงผิวโค้งแบบต่าง ๆ  ดังภาพ  เขียนเส้นแนวฉาก แนวรังสี
สะท้อนในแต่ละกรณีได้อย่างไร และมุมตกกระทบและมุมสะท้อนมีค่าเท่าใด 

 
 

 
 

แนวคำตอบ เส้นแนวฉากคือเส้นที่ลากตั้งฉากกับผิวสะท้อน ณ จุดที่แสงตกกระทบ ลากเส้นแนวฉากด้วย
เส้นประ ดังภาพ  
มุมตกกระทบคือมุมที่รังสีตกกระทบทำกับเส้นแนวฉาก ตามภาพทั้งสอง มุมตกกระทบเท่ากับ 50o           
จากกฎการสะท้อน มุมตกกระทบมีขนาดเท่ากับมุมสะท้อน ดังนั้นมุมสะท้อนก็มีขนาด 50o 

 

รังสีตกกระทบ 

เส้นสมัผสัผิวโค้ง 
40° 

50° 

40° 

50° 

รังสีสะท้อน 

เส้นแนวฉาก 

รังสีตกกระทบ 

เส้นสมัผสัผิวโค้ง 
40° 

รังสีตกกระทบ 

เส้นสมัผสัผิวโค้ง 
40° 
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

 

5. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 3.6 ภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้งเป็นอย่างไร โดยอาจให้นักเรียนใช้แผ่นพลาสติกสะท้อนแสง  
ผิวราบหรือแผ่นโลหะสะท้อนแสงผิวราบส่องดูภาพใบหน้าของตนเอง จากนั้นบิดแผ่นพลาสติกหรือแผ่นโลหะให้    
โค้งงอเล็กน้อย สังเกตภาพที่เกิดขึ้น พร้อมใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ เช่น ในบางครั้งเราอาจเคยได้ยินว่ากระจกที่
ใช้ในการแต่งตัวบางบานทำให้เห็นภาพของตนเองผอมลง อ้วนขึ้น เตี้ยลง หรือสูงขึ้น นักเรียนคิดว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวเป็นไปได้หรือไม่ เพราะเหตุใด    

  

รังสีตกกระทบ 

เส้นสมัผสัผิวโค้ง 40° 

50° 

40° 

50° 

รังสีสะท้อน 

เส้นแนวฉาก 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและบอกลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูน) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (นำกระจกเงาเว้าส่องดูใบหน้าของตนเอง จากนั้นวางเทียนไขไว้หน้า    
กระจกเงาเว้าที่ระยะต่าง ๆ สังเกตภาพที่เกิดขึ้นในกระจกและบนฉาก ทำกิจกรรมแบบเดียวกันกับกระจกเงานูน)  
ครูควรเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง (ลักษณะภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงาโค้งและบนฉากเมื่อ
วัตถุอยู่ห่างจากกระจกในระยะต่าง ๆ) 

 

2. ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
การจัดอุปกรณ์ในกิจกรรม ควรวางกระจกเงาโค้งให้ตั้งฉากกับระนาบของพ้ืนโต๊ะและควรจัดให้แนวกึ่งกลางกระจกเงา
โค้งในระดับเดียวกันกับจุดกึ่งกลางของเปลวเทียน ลักษณะของภาพในกระจก  การหาตำแหน่งภาพที่เกิดคมชัดที่สุด
บนฉาก โดยเมื่อวางเทียนไขที่จุดไฟหน้ากระจกเงานูนแล้วนำฉากมาวางด้านหน้ากระจก นักเรียนจะสังเกตเห็นดวงไฟ
วงกลมสีส้มบนฉากขาว ดังภาพ โดยดวงไฟวงกลมสีส้มบนฉากขาวนี้ไม่ถือว่าเป็นภาพของเทียนไข 

 
ภาพเปลวเทียนไข 

 
ไม่ใช่ภาพเปลวเทียนไข 

  
  

ภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้งเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.6 

ระหว่างการทำกิจกรรม (25 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (5 นาท)ี 
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3. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็น
แนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาเว้าและกระจกเงานูน ภาพของวัตถุจะ
เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุ โดยภาพของวัตถุจากกระจกเงาเว้ามีทั้งภาพหัวตั้งและหัวกลับ ขนาดใหญ่กว่า 
เท่ากับ หรือเล็กกว่าวัตถุ และมีทั้งท่ีปรากฏบนฉากและไม่ปรากฏบนฉาก ส่วนภาพจากกระจกเงานูนเป็นภาพหัวตั้งใน
กระจกซึ่งมีขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอและไม่ปรากฏบนฉาก 
 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาตำแหน่งภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูน และการนำกระจก
เงาเว้าและกระจกเงานูนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 126-131 และร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้โจทย์ชวนคิด และคำถามระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ภาพของ
วัตถุจากกระจกเงาเว้ามีทั้งภาพหัวตั้งและหัวกลับ ขนาดใหญ่กว่า เท่ากับ หรือเล็กกว่าวัตถุ และมีทั้งที่ปรากฏบนฉาก
และไม่ปรากฏบนฉาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุ ส่วนภาพจากกระจกเงานูนเป็นภาพหัวตั้งในกระจกซึ่งมีขนาด
เล็กกว่าวัตถุเสมอและไม่ปรากฏบนฉาก เราสามารถหาตำแหน่งและลักษณะของภาพจากการเขียนแผนภาพรังสีของ
แสง โดยรังสีสะท้อนตัดกันจะเกิดภาพ ถ้ารังสีสะท้อนตัดกันจริงจะเกิดภาพจริง แต่ถ้าต่อแนวรังสีสะท้อนให้ตัดกันจะ
เกิดภาพเสมือน สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย  

5. อาจตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการหาตำแหน่งและลักษณะของภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าเพิ่มเติม 
โดยให้นักเรียนเขียนแผนภาพรังสีของแสงเมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาเว้าเป็นระยะทางมากกว่ารัศมีความโค้ง 
จากนั้นจัดอุปกรณ์คล้ายกิจกรรมที่ 3.6 เพ่ือสาธิตการหาตำแหน่งของภาพและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบของ
นักเรียน  

  

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 



166 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

เฉลยคำถามชวนคิด (หน้า 130) 

ถ้าวางเทียนไขไว้หน้ากระจกเงาเว้าและกระจกเงานูน ดังภาพ เขียนแผนภาพรังสีของแสงเพื่อหาตำแหน่ง 
ชนิดและลักษณะภาพของเทียนไขได้อย่างไร 

1.  

 

3.  

 

2.  

 

4.  

 

แนวคำตอบ 
1.  

 
เกิดภาพจริง หัวกลับ ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ 

3.  

 
เกิดภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ 

2. 

 
เกิดภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ 

4.  

 
เกิดภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ 

 

 

C F V C F V 

C F V C F V 

C F V 
C F V 

C F V C F V 
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน (หน้า 131) 

• ทันตแพทย์ใช้กระจกเงาเล็ก ๆ เพื่อส่องดูฟันในปากของคนไข้  ภาพที่เห็นมีขนาดใหญ่กว่าฟันจริง นักเรียน
คิดว่ากระจกดังกล่าวเป็นกระจกชนิดใด เพราะเหตุใดทันตแพทย์จึงเลือกใช้กระจกชนิดนี้  
แนวคำตอบ ภาพฟันที่เห็นในกระจกเงาของทันตแพทย์มีขนาดใหญ่กว่าฟันจริง แสดงว่ากระจกเงาดังกล่าว
เป็นกระจกเงาเว้า ทันตแพทย์ต้องวางกระจกเงาเว้าให้อยู่ใกล้กับฟัน โดยให้กระจกอยู่ห่างจากฟันใกล้กว่า 
ความยาวโฟกัสของกระจกเงาเว้าจึงจะได้ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดใหญ่ เพ่ือมองเห็นภาพฟันได้ชัดเจน 

6. ให้นักเรียนอ่านเกร็ดน่ารู้ อาคารสำนักงาน  Walkie Talkie หน้า 132 เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึนจากการสะท้อนแสง
ของอาคารสำนักงาน Walkie Talkie และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

สรุปการเกิดภาพเมื่อวางวัตถไุว้หน้ากระจกเงาโค้งท่ีระยะต่าง ๆ  
กระจกเงานนู 

ระยะวัตถุ การเขียนรังสีของแสง ลักษณะภาพ 
ไกลมาก 

(ระยะอนันต์) 

 

ภาพเสมือน เป็นจุด  

ระยะต่าง ๆ 
หน้ากระจก

เงานูน 

 

ภาพเสมือน หัวตั้ง 
ขนาดเล็กกว่าวตัถุทุก

กรณ ี

   

 

F C 

F C 

F C 

ภาพ 

ภาพ 

ภาพ 
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

กระจกเงาเว้า 

ระยะวัตถุ การเขียนรังสีของแสง ลักษณะภาพ 
ไกลมาก 

(ระยะอนันต์) 

 

ภาพจริง เป็นจุด 

มากกว่ารัศมี
ความโค้ง 

 

ภาพจริง หัวกลับ 
ขนาดเล็กกว่าวตัถุ 

เท่ากับรัศมี
ความโค้ง 

 

ภาพจริง หัวกลับ 
ขนาดเท่าวัตถ ุ

มากกว่า
ระยะโฟกัส
แต่น้อยกว่า

รัศมีความโค้ง 

 

ภาพจริง หัวกลับ 
ขนาดใหญ่กว่าวัตถ ุ

น้อยกว่า
ความยาว

โฟกัส 

 

ภาพเสมือน หัวตั้ง 
ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ 

   

F C 

F C 

F C 

F C 

F C 

ภาพ 

ภาพ 

ภาพ 

ภาพ 

ภาพ 
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7. ถ้าครูพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนดังกล่าว โดยให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง ดังนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

กระจกหรือวัตถุพ้ืนผิวมันวาวเท่านั้นที่สามารถ
สะท้อนแสงได้ (Primary Science Teaching 
Trust, 2019) 
 

เมื่อแสงตกกระทบพื้นผิวของวัตถุทุกชนิด แสงจะเกิดการสะท้อน
ซึ่งทำให้เรามองเห็นวัตถุต่าง ๆ รอบตัว ทั้งวัตถุที่มีผิวมันวาวหรือ
ผิวขรุขระ 

มนุษย์สามารถมองเห็นวัตถุในห้องท่ีมืดสนิทได้ถ้า
ปล่อยให้สายตาชินกับความมืด (สสวท. 2562) 
 
 

มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นวัตถุในห้องที่มืดสนิทได้เนื่องจากไม่มี
แสงสะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ตา แต่ในชีวิตประจำวันเราอาจรู้สึกว่า
ถ้าเราปล่อยให้สายตาชินกับความมืด เราจะสามารถมองเห็น
วัตถุรอบตัวได้ เพราะในความเป็นจริงแล้ว บริเวณนั้นยังมีแสง
อยู่ ไม่ได้เป็นบริเวณท่ีมืดสนิทอย่างที่เข้าใจ 

8. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการสะท้อนของแสงไปสู่การเรียนในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับการหักเหของแสงโดยอาจใช้คำถาม
เพื่อการอภิปราย เช่น เมื่อแสงตกกระทบผิวของวัตถุจะเกิดการสะท้อนแสง แต่ถ้าแสงตกกระทบวัตถุที่เป็นตัวกลาง
โปร่งใสหรือตัวกลางโปร่งแสงแล้วแสงสามารถเคลื่อนที่เข้าไปในตัวกลางนั้น ๆ ได้ การเคลื่อนที่ของแสงจะเปลี่ยนไป
หรือไม่ อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้  

1. สาธิตกิจกรรมการมองเห็นภาพลูกศรที่เปลี่ยนไปเมื่อมองผ่าน
น้ำและแก้วน้ำ ดังภาพ 3.31 จากนั้นให้นักเรียนอ่านเนื้อหานำ
เรื่อง นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามในหนังสือเรียน 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 

2. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน 
แล้วนำเสนอผลการทำกิจกรรม หากครูพบว่านักเรียนยังทำ
กิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือ
แก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน เพื ่อให้นักเรียนมีความรู้
พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องการหักเหของแสง
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เติมคำเหล่านี้ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (สามารถใช้คำซ้ำได้มากกว่า 1 ครั้ง) 

 ตัวกลางโปร่งใส  ตัวกลางโปร่งแสง วัตถุทึบแสง 
1.  เมื่อแสงกระทบกระเบื้อง แสงไม่สามารถทะลุผ่านไปได้แต่จะเกิดการสะท้อน กระเบื้องจึงจัดเป็น วัตถุทึบแสง      
2.  เราสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่หลังกระจกใสได้อย่างชัดเจน กระจกใสจึงจัดเป็น ตัวกลางโปร่งใส  
3. แสงสามารถเคลื่อนที่ผ่าน ตัวกลางโปร่งใส และ ตัวกลางโปร่งแสง  แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่าน  วัตถุทึบแสง  ได้          

 

3. ตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแสงที่แสดงการมองเห็นวัตถุที่อยู่ใต้น้ำ ของ
นักเรียนโดยให้ทำกิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน ครูอาจให้นักเรียนเขียนได้ตามความเข้าใจของตนเองโดยครูไม่เฉลย
คำตอบ และครูนำข้อมูลจากการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนนี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป  
เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจครบถ้วนตามจุดประสงค์ของบทเรียน 

  

การหักเหของแสง เร่ืองที่ 2 
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ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• เรามองเห็นวัตถุท่ีอยู่ในน้ำได้เพราะแสงจากตาไปกระทบวัตถุ (รังสีของแสงพุ่งออกจากตาไปยังวัตถุ) 
 (Kaewkhong et al., 2010) 

 

4. สาธิตการหักเหของแสงโดยฉายแสงให้เคลื่อนที่ผ่านจากอากาศเข้าไปใน
แท่งพลาสติกให้นักเรียนสังเกตแนวการเคลื ่อนที่ของแสง จากนั้นให้
นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 134 เพื่อให้นักเรียนรู้จักรังสี    
ตกกระทบ เส ้นแนวฉาก ร ังส ีห ักเห มุมตกกระทบ และมุมหักเห 
นอกจากนี้การสาธิตการหักเหของแสงจะช่วยให้นักเรียนคุ ้นเคยกับ    
การจัดอุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมที่ 3.7 มุมหักเหมี
ความสัมพันธ์กับมุมตกกระทบอย่างไร ได้ง่ายขึ้น 

5. นำเข้าสู่กิจกรรมที ่ 3.7 มุมหักเหมีความสัมพันธ์กับมุมตกกระทบ
อย่างไร โดยอาจใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ เช่น นักเรียนคิดว่าเมื่อแสง
เกิดการหักเห มุมตกกระทบและมุมหักเหที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่ อย่างไร  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การหักเหของแสง) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและวัดมุมตกกระทบและมุมหักเห) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ฉายแสงให้ตกกระทบแท่งพลาสติกสี่เหลี่ยม วัดมุมตกกระทบและมุม
หักเหเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติกและจากแท่งพลาสติกออกสู่อากาศ) 
ครูควรเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (แนวการเคลื่อนที่ของแสง มุมตกกระทบ และมุมหักเห) 
 

2.  ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัด
ไส้หลอดไฟฟ้าในกล่องแสงให้อยู่ในแนวดิ่งและขนานกับช่องแสง เพื่อให้ได้ลำแสงขนาดเล็ก การบันทึกแนวการ
เคลื่อนที่ของแสง ควรให้นักเรียนทำจุดตามแนวแสงอย่างน้อย 3 จุด แล้วจึงลากเส้นตรงเชื่อมจุดทั้ง 3 การวัดมุมตก
กระทบและมุมหักเหต้องวัดเทียบกับเส้นแนวฉากเท่านั้น และครูควรรวบรวมข้อมูลจากการทำกิจกรรมของนักเรียน
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายภายหลังการทำกิจกรรม 

 

3. ให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม จากนั้นสุ่มนักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุป
จากกิจกรรมว่า เมื่อแสงผ่านจากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติกและผ่านออกจากแท่งพลาสติกสู่อากาศจะเกิดการหักเห
บริเวณรอยต่อระหว่างอากาศและแท่งพลาสติก ทำให้แนวรังสีของแสงเปลี่ยนไปจากแนวเดิม โดย เมื่อแสงเคลื่อนที่
จากอากาศผ่านแท่งพลาสติก แสงจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากทำให้มุมหักเหมีค่าน้อยกว่ามุมตกกระทบ ในขณะที่เมื่อ
แสงเคลื่อนที่จากแท่งพลาสติกออกสู่อากาศ แสงจะเบนออกจากเส้นแนวฉากทำให้มุมหักเหมีค่ามากกว่ามุมตกกระทบ 

  

มุมหักเหมีความสัมพันธ์กับมุมตกกระทบอย่างไร กิจกรรมที่ 3.7 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (15 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ตอนที่ 1 การหักเหของแสง 
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4. ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดกิจกรรมและร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับจุดประสงค์และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบ
ความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเห) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อย่างไร (ออกแบบการทดลองและทดลองเพ่ือระบุความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและ
มุมหักเห) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ออกแบบการทดลอง ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง ระบุตัวแปรที่
เกี่ยวข้อง และดำเนินการทดลองเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเหของการหักเหของแสง) 
ครูควรเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตและวัดมุมตกกระทบและมุมหักเหเมื่อแสงเคลื่อนที่จาก
อากาศเข้าสู่พลาสติกและเคลื่อนที่ออกจากแท่งพลาสติกสู่อากาศ) 

 

5.  ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การ
ตั้งสมมติฐาน การควบคุมและระบุตัวแปร ครูควรรวบรวมข้อมูลจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการอภิปรายภายหลังการทำกิจกรรม 

 

6. ให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม ครูสุ่มนักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้

ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า มุมตกกระทบมีความสัมพันธ์กับมุมหักเหโดยถ้ามุมตกกระทบมีค่าเพ่ิมขึ้น มุมหักเหก็จะมีค่า

เพ่ิมข้ึน 

7. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการหักเหของแสงจากกิจกรรมที่ 3.7 ทั้ง 2 ตอน เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อแสง
ผ่านจากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติกหรือผ่านออกจากแท่งพลาสติกสู่อากาศจะเกิดการหักเหบริเวณรอยต่อระหว่าง
อากาศและแท่งพลาสติก โดยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศผ่านแท่งพลาสติก แสงจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากทำให้มุม
หักเหมีค่าน้อยกว่ามุมตกกระทบ และเมื ่อแสงเคลื ่อนที่จากแท่งพลาสติกออกสู ่อากาศ แสงจะเบนออกจาก      
เส้นแนวฉากทำให้มุมหักเหมีค่ามากกว่ามุมตกกระทบ กล่าวคือเมื่อมุมตกกระทบมีค่าเพ่ิมขึ้น มุมหักเหจะมีค่าเพ่ิมข้ึน 

 

  

ระหว่างการทำกิจกรรม (15 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (5 นาท)ี 

ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบกับมุมหักเห 
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8. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักเหของแสงโดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 136-137 และตอบคำถาม
ระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 

• เมื่อแสงที่ตกกระทบบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางจะเกิดท้ังการสะท้อนและการหักเห โดยแสงบางส่วนเมื่อ
ตกกระทบผิววัตถุจะสะท้อนกลับไปในตัวกลางเดิมและแสงบางส่วนจะทะลุเข้าไปในอีกตัวกลางหนึ่ง 

• ถ้าแสงตกกระทบบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางด้วยมุมตกกระทบที่ไม่ใช่ 0 องศา แล้วเคลื่อนที่ผ่านจาก
ตัวกลางหนึ่งเข้าไปในอีกตัวกลางหนึ่ง แนวการเคลื่อนที่ของแสงจะเบนไปจากแนวเดิม  

• แสงมีการหักเหเนื่องจากอัตราเร็วของแสงเปลี่ยนไป 

• ถ้าแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากกว่าไปยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยกว่า รังสีหักเหจะ
เบนเข้าหาเส้นแนวฉาก ทำให้มุมหักเหมีค่าน้อยกว่ามุมตกกระทบ 

• ถ้าแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีอัตราเร็วแสงน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่มีอัตราเร็วแสงมากกว่า รังสีหักเหจะ
เบนออกจากเส้นแนวฉาก ทำให้มุมหักเหมีค่ามากกว่ามุมตกกระทบ 

9. อาจให้นักเรียนทำการทดลองเสมือนเพ่ิมเติมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในหนังสือเรียนหน้า 138 (ipst.me/10584) หรือ 
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html ดังภาพ เพื ่อขยายความรู้
เกี่ยวกับการหักเหของแสงในตัวกลางอื่น ๆ รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนเปรียบเทียบค่ามุมหักเหที่ได้จากกิจกรรมที่ 3.7 
กับค่าที่ได้จากการคำนวณในทฤษฎีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปนี้ 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html
file:///E:/1IPST/%C3%A0%C2%B8%C5%82%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B8%E2%81%84%C3%A0%C2%B8%C4%B1%C3%A0%C2%B8%C5%82%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%EF%AC%81%2063/%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B9%E2%80%B9%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B9%20%C3%A0%C2%B8%C2%A1.3/ipst.me/10584
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  ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

ดัชนีหักเหของแสง (index of refraction) 
ดัชนีหักเหของแสงเป็นปริมาณท่ีบอกถึงอัตราเร็วของแสงในอากาศเทียบกับอัตราเร็วของแสงในตัวกลางหนึ่ง ๆ 
โดยถ้าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนั้นมีค่ามาก แสดงว่าอัตราเร็วของแสงในตัวกลางนั้นจะมีค่าน้อย ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนั้นมีค่าน้อย อัตราเร็วของแสงในตัวกลางนั้นจะมีค่ามาก เช่น  

ตัวกลาง ดัชนีหักเห ความหมาย 

น้ำ 1.33 อัตราเร็วแสงในอากาศเป็น 1.33 เท่าของอัตราเร็วแสงในน้ำ 
แก้ว 1.52 อัตราเร็วแสงในอากาศเป็น 1.52 เท่าของอัตราเร็วแสงในแก้ว 

เพชร 2.2 อัตราเร็วแสงในอากาศเป็น 2.2 เท่าของอัตราเร็วแสงในเพชร 
 

 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน (หน้า 138) 

• เมื่อฉายแสงเลเซอร์ไปยังแท่งพลาสติกใสที่วางบนน้ำแข็งโดย
ทำมุมกับผิวแท่งพลาสติก ดังภาพ แสงจะเกิดการหักเห
อย่างไรบ้าง ให้วาดรูปแนวการเคลื่อนที่ของแสงโดยใช้ข้อมูล
จากตาราง 3.1 ประกอบ  
 
แนวคำตอบ  

 

การหักเหครั้งที่  1 แสงเคลื่อนที่จากอากาศสู่แท่งพลาสติก
เป็นการเคลื ่อนที่จากตัวกลางที ่แสงมีอัตราเร็วมากไปยัง
ตัวกลางที ่แสงมีอัตราเร็วน้อย ร ังสีห ักเหจะเบนเข้าหา
เส้นแนวฉาก 

การหักเหครั้งที่  2 แสงเคลื่อนที่จากแท่งพลาสติกสู่น้ำแข็ง
เป็นการเคลื ่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยไปยัง
ตัวกลางที ่แสงมีอัตราเร็วมาก รังสีหักเหจะเบนออกจาก
เส้นแนวฉาก 

การหักเหครั้งที่  3 แสงเคลื่อนที่จากน้ำแข็งออกสู่อากาศเป็นการเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยไป
ยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมาก รังสีหักเหจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก 

 

แท่งพลาสติก น้ำแข็ง 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

เลเซอร ์
อากาศ 

แท่งพลาสติก 

น้ำแข็ง 
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10. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่อยู่ในน้ำ โดยครูอาจสาธิตหรือให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
การมองภาพเหรียญก้นภาชนะในหนังสือเรียนหน้า 140 (ipst.me/10585) จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงอย่างไร ทำไมเมื่อรินน้ำลงในแก้วกระเบื้องจึงสามารถมองเห็น
เหรียญที่อยู่ก้นภาชนะได้ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเองโดยครูยังไม่เฉลยคำตอบ)  

11. ทบทวนการเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงตำแหน่งภาพที่เกิดในกระจกเงาว่าภาพเกิดจากรังสีของแสงสะท้อนตัดกัน
หรือต่อให้ไปตัดกัน จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงตำแหน่งภาพของวัตถุท่ีอยู่ในน้ำ 

12. ให้นักเรียนเรียนรู ้เพิ่มเติม โดยอ่านเนื ้อหาในหนังสือเรียนหน้า 139 และตอบคำถามระหว่างเรียนหน้า 140       
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ภาพของวัตถุที่อยู่ใต้น้ำจะเป็นภาพเสมือน
ซึ่งเกิดจากการต่อรังสีหักเหให้ตัดกัน โดยภาพจะอยู่ในตำแหน่งทีไ่ม่ตรงกับตำแหน่งจริงของวัตถุ  

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ปลาจะมองเห็นผีเสื้อที่บินอยู่เหนือน้ำมีตำแหน่งเปลี่ยนไปจาก
ตำแหน่งจริงอย่างไร เขียนแผนภาพรังสีของแสงเพื่ออธิบายการ
มองเห็นภาพผีเสื้อของปลา 

 
 

แนวคำตอบ ปลามองเห็นผีเสื้อได้ต้องมีแสงจากผีเสื้อผ่านอากาศเข้าสู่น้ำแล้วเข้าสู่ตาของปลา เมื่อ
แสงจากผีเสื้อเข้าสู่น้ำจะเกิดการหักเหโดยรังสีหักเหจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉาก ถ้าต่อแนวรังสีหักเห
ให้ตัดกัน จะเกิดภาพของผีเสื้อที่ตำแหน่งสูงกว่าตำแหน่งจริง ดังภาพ ทำให้ปลามองเห็นผีเสื้ออยู่สูง
กว่าความจริง 

 
 

 

  

อากาศ 

น้ำ 

ภาพผีเสื้อ 

ผีเสื้อ 

อากาศ 

น้ำ 

https://ipst.me/10585


177 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้านักเรียนวางเหรียญลงไปในแก้วกระเบื้องแล้วขยับมุมมองของตนเองจนขอบแก้วบังเหรียญได้มิดพอดี 
ทำให้ไม่สามารถมองเห็นเหรียญที่อยู่ก้นแก้วได้อีก จากนั้นค่อย ๆ รินน้ำลงไปในแก้ว ภาพของเหรียญจะ
ค่อย ๆ ปรากฏขึ้นมา ดังภาพ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงอย่างไร 

 
ก. วางเหรียญลงในแก้วกระเบื้อง 

 
ข. ขยับมุมมองจนไม่สามารถ

มองเห็นเหรียญ 

 
ค. รินน้ำลงในแก้วกระเบื้อง 

ภาพเหรียญปรากฎ 

 แนวคำตอบ เรามองเห็นเหรียญได้ต้องมีแสงจากเหรียญเข้าสู่ตา เมื่อยังไม่รินน้ำลงในแก้วเราไม่สามารถ
มองเห็นเหรียญได้เนื่องจากขอบของแก้วกระเบื้องบังแสงจากเหรียญไว้ เมื่อรินน้ำลงในแก้วกระเบื้อง แสงจาก
เหรียญจะผ่านจากน้ำสู่อากาศแล้วหักเหโดยรังสีหักเหจะเบนออกจากเส้นแนวฉากแล้วเข้าสู่ตา ถ้าต่อแนวรังสี
หักเหให้เสมือนว่าตัดกัน จะเกิดภาพเสมือนของเหรียญที่ตำแหน่งสูงกว่าตำแหน่งจริง ดังภาพ ทำให้เรามองเห็น
เหรียญได้ 

 
  

13. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 3.8 การสะท้อนกลับหมดของแสงเป็นอย่างไร โดยอาจใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ เช่น เมื่อแสง
เคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีอัตราเร็วแสงน้อยไปยังตัวกลางที่มีอัตราเร็วแสงมาก รังสีหักเหจะเบนออกจากเส้นแนวฉากทำให้
มุมหักเหมีค่ามากกว่ามุมตกกระทบ  นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพ่ิมขนาดของมุมตกกระทบให้มากขึ้นเรื่อย ๆ  
 

น้ำ 

ภาพเหรยีญ 

เหรียญ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การสะท้อนกลับหมดของแสง) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายการสะท้อนกลับหมดของแสง) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ฉายแสงให้ตกกระทบจุดศูนย์กลางความโค้งของแท่งพลาสติกครึ่ง
วงกลม เพิ่มขนาดของมุมตกกระทบจนมุมหักเหมีขนาด 90 องศา จากนั้นเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบให้มากขึ้น
อีก)  
ครูควรเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 
นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง (สังเกตและรวบรวมลักษณะของการหักเหของแสงและค่า
มุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหมีขนาด 90 องศา) 

 

2.  ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น เพ่ือให้ผล
ของการจัดกิจกรรมไม่คลาดเคลื่อน นักเรียนต้องฉายแสงให้ตกกระทบจุดศูนย์กลางความโค้งของแท่งพลาสติกครึ่ง
วงกลมพอดี นักเรียนควรบันทึกแนวการเคลื่อนที่ของแสงโดยทำจุดตามแนวแสงอย่างน้อย 3 จุด แล้วจึงลากเส้นตรง
เชื่อมจุดทั้ง 3  แต่ในทางปฏิบัตินักเรียนอาจไม่สามารถฉายรังสีตกกระทบให้แสงหักเหขนานไปกับผิวตรงของแท่ง
พลาสติกหรือมุมหักเหมีขนาด 90 องศา ได้พอดี ครูควรแนะนำให้นักเรียนบันทึกค่ามุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหมีค่า
ใกล้เคียง 90 องศา มากที่สุด 

 

3. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็น
แนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อฉายแสงให้เคลื่อนท่ีจากแท่งพลาสติกไปยังอากาศจะเกิดการหักเหโดย  
มุมหักเหจะมีค่ามากกว่ามุมตกกระทบ  เมื ่อเพิ ่มขนาดของมุมตกกระทบให้มากขึ ้น มุมหักเหก็จะเพิ ่มขึ ้นด้วย 
จนกระทั่งมุมตกกระทบมีค่าค่าหนึ่งที่ทำให้มุมหักเหมีค่าเท่ากับ 90 องศา  และถ้าเพิ่มมุมตกกระทบให้มากขึ้นอีก  
แสงจะไม่หักเหออกสู่อากาศแต่จะสะท้อนกลับในแท่งพลาสติกครึ่งวงกลมนั้น 
 

 

การสะท้อนกลับหมดของแสงเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.8 

ระหว่างการทำกิจกรรม (25 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (5 นาท)ี 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสะท้อนกลับหมด มุมวิกฤติ ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการหักเหของแสง และ
การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการหักเหของแสงในชีวิตประจำวัน โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 143-146 และ
ร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและเพื่อให้สรุปได้ว่า 

• การสะท้อนกลับหมดของแสงเกิดข้ึนเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่แสงมี
อัตราเร็วมากกว่า โดยมุมตกกระทบมีขนาดมากกว่ามุมวิกฤติ 

• มุมวิกฤติคือมุมตกกระทบที่ทำให้รังสีหักเหขนานไปกับผิวรอยต่อของตัวกลาง หรือมุมหักเหมีค่าเท่ากับ 90 องศา 

• ความเข้าใจเกี่ยวกับการสะท้อนกลับหมดของแสงสามารถนำไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

 

 

ในการทำกิจกรรม 3.8 เราจะสังเกตพบว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างอากาศสู่พลาสติกท่ีผิวด้านโค้ง 
แนวการเคลื่อนที่ของแสงจะไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะการฉายแสงให้ตกกระทบจุดศูนย์กลางความโค้งของแท่ง
พลาสติกครึ่งวงกลมเป็นการฉายแสงที่ทำให้มุมตกกระทบผิวโค้งเป็น 0 องศา  

 
 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้าแสงเคลื่อนที่จากเพชรออกสู่อากาศ โดยมีมุมวิกฤติประมาณ 24.5 องศา แสงจะเกิดการสะท้อนกลับ
หมดเม่ือใด 
แนวคำตอบ เมื่อแสงเคลื่อนที่จากเพชรออกสู่อากาศ แสงจะเกิดการสะท้อนกลับหมดเมื่อมีมุมตกกระทบ
มากกว่า 24.5 องศา 
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้าแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากไปยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อย แสงจะมีโอกาสเกิด
การสะท้อนกลับหมดหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 แนวคำตอบ ถ้าแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากไปยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อย แสงจะไม่มี
โอกาสเกิดการสะท้อนกลับหมด เพราะแสงจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉาก ทำให้มุมหักเหมีค่าน้อยกว่ามุมตก
กระทบเสมอ 

5. เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมเสริมหน้า 145 

 

กิจกรรมเสริม การสะท้อนกลับหมดในสายน้ำโค้ง 

ตัวอย่างผลการทำกิจกรรมเสริม 
วัตถุประสงค์  สังเกตการสะท้อนกลับหมดของแสงเลเซอร์ในสายน้ำ 
วัสดุและอุปกรณ์  วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 
1. ปากกาเลเซอร์ 1 อัน 

2. ขวดน้ำพลาสติก 1 ขวด 

3. น้ำ 1 ขวด 

วิธีทำ  

       เจาะขวดพลาสติกให้เป็นรูขนาดเล็ก เติมน้ำลงไปในขวดแล้วปล่อยให้น้ำไหลออกตามรูที่เจาะ ฉายแสง
เลเซอร์ให้ตกกระทบขวดด้านตรงกันข้ามกับที่เจาะรู จากนั้นขยับมุมของแสงเลเซอร์ที่ตกกระทบจนเกิดการ
สะท้อนกลับหมด 
ตัวอย่างความรู้ 

         เมื่อฉายแสงเลเซอร์ให้ตกกระทบสายน้ำด้วยมุมที่เหมาะสม แสงเลเซอร์จะสะท้อนกลับหมดหลาย ๆ ครั้ง
ในสายน้ำนั้น จึงมองเห็นแสงเลเซอร์เคลื่อนที่เป็นแนวโค้งตามสายน้ำนั้น 

6. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 3.9 การกระจายของแสงเป็นอย่างไร โดยอาจใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ เช่น เมื่อแสงเกิดการ
หักเหบริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลาง  2 ชนิด ทำให้เห็นแนวการเคลื่อนที่ของแสงเบนไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิม 
นักเรียนคิดว่าแสงสีต่างกันที่มีความยาวคลื่นแตกต่างกัน จะเกิดการหักเหเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การกระจายของแสงเมื่อแสงผ่านปริซึม) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายการกระจายของแสง) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (ฉายแสงให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยม สังเกตการหักเหของแสงที่เกิดขึ้น)  
ครูควรเขียนบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง (สังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวของรังสีตกกระทบ 
แนวรังสีหักเห และสิ่งที่ปรากฏบนฉาก) 

 

2.  ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น ควรฉาย
แสงให้เกิดการหักเหภายในแท่งปริซึม 2 ครั้ง เพ่ือให้แสงแต่ละสีแยกออกจากกันชัดเจน ครูควรรวบรวมข้อมูลจากการ
ทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายหลังการทำกิจกรรม 

 

3. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็น
แนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อฉายแสงให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยม แสงจะเกิดการหักเหโดยแสง
แต่ละสีจะเกิดการหักเหด้วยมุมที่แตกต่างกัน ทำให้แสงแต่ละสีแยกออกจากกันและปรากฏเป็นสีต่าง ๆ เรียงกันบน
ฉากขาว 

  

การกระจายของแสงเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.9 

ระหว่างการทำกิจกรรม (25 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (5 นาท)ี 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายของแสงและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของแสง โดยอ่าน
เนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 148-150 และตอบคำถามระหว่างเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นร่วมกันอภิปราย
เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า เมื่อฉายแสงเข้าสู่ปริซึมแสงจะเกิดการหักเห 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศ
เข้าสู่ปริซึมและครั้งที่สองเมื่อแสงเคลื่อนที่จากปริซึมออกสู่อากาศ ทำให้เกิดการกระจายของแสงเป็นแสงสีต่าง ๆ 
เรียกว่าสเปกตรัมของแสง เนื่องจากแสงแต่ละสีเคลื่อนที่ในปริซึมด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกันจึงหักเหไม่เท่ากันจนแยก
ออกจากกัน เราสามารถใช้ความรู้เรื่องการกระจายแสงไปอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ เช่น การเกิดรุ้ง  

5. อาจให้นักเรียนทำการทดลองเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html ดังภาพ เพ่ือขยาย
ความรู้เกี่ยวกับการหักเหของแสงสีต่าง ๆ ในตัวกลางอ่ืน ๆ และปริซึมรูปทรงอ่ืน ๆ  

 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• แสงสีใดเคลื่อนที่ในปริซึมได้เร็วท่ีสุด 
แนวคำตอบ เมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่ปรึซึมหรือจากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากไปยังตัวกลางที่แสง
มีอัตราเร็วน้อย มุมหักเหจะเล็กกว่ามุมตกกระทบ จากการสังเกตพบว่าแสงสีม่วงมีมุมหักเหน้อยที่สุด แสดงว่า
แสงสีม่วงมีอัตราเร็วน้อยที่สุดในปริซึม ส่วนแสงสีแดงมีมุมหักเหมากที่สุด แสงสีแดงจึงมีอัตราเร็วสูงสุดใน
ปริซึม ดังภาพ 

 

6. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 3.10 การหักเหของแสงขนานเมื่อผ่านเลนส์เป็นอย่างไร โดยอาจให้นักเรียนสังเกตและทำความ
รู้จักกับเลนส์นูนและเลนส์เว้าของจริง พร้อมทั้งอ่านหนังสือเรียนในหน้า 150 จากนั้นใช้คำถามกระตุ้นความสนใจว่า
การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้าจะมีลักษณะอย่างไร 

แดง 

ม่วง 

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การหักเหของแสงขนานเมื่อผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและอธิบายการหักเหของแสงขนานที่ผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ฉายแสงขนานให้ตกกระทบเลนส์นูนและเลนส์เว้า สังเกตการหักเห
ของแสงที่เกิดขึ้น)  
ครูควรเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง (แนวของรังสีตกกระทบและรังสีหักเห) 
 

2.  ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น หากแสง
ที่ออกจากกล่องแสงไม่ขนานหรือไม่คมชัด ให้ปรับหมุนหลอดไฟฟ้าด้านในกล่องแสงให้ ไส้หลอดไฟอยู่ในระนาบ
เดียวกับพื้นโต๊ะ การบันทึกแนวการเคลื่อนที่ของแสง ควรให้นักเรี ยนทำจุดตามแนวแสงอย่างน้อย 3 จุด แล้วจึง
ลากเส้นตรงเชื่อมทั้ง 3 จุด 

 

3. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็น
แนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อฉายแสงขนานกับเส้นตรงเส้นที่ 2 ให้ตกกระทบเลนส์นูน แสงจะหักเห
ไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งบนเส้นตรงที่ 2 หลังเลนส์ แต่ถ้าฉายแสงขนานกับเส้นตรงเส้นที่ 2 ให้ตกกระทบเลนส์เว้า     
แสงหักเหกระจายออกจากกัน เมื่อต่อแนวรังสีหักเหจากเลนส์เว้า แนวรังสีที่ต่อออกไปจะตัดกันที่ตำแหน่งหนึ่งบน
เส้นตรงที่ 2 หน้าเลนส์  

 หมายเหตุ ด้านหน้าเลนส์คือด้านที่แสงตกกระทบเลนส์ ส่วนด้านหลังเลนส์คือด้านที่แสงหักเหออกจากเลนส์ 

  

การหักเหของแสงขนานเมื่อผ่านเลนส์เป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.10 

ระหว่างการทำกิจกรรม (25 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (5 นาท)ี 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเลนส์และส่วนประกอบของเลนส์นูนและเลนส์เว้า โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียน
หน้า 152 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า 

• เลนส์นูนมีลักษณะหนาบริเวณตรงกลางของเลนส์และบางตรงบริเวณขอบ เลนส์นูนทำหน้าที่รวมแสง 

• เลนส์เว้ามีลักษณะบางตรงกลางของเลนส์และหนาตรงขอบ เลนส์เว้าทำหน้าที่กระจายแสง 

• เมื่อแสงตกกระทบกับเลนส์นูนและเลนส์เว้าโดยแนวรังสีที่ตกกระทบผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์ แนวการเคลื่อนที่ของ
แสงจะไม่เปลี่ยนแปลง  

• ถ้าแสงขนานกับเส้นแกนมุขสำคัญตกกระทบเลนส์นูนที่ตำแหน่งอื่น ๆ รังสีของแสงจะหักเหไปตัดกันที่จุดโฟกัส  
5. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 3.11 ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนเป็นอย่างไร โดยอาจให้นักเรียนใช้แว่นขยายส่องดูเส้นลายมือของ

ตนเอง เลื่อนแว่นขยายเข้าและออกจากมือแล้วสังเกตภาพที่เกิดขึ้น จากนั้นใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ  เช่น แว่น
ขยายเป็นเลนส์นูนหรือเลนส์เว้า ภาพเส้นลายมือเมื่อมองผ่านแว่นขยายแตกต่างจากเส้นลายมือจริงอย่างไร และเขียน
แผนภาพรังสีของแสงเพ่ือระบุตำแหน่งภาพได้อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ภาพท่ีเกิดจากเลนส์นูน) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและบรรยายภาพที่เกิดจากเลนส์นูน) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั ้นตอนโดยสรุปอย่างไร (หาความยาวโฟกัสของเลนส์นูน จุดเทียนไขวางหน้าเลนส์นูนที่
ตำแหน่งต่าง ๆ สังเกตภาพเมื่อมองผ่านเลนส์นูนและภาพที่ปรากฏบนฉาก)  
ครูควรเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง (สังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระยะวัตถุ ระยะภาพ 
ลักษณะของภาพเมื่อมองผ่านเลนส์และลักษณะของภาพที่ปรากฏบนฉาก) 

 
2.  ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การ

สังเกตภาพที่ปรากฏบนฉาก โดยเมื่อวางเทียนไขที่จุดไฟหน้าเลนส์นูนที่ระยะน้อยกว่า f แล้วนำฉากมาวางด้านหลัง

เลนส์ นักเรียนจะสังเกตเห็นดวงไฟวงกลมสีส้มบนฉากขาว โดยดวงไฟวงกลมสีส้มบนฉากขาวนี้ไม่ถือว่าเป็นภาพของ

เทียนไข ดังนั้นเมื่อวางเทียนไขท่ีจุดไฟหน้าเลนส์นูนที่ระยะน้อยกว่า f จึงไม่สามารถหาระยะภาพได้ 

 
ภาพเทียนไขหัวกลับ 

 
ภาพดวงไฟวงกลมสีส้ม (ไม่ใช่ภาพเทียนไข) 

              

                 

 

ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.11 

ระหว่างการทำกิจกรรม (25 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (5 นาท)ี 
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3. ให้นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็น
แนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อวางเทียนไขไว้ทีต่ำแหน่งต่าง ๆ หน้าเลนส์นูน ลักษณะของภาพเทียนไข
ที่มองเห็นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเทียนไข ซึ่งอาจเป็นภาพหัวกลับที่ปรากฏบนฉากรับภาพที่มีทั้งภาพขนาดใหญ่กว่า 
หรือเล็กกว่าเทียนไข หรืออาจเป็นภาพหัวตั้ง ขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถเกิดบนฉากได้  

 

4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพจากเลนส์ โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือ
เรียนหน้า 154-156 และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามระหว่างเรียนและโจทย์ชวนคิดเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและ
เพื่อให้สรุปได้ว่า ภาพจากเลนส์เกิดจากรังสีหักเหตัดกันหรือต่อแนวรังสีให้ตัดกัน โดยถ้ารังสีหักเหตัดกันจริงจะเกิด
ภาพจริง แต่ถ้าต่อแนวรังสีหักเหให้ตัดกันจะเกิดภาพเสมือน  

5. อาจให้นักเรียนทำการทดลองเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในหนังสือเรียนหน้า 156 (ipst.me/10589) หรือ  
https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_en.html  ดังภาพ                   
เพ่ือขยายความรู้เกี่ยวกับการเกิดภาพจากเลนส์นูน 

 
 

 

เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• กระจกเงาและเลนส์มีหลักการทำงานเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
แนวคำตอบ กระจกเงาและเลนส์มีหลักการทำงานแตกต่างกันโดยภาพจากกระจกเงาเกิดจากการ
สะท้อนของแสง ในขณะทีภ่าพจากเลนส์เกิดจากการหักเหของแสง 

 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

http://ipst.me/10589
https://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_en.html
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เฉลยคำถามชวนคิด (หน้า 156) 

• ถ้าวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูนและเลนส์เว้า ดังภาพ ภาพที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะอย่างไรและเกิดที่ตำแหน่งใด 
1. 

 

3. 

 
2. 

 

4. 

 
แนวคำตอบ 
1.  

 
ภาพจริง หัวกลับ ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ 

3. 

 
ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ 

2.  

 
ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถ ุ

4. 

 
ภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถ ุ

   
 

วัตถุ F O F วัตถุ F O F 

วัตถุ F O F วัตถ ุF O F 

F O F 

ภาพ 

วัตถ ุ F O F 

ภาพ 

วัตถ ุF O F 

ภาพ 
วัตถ ุF O F 

ภาพ 
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6. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมจากอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 157-159 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เลนส์นูนและเลนส์เว้า
ในชีวิตประจำวัน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้สรุปได้ว่า เลนส์นูนทำหน้าที่รวมแสงและเลนส์เว้าทำหน้าที่กระจาย
แสงและทำให้เกิดภาพที่มีลักษณะแตกต่างกัน เราสามารถนำเลนส์นูนและเลนส์เว้าไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของ
ทัศนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ แว่นสายตา 

7. อาจมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เลนส์นูนและเลนส์เว้าในทัศนอุปกรณ์อื่น ๆ 
จากนั้นนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ทีน่่าสนใจ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว 

8. ให้นักเรียนอ่านเกร็ดน่ารู้ เลสิก ในหนังสือเรียนหน้า 159 เกี่ยวกับการทำเลสิกเพ่ือแก้ปัญหาความบกพร่องทางสายตา 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

สรุปการเกิดภาพเมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์ที่ระยะต่าง ๆ 
เลนสน์ูน 

ระยะวัตถุ การเขียนรังสีของแสง ลักษณะภาพ 
ไกลมาก  

(ระยะอนันต์) 

 

ภาพจริง เป็นจุด 

มากกว่า 2f 

 

ภาพจริง หัวกลับ 
ขนาดเล็กกว่าวตัถุ 

เท่ากับ 2f 

 

ภาพจริง หัวกลับ 
ขนาดเท่ากับวัตถ ุ

ระหว่าง f ถึง 2f 

 

ภาพจริง หัวกลับ 
ขนาดใหญ่กว่าวัตถ ุ

น้อยกว่า f 

 

ภาพเสมือน หัวตั้ง 
ขนาดใหญ่กว่าวัตถ ุ
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

เลนส์เว้า 

ระยะวัตถุ การเขียนรังสีของแสง ลักษณะภาพ 
ไกลมาก 

(ระยะอนันต์) 

 

ภาพเสมือน เป็นจุด 

มากกว่า 2f 

 

ภาพเสมือน หัวตั้ง 
ขนาดเล็กกว่าวตัถุ 

เท่ากับ 2f 

 

ภาพเสมือน หัวตั้ง 
ขนาดเล็กกว่าวตัถุ 

ระหว่าง f ถึง 2f 

 

ภาพเสมือน หัวตั้ง 
ขนาดเล็กกว่าวตัถุ 

น้อยกว่า f 

             

ภาพเสมือน หัวตั้ง 
ขนาดเล็กกว่าวตัถุ 
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9. ถ้าครูพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการหักเหของแสง ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนดังกล่าว โดยให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ในน้ำได้เพราะแสง
จากตาไปกระทบวัตถุ (รังสีของแสงพุ่ง
ออกจากตาไปยังวัตถุ (Kaewkhong et 
al., 2010)  

เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ในน้ำได้เพราะแสงจากวัตถุที่อยู่ในน้ำไป
กระทบตา (รังสีของแสงพุ่งออกจากวัตถุไปยังตา) 

10. เชื่อมโยงไปสู่การเรียนในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับความสว่างโดยใช้คำถาม เช่น ความสว่างคืออะไร มีผลต่อการทำงานของ
ดวงตาหรือไม่ อย่างไร 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื ่อง อ่านเนื้อหานำเรื่อง และ
ร่วมกันอภิปรายตามแนวใช้คำถามดังต่อไปนี้  

• ลักซ์เป็นหน่วยวัดปริมาณใด (ความสว่างของพื้นผิวที่
แสงตกกระทบ) 

• โคมไฟที่ใช้ในห้องผ่าตัดควรเป็นโคมไฟที่ให้ความสว่างที่
พื ้นผิวมากกว่าหรือน้อยกว่าโคมไฟที่ใช้อ่านหนังสือ 
เพราะเหตุใด (โคมไฟที่ใช้ในห้องผ่าตัดควรทำให้เกิด
ความสว่างที่พื้นผิวมากกว่าเพราะแพทย์จำเป็นต้องใช้
ความสว่างที่มากจนสามารถเห็นรายละเอียดสิ่งที ่จะ
ผ่าตัดได้ชัดเจน) 

2. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อน
เรียน จากนั ้นนำเสนอผลการทำกิจกรรม หากครูพบว่า
นักเรียนยังทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนไม่ถูกต้อง 
ครูควรทบทวนหรือแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่อง
ความสว่างต่อไป 

 

เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย √ หน้าการกระทำที่ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตา และเขียนเครื่องหมาย X หน้าการกระทำที่เป็น
อันตรายต่อดวงตา 
 1. มองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าในเวลากลางวัน 
 2. สังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาโดยใช้ฟิล์มเอกซเรย์ 
 3. ดูโทรทัศน์ในห้องมืด 
  4. สวมแว่นตากันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้ง 
 5. อ่านข้อความหรือเล่นเกมในโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตเป็นเวลานาน ๆ  

 

  

ความสว่าง เร่ืองที่ 3 
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3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความสว่างโดยให้ทำกิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน ครูอาจให้นักเรียนเขยีน
ได้ตามความเข้าใจของตนเองโดยครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่นำข้อมูลจากการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในขั้นต่อไป เมื่อนักเรียนเรียนจบเรื่องนี้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจครบถ้วนตามจุดประสงค์
ของบทเรียน 

 

ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

- 

4. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 3.12 ความสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีค่าเท่าใด โดยให้นักเรียนดาวน์โหลดและ
ลองใช้แอปพลิเคชันวัดความสว่างในสมาร์ตโฟน จากนั้นใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ เช่น เมื่ออ่านหนังสือในห้องที่
ปริมาณแสงไม่เพียงพอเป็นเวลานาน ๆ นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร  การจัดความสว่างของสถานที่ให้เหมาะกับกิจกรรม
ของสถานที่นั้น ๆ จะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างชัดเจน เกิดความสบายตา นักเรียนทราบหรือไม่ว่า
ความสว่างที่เหมาะกับกิจกรรมในแต่ละสถานทีค่วรมีค่าเท่าใด 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ความสว่างที่พ้ืนผิวในสถานที่ที่ใช้ทำกิจกรรม) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สำรวจความสว่างของสถานที่และนำเสนอแนวทางการจัดความสว่างให้เหมาะกับ
กิจกรรม) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลความสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ 
สำรวจความสว่างของสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน บ้าน และนำเสนอแนวทางการจัดความสว่างให้เหมาะสม)  
ครูควรเขียนขัน้ตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง (ความสว่างที่เหมาะกับกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ และ
ความสว่างของสถานที่ต่าง ๆ) 

 
2.  ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มและให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น แหล่งข้อมูล

สำหรับการสืบค้น วิธีการใช้แอปพลิเคชันวัดความสว่างในสมาร์ตโฟน แนวทางการวิเคราะห์และจัดกระทำข้อมูล และ
ครูควรรวบรวมข้อมูลจากการทำกิจกรรมของนักเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายภายหลังการทำกิจกรรม            

3.  

3. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็น
แนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ในชีวิตประจำวัน เราทำกิจกรรมที่หลากหลายในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งต้อง
อาศัยความสว่างที่เหมาะสมแตกต่างกัน ดังนั้นการจัดความสว่างให้เหมาะกับกิจกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

  

ความสว่างท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีค่าเท่าใด กิจกรรมที่ 3.12 

ระหว่างการทำกิจกรรม (25 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (5 นาท)ี 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 163 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ
และเพื่อให้สรุปได้ว่า ในชีวิตประจำวันเราทำกิจกรรมที่หลากหลายในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสถานที่ต้องมีปริมาณ
แสงที่ทำให้เกิดความสว่างบนพื้นที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้น ๆ  ถ้าความสว่างไม่เหมาะสมก็จะส่งผลต่อการ
ทำงานของดวงตาของเราได้  

 

  ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

 การดูแลดวงตาเมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ 
ในขณะที่เราใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ จอของโทรศัพท์เคลื่อนทีห่รือคอมพิวเตอร์ก็จะทำหน้าที่

เป็นแหล่งกำเนิดแสง ทำให้แสงปริมาณหนึ่งเข้าไปตกกระทบเรตินาในดวงตา ถ้าปริมาณแสงที่เข้าไปในดวงตา
มากเกินไปอาจทำให้เรตินาซึ่งมีเซลล์ประสาทรับแสงเสียหายได้ การมองจอภาพนาน ๆ จึงทำให้กล้ามเนื้อรอบ
ดวงตาจึงทำงานหนักเพราะต้องปรับขนาดของรูม่านตาให้เล็กลงเพ่ือลดปริมาณแสงที่เข้าไปในตา นอกจากนี้การ
จ้องหน้าจอเป็นเวลานานจะทำให้มีการกระพริบตาน้อยลง ส่งผลให้เกิดอาการตาแห้ง แสบตา ปวดเบ้าตา มอง
ภาพได้ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่การเสื่อมของเรตินาและกล้ามเนื้อรอบดวงตาเร็วขึ้น ดังนั้นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
แท็บเลต และโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงควรปรับปริมาณแสงหน้าจอให้เหมาะสม และหากต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้
ติดต่อกันเป็นเวลานานก็ควรพักสายตาบ่อย ๆ  เพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อรอบดวงตาและช่วย
ถนอมเรตินาอีกด้วย 

 

 

  ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

 อัตราการให้พลังงานแสง (luminous flux) และความสว่าง (illuminance) 
แหล่งกำเนิดแสงจะให้พลังงานแสงออกมา เราบรรยายการให้พลังงานแสงของแหล่งกำเนิดแสงด้วย อัตรา

การให้พลังงานแสง มีหน่วยเป็น ลูเมน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีกำลัง 40 วัตต์ มีอัตราการให้พลังงานแสง
เท่ากับ 2,200 ลูเมน ส่วนความสว่างเป็นการบรรยายถึงพลังงานแสงที่ตกกระทบบนพื้นที่หนึ่ง ๆ เช่น ถ้าหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ที่มีกำลัง 40 วัตต์ มีอัตราการให้พลังงานแสงเท่ากับ 2,200 ลูเมนส่องลงบนพื้นห้องขนาด 4 
ตารางเมตร จะทำให้เกิดความสว่างบนพื้นห้อง เท่ากับ 2,200 / 4 = 550 ลูเมนต่อตารางเมตร หรือ 550 ลักซ ์

เราจะพบว่าถ้าพิจารณาที่แหล่งกำเนิดแสง เช่น หลอดไฟฟ้า เราจะระบุเป็นอัตราการให้พลังงานแสง แต่
ถ้าพิจารณาปริมาณแสงบนพื้นผิวหนึ่ง ๆ เราจะระบุเป็นค่าความสว่าง 

5. ร่วมกันสรุปหัวข้อเรื่องแสง จากนั้นนักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบตนเอง เพ่ือสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน โดย
การเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนเรื่องแสง 
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6. นักเรียนนำเสนอผังมโนทัศน์สรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน โดยอาจออกแบบให้นักเรียนนำเสนอเป็นกลุ่มย่อยและ
อภิปรายภายในกลุ่ม จากนั้นอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน หรือจัดแสดงผลงานเพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็น และ
ร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้จากบทเรียน 

7.  ให้นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบท สร้างโพรเจกเตอร์อย่างง่ายด้วยตัวเองได้อย่างไร และตอบคำถามท้ายกิจกรรม 
จากนั้นใช้คำถามสำคัญของบทเรียน เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย โดยนักเรียนควรตอบคำถามสำคัญดังกล่าวได้ดัง
ตัวอย่าง 

  

 

ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนเรื่องแสง   
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เฉลยคำถามสำคัญของบท (หน้า 103) 

1. การสะท้อนของแสงและการหักเหของแสงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร  
 แนวคำตอบ  การสะท้อนของแสงเกิดขึ้นเมื่อแสงตกกระทบผิวของวัตถุใด ๆ และเมื่อแสงสะท้อนเข้าตาทำให้

เรามองเห็นวัตถุต่าง ๆ รอบตัว รวมทั้งทำให้เกิดภาพในกระจกเงาราบ กระจกเงานูน และกระจกเงาเว้า และ
ทัศนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ส่วนการหักเหของแสงเกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ทำให้
มองเห็นวัตถุต่างไปจากตำแหน่งจริง เกิดการกระจายของแสง เกิดรุ้ง และเกิดปรากฏการณ์มิราจ เราสามารถ
นำความรู้เรื่องการหักเหของแสงไปประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีเส้นใยนำแสง การเจียระไนเพชร และทัศนอุปกรณ์
อ่ืน ๆ  

2. การจัดความสว่างของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกิจกรรมมีความสำคัญอย่างไร  
 แนวคำตอบ  การจัดความสว่างให้เหมาะกับกิจกรรมในสถานที่นั ้น ๆ มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการ

ทำงาน เช่น การจัดความสว่างที่เหมาะกับห้องผ่าตัดช่วยให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จ ในทางตรงกันข้ามถ้า
ความสว่างไม่เหมาะก็อาจส่งผลต่อการทำงานของดวงตา เช่น ถ้าความสว่างมากเกินไปอาจทำให้ตาพร่ามัว 
ในขณะที่ความสว่างน้อยเกินไปอาจทำให้เกิดความเม่ือยล้าจากการเพ่งมองมากเกินไป 

8. ให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ของตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำในบทเรียนนี้ จากนั้นอ่าน
สรุปท้ายบท ทำแบบฝึกหัดท้ายบท อ่านวิทยาศาสตร์กับชีวิต และทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

 

เฉลยคำถามสำคัญของหน่วย 

• คลื่นส่งผ่านพลังงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ คลื่นกลส่งผ่านพลังงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยการถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลางต่อเนื่องกัน

ไปเป็นทอด ๆ  โดยอนุภาคตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วย ส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถส่งผ่านพลังงานจากที่
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งโดยไม่อาศัยตัวกลาง แต่จะอาศัยการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าต่อเนื่องกันไป
เป็นทอด ๆ 

• แสงส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไร 
 แนวคำตอบ แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงความถี่ที่สามารถมองเห็นได้และทำให้มองเห็นวัตถุเมื่อมี

แสงจากวัตถุนั้น ๆ เข้าตา เมื่อแสงตกกระทบพื้นผิววัตถุจะเกิดการสะท้อนและเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปจะเกิดการหักเหซึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางแสง เช่น มิราจ รุ้ง นอกจากนี้เรายังนำ   
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของแสงมาประยุกต์ใช้ในการสร้างทัศนอุปกรณ์ เช่น กระจกเงา เลนส์ แว่นขยาย 
กล้องจุลทรรศน์ เส้นใยนำแสง  
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เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 2 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมสะท้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎการ

สะท้อนของแสงและฝึกทักษะการออกแบบการทดลอง การควบคุมตัวแปร และการทดลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างมุมตกกระทบและมุมสะท้อน 

 
ออกแบบการทดลอง ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมสะท้อนของ
การสะท้อนของแสง 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า 1 ตัว 

2. กล่องแสงพร้อมหลอดไฟฟ้า 1 กล่อง 

3. แผ่นช่องแสง 1 ช่อง 1 แผ่น 

4. สายไฟฟ้า 2 เส้น 

5. กระจกเงาราบ 1 บาน 

6. กระดาษขาว 1 แผ่น 

7. ดินน้ำมัน 1 ก้อน 

8. ไม้บรรทัดวัดมุม 1 อัน 

9. อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ เช่น 
แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ 

1 อัน 

  
 
ครคูวรตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า กล่องแสง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมมุสะท้อนเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.3 
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• ควรให้นักเรียนทำความเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะใช้ศึกษาเกี่ยวกับการสะท้อนของแสง 
ได้แก่ รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน เส้นแนวฉาก มุมตกกระทบ และมุมสะท้อนก่อนให้นักเรียน
ออกแบบการทดลอง 

• ควรทบทวนวิธีวัดมุมโดยใช้ไม้บรรทัดวัดมุมและให้นักเรียนฝึกวัดมุมต่าง ๆ ก่อนทำกิจกรรม 
• ให้นักเรียนทำความเข้าใจวิธีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำและการต่อกล่องแสงก่อนเริ่ม   

การทดลอง (เกร็ดน่ารู้ การต่อกล่องแสง หน้า 109) 
• สามารถใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ในการทำกิจกรรมได้ โดยให้ฉายแสงเลเซอร์ผ่านแท่งแก้ว 

ดังภาพ จะได้แนวเส้นของแสงเลเซอร์ ซึ่งจะช่วยให้สังเกตผลการทดลองได้ง่ายขึ้น 

 

 

ภาพการฉายแสงเลเซอร์ธรทำให้เห็นแสง
เลเซอร์เป็นจุด 

ภาพการฉายแสงเลเซอร์ผ่านแท่งแก้วคนสาร 
จะทำให้เห็นลำแสงเลเซอรเ์ป็นเส้น 

• ควรจัดห้องให้มืดเพ่ือให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 
• วิธีนำเสนอผลงานการทำกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ให้พิจารณาความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับจำนวน
กลุ่มนักเรียน ครูอาจสุ่มเลือกบางกลุ่มนำเสนอผผลงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้เครื่องขยายภาพ 
3 มิติ (Visualizer) กรณีท่ีชั้นเรียนมีจำนวนกลุ่มมาก อาจให้ทุกกลุ่มติดแสดงผลงานไว้บนผนัง
รอบห้องเรียนและนักเรียนทุกคนเดินศึกษา (gallery walk) เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นผลงานของ
ทุกกลุ่ม จากนั้นนำข้อมูลมาอภิปรายสรุป 

• ครูควรให้คำแนะนำหรืออภิปรายการออกแบบตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมร่วมกับ
นักเรียนในแต่ละกลุ่ม เพื่อปรับปรุงตารางบันทึกผลให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนและ
เข้าใจได้ง่าย 

• วิธีบันทึกแนวการเคลื่อนที่ของแสง อาจใช้ดินสอจุดกลางแนวแสงอย่างน้อย 3 จุด  แล้วจึง

ลากเส้นเชื่อมต่อจุดทั้งสาม 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 
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• หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท.  
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

คำถาม เมื่อแสงตกกระทบกระจกเงาราบ มุมตกกระทบมีความสัมพันธ์กับมุมสะท้อนหรือไม่ 
สมมติฐาน มุมตกกระทบมีความสัมพันธ์กับมุมสะท้อนโดยเมื่อมุมตกกระทบมีค่าเพ่ิมข้ึน มุมสะท้อนจะมีค่าเพ่ิมขึ้น 
ตัวแปรต้น :  มุมตกกระทบ 
ตัวแปรตาม : มุมสะท้อน 
ตัวแปรควบคุม : แหล่งกำเนิดแสง แผ่นสะท้อนแสง 
ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทดลอง วิธีที่ 1  

1. ใช้ดินสอขีดเส้นบนกระดาษขาวเป็นแนวการวางกระจกเงาราบและขีดเส้นประให้ตั้งฉากกับแนวการวาง
กระจกที่จุด A ดังภาพ  

 
2. ขีดเส้นตรงให้ทำมุมกับเส้นตั้งฉาก 30 45 และ 60 องศาตามลำดับ 
3. วางกระจกเงาราบตามแนวที่ขีดเส้นไว้ในข้อ 1  
4. จัดกล่องแสงให้แนวแสงตกกระทบตรงกับแนวเส้นที่ขีดไว้ โดยทำมุมตกกระทบเท่ากับ 60 องศา แล้ว

ลากเส้นตามแนวรังสีสะท้อน วัดมุมสะท้อน 
5. ทำข้อ 4 ซ้ำ โดยเปลี่ยนมุมตกกระทบเป็น 45 และ 30 องศา  

ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทดลอง วิธีที่ 2 
1. ใช้ดินสอขีดเส้นบนกระดาษขาวเป็นแนวการวางกระจกเงาราบและขีดเส้นประให้ตั้งฉากกับแนวการวาง

กระจกที่จุด A ดังภาพ 

 
2. วางกระจกเงาราบตามแนวที่ขีดเส้นไว้ในข้อ 1  
3. จัดกล่องแสงให้แสงตกกระทบกระจกเงาราบที่จุด A บันทึกแนวรังสีตกกระทบและรังสีสะท้อน วัดมุมตก

กระทบและมุมสะท้อน 
4. ทำข้อ 3 ซ้ำอีก 2 ครั้ง โดยเปลี่ยนมุมท่ีแสงตกกระทบกระจกเงาราบ  

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ผลการทำกิจกรรรม 

 
 
ตารางบันทึกผลการทดลองตามการทดลองวิธีที่ 1 

มุมตกกระทบ (องศา) มุมสะท้อน (องศา) 

30.0 30.0 

45.0 45.0 

60.0 60.0 

 
ตารางบันทึกผลการทดลองตามการทดลองวิธีที่ 2 

มุมตกกระทบ (องศา) มุมสะท้อน (องศา) 

26.5 26.5 

43.0 43.0 

67.5 67.5 

หมายเหตุ  มุมสะท้อนที่วัดได้จริงอาจมีค่าแตกต่างจากตารางบันทึกผลนี้เล็กน้อยซึ่งอาจเกิดจากความ
คลาดเคลื่อนในการจัดอุปกรณ์หรือความคลาดเคลื่อนจากการวัด 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ผลการทดลองเหมือนหรือแตกต่างจากสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร  
 แนวคำตอบ ตอบตามผลที่ได้จากการทดลอง เช่น เหมือนกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเมื่อมุมตกกระทบมีค่า

เพ่ิมข้ึน มุมสะท้อนจะมีค่าเพ่ิมข้ึน 
2. เมื่อมุมตกกระทบมีขนาดเปลี่ยนไป ขนาดของมุมสะท้อนจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  
 แนวคำตอบ เปลี่ยนแปลง โดยเมื่อมุมตกกระทบมีค่าเพ่ิมข้ึน มุมสะท้อนจะมีค่าเพ่ิมขึ้น  
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
 แนวคำตอบ เมื่อฉายแสงตกกระทบกระจกเงาราบจะเกิดการสะท้อนของแสง มุมตกกระทบและ

มุมสะท้อนมีความสัมพันธ์กันโดยมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนเสมอ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบทั้งขนาดและ

ตำแหน่งของภาพในแผ่นสะท้อนแสงผิวราบเทียบกับขนาดและตำแหน่งของวัตถุหน้าแผ่นสะท้อนแสง
ผิวราบ 

 
1. สังเกตและบอกลักษณะของภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบ 
2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุกับระยะภาพ 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ชุดศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุกับระยะภาพ 1 ชุด 

2. เข็มหมุด  2 ตัว 

3. ดินน้ำมัน 1 ก้อน 

  
 
-ไม่มี- 
 
 
• ใช้ดินน้ำมันที่ปักเข็มหมุดเป็นก้อนละสีและปั้นให้มีขนาดเท่า ๆ กันเพ่ือให้ง่ายต่อการสังเกต 

• การตรวจสอบว่าตำแหน่งของภาพในแผ่นสะท้อนแสงซ้อนทับกับตำแหน่งของวัตถุหลังแผ่น
สะท้อนแสงหรือไม่ ทำได้โดยเปลี่ยนมุมมองของผู้สังเกตไปทางซ้าย-ขวาเล็กน้อยแล้วสังเกตว่า
ภาพในแผ่นสะท้อนแสงแยกออกจากตำแหน่งของวัตถุหลังแผ่นสะท้อนแสงหรือไม่ ถ้าไม่แยก
ออกจากกันแสดงว่าซ้อนทับกันพอดี 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวราบมีลักษณะอย่างไร กิจกรรมที่ 3.4 

http://ipst.me/9508 

http://ipst.me/9508
http://ipst.me/9508
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

• หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 
 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ระยะวัตถุ (ช่อง) ระยะภาพ (ช่อง) ขนาดของภาพเข็มหมุด 

5 5 ขนาดเท่ากับเข็มหมุดหน้าแผ่นพลาสติก 

2 2 ขนาดเท่ากับเข็มหมุดหน้าแผ่นพลาสติก 

7 7 ขนาดเท่ากับเข็มหมุดหน้าแผ่นพลาสติก 

  

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ขนาดของวัตถุและขนาดของภาพมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ ขนาดของวัตถุและขนาดของภาพมีความสัมพันธ์กันโดยขนาดของภาพมีขนาดเท่ากับขนาดของวัตถุ 
2. ระยะวัตถุและระยะภาพมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ  ระยะวัตถุและระยะภาพมีความสัมพันธ์กันโดยระยะภาพมีค่าเท่ากับระยะวัตถุ 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
 แนวคำตอบ  เมื่อวางวัตถุไว้หน้าแผ่นพลาสติกสะท้อนแสงจะเกิดภาพหลังแผ่นพลาสติกโดยขนาด

ของภาพมีขนาดเท่ากับขนาดของวัตถุ และระยะภาพมีค่าเท่ากับระยะวัตถุเสมอ  
 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนจากการสังเกตและ

เปรียบเทียบแนวการสะท้อนของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนและแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้า 
 

สังเกตและอธิบายการสะท้อนแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าและผิวโค้งนูน 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. แผ่นสะท้อนแสงผิวโค้ง   1 แผ่น 

2. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า 1 หม้อ 

3. กล่องแสงพร้อมหลอดไฟฟ้า 1 กล่อง 

4. สายไฟฟ้า 2 เส้น 

5. แผ่นช่องแสง 3 ช่อง   1 แผ่น 

  
ควรตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า กล่องแสง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 
 
• ควรจัดห้องให้มืดเพ่ือให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 
• วิธีการบันทึกแนวการเคลื่อนที่ของแสง ควรใช้ดินสอจุดตามแนวแสงอย่างน้อย 3 จุด  แล้วจึง

ลากเส้นเชื่อมต่อจุดทั้งสาม 
• สามารถใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ในการทำกิจกรรมได้ โดยให้ฉายแสงเลเซอร์ผ่านแท่งแก้ว 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

การสะท้อนของแสงจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.5 

http://ipst.me/9510 

http://ipst.me/9510
http://ipst.me/9510


206 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

• หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 

 
การสะท้อนแสงบนแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้า  

 
การสะท้อนแสงบนแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูน 

  

 

  

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

เส้นท่ี 1 

เส้นท่ี 1 

เส้นท่ี 2 
เส้นท่ี 2 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อฉายลำแสงขนานกับเส้นตรงเส้นที่ 2 ให้ตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าและผิวโค้งนูน ลำแสง
สะท้อนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  

 แนวคำตอบ  เมื่อฉายลำแสงขนานกับเส้นตรงเส้นที่ 2 ให้ตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าและผิวโค้งนูน 
ลำแสงสะท้อนที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกัน โดยแสงสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้าจะไปรวมกันและตัดกันที่
จุดจุดหนึ่งด้านหน้าแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้า ส่วนแสงสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนจะกระจายออก  

2. เมื่อต่อแนวรังสีสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูน แนวรังสีที่ต่อออกจะไปตัดกันหรือไม่ อย่างไร  
 แนวคำตอบ  เมื่อต่อแนวรังสีสะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูน แนวรังสีที่ต่อออกไปทางด้านหน้าแผ่น

สะท้อนแสงผิวโค้งนูนจะไม่ตัดกัน แต่แนวรังสีสะท้อนที่ต่อไปทางด้านหลังแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนจะตัดกันที่
จุดจุดหนึ่งด้านหลังแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูน 

3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
 แนวคำตอบ เมื่อฉายแสงขนานกับเส้นที่ 2 ให้ตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้า แสงสะท้อนจะไปรวมกันที่

จุดจุดหนึ่งด้านหน้าแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งเว้า ในขณะที่เมื ่อฉายแสงขนานกับเส้นที่ 2 ให้ตกกระทบแผ่น
สะท้อนแสงผิวโค้งนูน แสงสะท้อนจะกระจายออก แต่เมื่อต่อแนวแสงสะท้อนออกไปทางด้านหลังแผ่นสะท้อน
แสงผิวโค้งนูน แนวแสงที่ต่อออกไปจะไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่ง ด้านหลังแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนนั้น 
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     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี ่ยวกับภาพที่เกิดจากแผ่นสะท้อนแสงผิวโค้งนูนและแผ่นสะท้อนแสง       

ผิวโค้งเว้า โดยเปรียบเทียบขนาด ลักษณะภาพ และการเกิดภาพบนฉากที่เกิดจากกระจกเงานูนและ
กระจกเงาเว้าเมื่อวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งต่าง ๆ หน้ากระจก 

 
สังเกตและบอกลักษณะภาพที่เกิดจากกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูน 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. กระจกเงาเว้า ความยาวโฟกัส 10 cm  1 บาน 

2. กระจกเงานูน ความยาวโฟกัส 10 cm  1 บาน 

3. เทียนไข 2 เล่ม 

4. ไม้ขีดไฟ 1 กล่อง 

5. ดินน้ำมัน 2 ก้อน 

6. ไม้บรรทัด 1 อัน 

7. ฉากขาว เช่น กระดาษ A4 กระดาษไข 1 แผ่น 

  
-ไม่มี- 
 
 
• ควรจัดห้องให้มืดเพ่ือให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 
• ครูควรให้คำแนะนำหรืออภิปรายการออกแบบตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมร่วมกับ

นักเรียนแต่ละกลุ่มเพ่ือปรับปรุงตารางบันทึกผลให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนและเข้าใจ
ได้ง่าย 

• เมื่อวางเทียนไขที่จุดไฟหน้ากระจกเงานูนแล้วนำฉากมาวางด้านหน้ากระจก นักเรียนจะ
สังเกตเห็นดวงไฟวงกลมสีส้มบนฉากขาว โดยดวงไฟวงกลมสีส้มบนฉากขาวนี้ไม่ถือว่าเป็น
ภาพของเทียนไข 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้งเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.6 

http://ipst.me/9509 

http://ipst.me/9509
http://ipst.me/9509
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• หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วครูอาจสาธิตการหาตำแหน่งภาพที่ปรากฏบนฉากเมื่อวางวัตถุไว้
หน้ากระจกเงาเว้าที่ระยะมากกว่ารัศมีความโค้ง โดยบิดกระจกให้เอียงไปทางขวาหรือซ้าย
เล็กน้อย จากนั ้นวางฉากขาวระหว่างเทียนไขกับกระจกเงาเว้าโดยวางฉากไม่ให้บังแสง   
เทียนไขเพ่ือให้รับกับภาพที่สะท้อนมาจากกระจกเงาเว้า 
 

• หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตารางท่ี 1 ผลการสังเกตลักษณะใบหน้าตนเองเมื่อมองผ่านกระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนที่ระยะต่าง ๆ  

ระยะห่างจากใบหน้าถึงกระจก ลักษณะภาพ 

กระจกเงาเว้า กระจกเงานูน 

ไกลสุดแขน หัวกลับ ขนาดเล็ก หัวตั้ง ขนาดเล็ก 
ใกล้เข้ามา หัวกลับ ขนาดใหญ่ หัวตั้ง ขนาดเล็ก 

ใกล้มากจนชิดใบหน้า หัวตั้ง ขนาดใหญ่ หัวตั้ง ขนาดเล็ก 

 

ตารางท่ี 2 ผลการสังเกตภาพในกระจกและบนฉากเมื่อนำเทียนไขวางไว้หน้ากระจกเงาเว้าที่ระยะต่าง ๆ  

ตำแหน่งของเทียนไข ลักษณะภาพ 
เมื่อมองในกระจกเงาเว้า บนฉาก 

มากกว่า f แต่ไม่เกิน 2f หัวกลับ ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ หัวกลับ ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ 

น้อยกว่า f หัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ไม่เกิดภาพบนฉาก 
 

ตารางท่ี 3 ผลการสังเกตภาพในกระจกและบนฉากเมื่อนำเทียนไขวางไว้หน้ากระจกเงานูนที่ระยะต่าง ๆ  
  

ตำแหน่งของเทียนไข ลักษณะภาพ 
เมื่อมองในกระจกเงานูน บนฉาก 

มากกว่า f แต่ไม่เกิน 2f หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ไม่เกิดภาพบนฉาก 

น้อยกว่า f หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ไม่เกิดภาพบนฉาก 

   

 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อใช้กระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนส่องดูใบหน้าของตนเองโดยให้กระจกอยู่ห่างจากใบหน้าในระยะ 
ต่าง ๆ ภาพที่เห็นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 แนวคำตอบ  ภาพที่เห็นเมื่อใช้กระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนส่องดูใบหน้าของตนเองที่ระยะห่างจากกระจก
ต่าง ๆ  จะแตกต่างกัน โดยภาพใบหน้าที่ปรากฏจากกระจกเงาเว้าจะมีทั้งภาพหัวตั้งและหัวกลับ และมีทั้ง
ขนาดที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าใบหน้าจริง ส่วนภาพใบหน้าที่ปรากฏจากกระจกเงานูนจะเป็นภาพหัวตั้งขนาดเล็ก
กว่าใบหน้าจริงเสมอ  

2. เมื่อวางเทียนไขไว้หน้ากระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนที่ระยะห่างจากกระจกต่าง ๆ กัน ภาพที่เกิดขึ้นใน
กระจกมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
แนวความคิด แตกต่างกัน โดยภาพเทียนไขที่ปรากฏจากกระจกเงาเว้าจะมีทั้งภาพหัวตั้งและหัวกลับ และมีทั้ง
ขนาดที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าใบหน้าจริง ส่วนภาพเทียนไขที่ปรากฏจากกระจกเงานูนจะเป็นภาพหัวตั้งขนาด
เล็กกว่าเทียนไขเสมอ 

3. เมื่อวางเทียนไขไว้หน้ากระจกเงาเว้าและกระจกเงานูนที่ระยะห่างจากกระจกต่าง ๆ กัน จะมีภาพปรากฏ
บนฉากหรือไม่ 
แนวความคิด เมื่อวางเทียนไขหน้ากระจกเงาเว้าที่ระยะห่างมากกว่าความยาวโฟกัส ภาพของเทียนไขจะ
สามารถปรากฏบนฉากได้แต่ภาพเทียนไขจะไม่ปรากฏบนฉากเมื่อวางเทียนไขไว้หน้ากระจกเงาเว้าที่ระยะห่าง
น้อยกว่าความยาวโฟกัส ขณะที่เมื่อวางเทียนไขหน้ากระจกเงานูน ภาพของเทียนไขจะไม่สามารถปรากฏบน
ฉากได ้

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ  ภาพจากกระจกเงาเว้ามีทั้งที่เกิดในกระจกและเกิดบนฉาก ซึ่งมีทั้งภาพหัวตั้งและหัวกลับ และมี

ทั้งขนาดที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าวัตถุ ส่วนภาพจากกระจกเงานูนเป็นภาพที่เกิดในกระจกแต่ไม่เกิดบนฉาก เป็น
ภาพหัวตั้งในกระจกขนาดเล็กกว่าวัตถุ 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเห และฝึกทักษะการ

ทำการทดลองผ่านการออกแบบการทดลอง ระบุและควบคุมตัวแปร และทดลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเห 

 
ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเหเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง
ต่างชนิดกัน 
 

1 ชั่วโมง 25 นาท ี
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า  1 หม้อ 

2. กล่องแสงพร้อมหลอดไฟฟ้า 1 กล่อง 

3. สายไฟฟ้า  2 เส้น 

4. แผ่นช่องแสง 1 ช่อง  1 แผ่น 

5. แท่งพลาสติกรูปสี่เหลี่ยม 1 อัน 

6. กระดาษขาว 1 แผ่น 

7. ไม้บรรทัด 1 อัน 

8. ไม้บรรทัดวัดมุม 1 อัน 

 
 
  
-ไม่มี- 
 
 
• ควรให้นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับรังสีตกกระทบ รังสีหักเห เส้นแนวฉาก มุมตกกระทบ 

และมุมหักเห ก่อนให้นักเรียนออกแบบการทดลอง 
• ควรจัดห้องให้มืดเพ่ือให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

มุมหกัเหมีความสัมพันธก์บัมุมตกกระทบอย่างไร กิจกรรมที่ 3.7 

ตอนที่ 1 การหักเหของแสง 

http://ipst.me/9512 

http://ipst.me/9512
http://ipst.me/9512
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• แท่งพลาสติกรูปสี่เหลี่ยมใสมีด้านหนึ่งเป็นด้านใสและอีกด้านหนึ่งเป็นด้านขุ่น ควรวางด้านขุ่น
ไว้บนกระดาษขาวจะช่วยให้สังเกตแนวแสงได้ชัดเจนขึ้น 

• ครูควรให้คำแนะนำหรืออภิปรายการออกแบบตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมร่วมกับ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อปรับปรุงตารางบันทึกผลให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนและ
เข้าใจได้ง่าย 

• สามารถใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ในการทำกิจกรรมได้ โดยให้ฉายแสงเลเซอร์ผ่านแท่งแก้ว  
• การบันทึกแนวการเคลื่อนที่ของแสง ควรให้นักเรียนทำจุดตามแนวแสงอย่างน้อย 3 จุด แล้ว

จึงลากเส้นตรงเชื่อมจุดต่าง ๆ 
 

• หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
• สื่อดิจิทัล  

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 
    
    ตาราง ผลการวัดมุมตกกระทบและมุมหักเหเมื่อฉายแสงผ่านแท่งพลาสติก 

การเคลื่อนที่ของแสง มุมตกกระทบ (องศา) มุมหักเห (องศา) 

อากาศเข้าสู่แท่งพลาสติกใส 30.0 20.0 
แท่งพลาสติกใสออกสู่อากาศ 20.0 30.0 

  

 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

300 

300 

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อจัดแสงให้ตกกระทบด้านข้างของแท่งพลาสติก แสงที่เคลื่อนที่ภายในแท่งพลาสติกมีแนวการเคลื่อนที่
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไร 

 แนวคำตอบ  แสงที่เคลื่อนที่ภายในแท่งพลาสติกมีแนวการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเบนเข้าหาเส้นแนว
ฉาก 

2. ณ ตำแหน่งที่แสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติก มุมตกกระทบและมุมหักเหแตกต่างกันอย่างไร  
 แนวคำตอบ  เมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติก มุมตกกระทบมีค่ามากกว่ามุมหักเห 
3. ณ ตำแหน่งที่แสงเคลื่อนที่จากแท่งพลาสติกออกสู่อากาศ มุมตกกระทบและมุมหักเหแตกต่างกันอย่างไร  
 แนวคำตอบ  เมื่อแสงเคลื่อนที่จากแท่งพลาสติกออกสู่อากาศ มุมตกกระทบเล็กกว่ามุมหักเห 
4. เมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศผ่านแท่งพลาสติกและจากแท่งพลาสติกออกสู่อากาศ การหักเหของแสง

แตกต่างกันอย่างไร 
 แนวคำตอบ  เมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศผ่านแท่งพลาสติกและจากแท่งพลาสติกออกสู่อากาศ การหักเหของ

แสงจะแตกต่างกัน โดยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศผ่านแท่งพลาสติก แสงจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากทำใหมุ้ม
หักเหเล็กกว่ามุมตกกระทบ  ในขณะที่เมื่อแสงเคลื่อนที่จากแท่งพลาสติกออกสู่อากาศ แสงจะเบนออกจาก
เส้นแนวฉากทำให้มุมหักเหใหญ่กว่ามุมตกกระทบ   

5. จากกิจกรรมตอนที่ 1 สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ  เมื่อแสงเคลื่อนที ่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติกหรือออกจากแท่งพลาสติกสู่อากาศจะเกิด      

การหักเหบริเวณรอยต่อระหว่างอากาศและแท่งพลาสติก โดยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติก 
แสงจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากทำให้มุมหักเหเล็กกว่ามุมตกกระทบ  ในขณะที่เมื ่อแสงเคลื่อนที่จากแท่ง
พลาสติกออกสู่อากาศ แสงจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก ทำให้มุมหักเหใหญ่กว่ามุมตกกระทบ 
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 -ไม่มี- 
 
 
• ควรจัดห้องให้มืดเพ่ือให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 
• สามารถใช้แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ในการทำกิจกรรมได้ โดยให้ฉายแสงเลเซอร์ผ่านแท่งแก้ว  
• ครูควรให้นักเรียนนำเสนอและอภิปรายการออกแบบการทดลองก่อนให้นักเรียน เริ่มการ

ทดลองจริง 
 

• หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
• สื่อดิจิทัล  

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html  
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

คำถาม เมื่อแสงเกิดการหักเห มุมตกกระทบมีความสัมพันธ์กับมุมหักเหอย่างไร 
สมมติฐาน มุมตกกระทบมีความสัมพันธ์กับมุมหักเหโดยเมื่อมุมตกกระทบมีค่าเพ่ิมขึ้น มุมหักเหจะมีค่าเพ่ิมขึ้น 
ตัวแปรต้น :  มุมตกกระทบ 
ตัวแปรตาม : มุมหักเห 
ตัวแปรควบคุม : แหล่งกำเนิดแสง แท่งพลาสติกใส 
ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทดลอง  
1. ใช้ดินสอลากเส้นตามขอบแท่งพลาสติก จากนั้นจัดให้แสงจากกล่องแสงตกกระทบด้านข้างแท่งพลาสติกด้วย

มุมตกกระทบเป็น 30 องศา 
2. ใช้ดินสอจุดตามแนวแสงที่ตกกระทบแท่งพลาสติกและแนวที่แสงออกจากแท่งพลาสติก 
3. ยกแท่งพลาสติกออกแล้วลากเส้นตามแนวแสงที่ตกกระทบแท่งพลาสติก แนวที่แสงออกจากแท่งพลาสติก และ

แนวแสงในแท่งพลาสติก 
4. ลากเส้นแนวฉาก ณ ตำแหน่งที่แสงหักเหเคลื่อนที่เข้าสู่แท่งพลาสติกและหักเหออกจากแท่งพลาสติกสู่อากาศ

วัดมุมตกกระทบและมุมหักเห  
5. ทำข้อ 1-4 ซ้ำ โดยเปลี่ยนมุมตกกระทบแท่งพลาสติกเป็น 45 และ 60 องศา  

 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างมุมตกกระทบและมุมหักเห 

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง มุมตกกระทบและมุมหักเหเมื่อฉายแสงผ่านแท่งพลาสติกด้วยมุมตกกระทบต่าง ๆ  

การทดลองครั้งที่ แสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่ง
พลาสติก 

แสงเคลื่อนที่จากแท่งพลาสติกออกสู่
อากาศ 

มุมตกกระทบ 
(องศา) 

มุมหักเห (องศา) มุมตกกระทบ 
(องศา) 

มุมหักเห (องศา) 

1 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 30.0 20.0 20.0 30.0 
3 45.0 28.0 28.0 45.0 

4 60.0 35.0 35.0 60.0 
   

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ผลการทดลองเหมือนหรือแตกต่างจากสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ  ตอบตามผลการทดลองของนักเรียน เช่น ผลการทดลองเหมือนกับสมมติฐาน คือมุมตกกระทบมี

ความสัมพันธ์กับมุมหักเห โดยเมื่อมุมตกกระทบมีค่าเพ่ิมข้ึน มุมหักเหจะมีค่าเพ่ิมขึ้น 
2. เมื่อเพิ่มมุมตกกระทบ ณ ตำแหน่งที่แสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติก มุมหักเหจะเปลี่ยนแปลง

อย่างไร  
 แนวคำตอบ  เมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติก ถ้าเพ่ิมมุมตกกระทบ มุมหักเหก็จะมีค่ามากขึ้นด้วย 
3. เมื่อเพิ่มมุมตกกระทบ ณ ตำแหน่งที่แสงเคลื่อนที่จากแท่งพลาสติกออกสู่อากาศ มุมหักเหจะเปลี่ยนแปลง

อย่างไร 
 แนวคำตอบ  เมื่อแสงเคลื่อนที่จากแท่งพลาสติกออกสู่อากาศ ถ้าเพ่ิมมุมตกกระทบ มุมหักเหก็จะมีค่ามากขึ้นด้วย 
4. จากกิจกรรมตอนที่ 2 สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ มุมตกกระทบมีความสัมพันธ์กับมุมหักเห โดยเมื่อมุมตกกระทบมีค่าเพ่ิมขึ้น มุมหักเหก็จะมีค่าเพ่ิมขึ้น 
5. จากกิจกรรมทั้ง 2 ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ  เมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติกหรือจากแท่งพลาสติกสู่อากาศ จะเกิดการหักเห

บริเวณรอยต่อระหว่างอากาศและแท่งพลาสติก โดยเมื่อแสงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่แท่งพลาสติก แสงจะเบน
เข้าหาเส้นแนวฉากทำให้มุมหักเหเล็กกว่ามุมตกกระทบ  ในขณะที่เมื่อแสงเคลื่อนที่จากแท่งพลาสติกออกสู่
อากาศ แสงจะเบนออกจากเส้นแนวฉากทำให้มุมหักเหใหญ่กว่ามุมตกกระทบ  และถ้าเพิ่มมุมตกกระทบ มุม
หักเหก็จะมีค่าเพ่ิมขึ้นด้วย 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสะท้อนกลับหมดของแสงและเงื่อนไขของการเกิดการสะท้อน

กลับหมดของแสง 
 

สังเกตและอธิบายการสะท้อนกลับหมดของแสง 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า  1 ตัว 

2. กล่องแสงพร้อมหลอดไฟฟ้า 1 กล่อง 

3. สายไฟฟ้า  2 เส้น 

4. แผ่นช่องแสง 1 ช่อง  1 แผ่น 

5. แท่งพลาสติกรูปครึ่งวงกลม 1 แท่ง 

6. กระดาษขาว 1 แผ่น 

7. ไม้บรรทัดวัดมุม 1 อัน 

  
-ไม่มี- 
 
 
• ควรจัดห้องให้มืดเพ่ือให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 
• แท่งพลาสติกรูปครึ่งวงกลมมีด้านหนึ่งเป็นด้านใสและอีกด้านหนึ่งเป็นด้านขุ่น ควรวางด้านขุ่น

ไว้บนกระดาษขาวจะช่วยให้สังเกตแนวแสงได้ชัดเจนขึ้น 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

การสะท้อนกลับหมดของแสงเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.8 

http://ipst.me/9515 

http://ipst.me/9515
http://ipst.me/9515
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• หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 
  
    ตาราง มุมตกกระทบและมุมหักเหเมื่อฉายแสงผ่านแท่งพลาสติกรูปครึ่งวงกลมด้วยมุมตกกระทบต่าง ๆ  

ครั้งที ่ มุมตกกระทบ (องศา) มุมหักเห (องศา) 

1 15.0 23.0 
2 41.5 90.0 

3 50.0 ไม่หักเหแต่เกิดการสะท้อนกลับ 
ในแท่งพลาสติก 

  

 

  

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อเพิ่มมุมตกกระทบในแท่งพลาสติกโค้งรูปครึ่งวงกลม มุมหักเหเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 แนวคำตอบ   เมื่อมุมตกกระทบในแท่งพลาสติกโค้งรูปครึ่งวงกลมมีค่าเพ่ิมขึ้น มุมหักเหก็จะมีค่าเพ่ิมข้ึนด้วย 
2. มุมตกกระทบในแท่งพลาสติกโค้งรูปครึ่งวงกลมขนาดเท่าใดที่ทำให้รังสีหักเหขนานกับผิวตรงของแท่ง

พลาสติกหรือมุมหักเหเป็น 90 องศา 
 แนวคำตอบ  ขึ้นอยู่กับผลการทดลองของนักเรียน เช่น มุมตกกระทบในแท่งพลาสติกโค้งรูปครึ่งวงกลมเป็น 

41.5 องศา จะทำให้รังสีหักเหขนานกับผิวตรงของแท่งพลาสติกหรือมุมหักเหเป็น 90 องศา 
3. ถ้ามุมตกกระทบในแท่งพลาสติกโค้งรูปครึ่งวงกลมมีค่ามากกว่ามุมตกกระทบในข้อ 2 แสงมีการหักเห

หรือไม่ อย่างไร  
 แนวคำตอบ  ถ้ามุมตกกระทบในแท่งพลาสติกโค้งรูปครึ่งวงกลมมีค่ามากกว่า 41.5 จะไม่เกิดการหักเหแต่เกิด

การสะท้อนกลับภายในแท่งพลาสติกนั้น 
4. การสะท้อนกลับหมดเป็นอย่างไร และเกิดขึ้นเม่ือใด 
 แนวคำตอบ  การสะท้อนกลับหมดคือการที่แสงสะท้อนกลับในตัวกลางเดิม เกิดขึ้นเมื่อมุมตกกระทบมีค่า

มากกว่ามุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหมีค่าเป็น 90 องศา 
5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ  เมื่อฉายแสงให้เคลื่อนที่จากพลาสติกออกสู่อากาศจะเกิดการหักเห โดยมุมหักเหจะใหญ่กว่ามุม

ตกกระทบ  เมื่อเพิ่มขนาดของมุมตกกระทบให้มากขึ้น มุมหักเหก็จะเพิ่มขึ้ นด้วย จนกระทั่งมุมตกกระทบมี
ขนาด 41.5 องศา จะทำให้มุมหักเหมีขนาดเท่ากับ 90 องศา  และถ้าเพ่ิมมุมตกกระทบให้มากข้ึนอีก แสงจะไม่
หักเหออกสู่อากาศแต่จะสะท้อนกลับภายในแท่งพลาสติก 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกระจายของแสงเมื่อแสงเกิดการหักเหผ่านปริซึม 
 

สังเกตและอธิบายการกระจายของแสง 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า  1 ตัว 

2. กล่องแสงพร้อมหลอดไฟฟ้า 1 กล่อง 

3. สายไฟฟ้า  2 เส้น 

4. แผ่นช่องแสง 1 ช่อง  1 แผ่น 

5. ปริซึมสามเหลี่ยม 1 แท่ง 

6. กระดาษขาว 1 แผ่น 

  
-ไม่มี- 
 
 
• ควรจัดห้องให้มืดเพ่ือให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 
• ครูสามารถใช้กิจกรรมทางเลือกในการสังเกตการกระจายของแสงโดยวางกระจกเงาราบใน

อ่างที่มีน้ำแล้วนำไปรับแสงจากดวงอาทิตย์ให้ตกกระทบกระจก แล้วสังเกตการกระจายของ
แสงบนผนัง 

• ครูอาจให้นักเรียนบันทึกผลด้วยการถ่ายภาพ 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

การกระจายของแสงเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.9 
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• หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
  
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 
          แสงที่หักเหผ่านปริซึมจะกระจายออกเป็นสีต่าง ๆ บนฉากขาว 
  

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อฉายแสงให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยม แสงมีการหักเหหรือไม่ ทราบได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ แสงที่ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยมมีการหักเห โดยแนวการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อแสงผ่านจาก

อากาศเข้าสู่แท่งปริซึม และเม่ือแสงผ่านจากแท่งปริซึมออกสู่อากาศแสงจะเบนไปจากแนวเดิม 
2. แสงจากกล่องแสงที่ตกกระทบปรึซึมสามเหลี ่ยมกับแสงที่ปรากฏบนฉากขาวเหมือนหรือแตกต่างกัน

อย่างไร  
 แนวคำตอบ แสงจากกล่องแสงที่ตกกระทบปรึซึมสามเหลี่ยมกับแสงที่ปรากฏบนฉากขาวแตกต่างกัน โดยแสง

จากกล่องแสงเป็นแสงที่มีสีเดียว ส่วนแสงที่ปรากฏบนฉากขาวมีหลายสี 
3. เมื่อฉายแสงให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยม แสงมีการกระจายหรือไม่ ทราบได้อย่างไร  
 แนวคำตอบ เมื่อฉายแสงให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยม แสงมีการกระจาย ทราบได้จากแสงสีที่ปรากฏใน

ตำแหน่งต่างกันบนฉากขาว 
4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ เมื่อฉายแสงให้ตกกระทบปริซึมสามเหลี่ยม แสงจะเกิดการหักเห 2 ครั้ง คือจากอากาศเข้าสู่แท่ง

ปริซึมและจากแท่งปริซึมออกสู่อากาศ ทำให้แสงจากกล่องแสงปรากฏเป็นสีแตกต่างกันที่ตำแหน่งต่างกันใน
ฉากขาว 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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กิจกรรมทางเลือก  

ตัวอย่างผลการทำกิจกรรมเสริม 
     วัตถุประสงค์  สังเกตและอธิบายการกระจายของแสง 

วัสดุและอุปกรณ์  วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 
 

รายการ ปริมาณ/กลุ่ม 
1. ถังน้ำ 1 ถัง 

2. กระจกเงาราบ 1 บาน 

3. น้ำ 1 ลิตร 

วิธีทำ  
1. วางกระจกเงาราบในอ่างที่มีน้ำ 
2. ฉายแสงอาทิตย์หรือแสงจากโคมไฟให้ตกกระทบกระจกในน้ำแล้วสังเกตการกระจายของแสงบนผนัง 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

        
 
ตัวอย่างความรู้ 

เมื่อให้แสงตกกระทบกระจกเงาราบที่อยู่ในน้ำ แสงสะท้อนจากกระจกจะไปกระทบผนัง โดยในที่นี้แสงจะ
เกิดการหักเห 2 ครั้ง คือ จากอากาศสู่น้ำและจากน้ำสู่อากาศ ทำให้เกิดการกระจายของแสงโดยจะปรากฏเป็นสี
ต่าง ๆ กันที่ตำแหน่งต่างกันบนผนัง 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของเลนส์นูนและเลนส์เว้าจากการสังเกตและเปรียบเทียบ

แนวการหักเหของแสงขนานเมื่อเคลื่อนที่ผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า 

 
สังเกตและอธิบายการหักเหของแสงขนานที่ผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า  1 หม้อ 

2. กล่องแสงพร้อมหลอดไฟฟ้า 1 กล่อง 

3. สายไฟฟ้า  2 เส้น 

4. แผ่นช่องแสง 3 ช่อง  1 แผ่น 

5. เลนส์นูน 1 อัน 

6. เลนส์เว้า 1 อัน 

7. กระดาษขาว 1 แผ่น 

  
-ไม่มี- 
 
 
• ควรจัดห้องให้มืดเพ่ือให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 

 

• หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
  

 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

การหักเหของแสงขนานเมื่อผ่านเลนส์เป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 3.10 

http://ipst.me/9513 

http://ipst.me/9513
http://ipst.me/9513
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

แนวการเคลื่อนที่ของแสงขนานผ่านเลนส์นูน 

 
แนวการเคลื่อนที่ของแสงขนานผ่านเลนส์เว้า 

  

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อฉายแสงขนานกับแกนมุขสำคัญให้ตกกระทบเลนส์นูนและเลนส์เว้า แสงหักเหที่เกิดขึ้นเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร  

 แนวคำตอบ เมื่อฉายแสงขนานกับแกนมุขสำคัญให้ตกกระทบเลนส์นูนและเลนส์เว้า แสงหักเหที่เกิดขึ้นจะ
แตกต่างกัน โดยแสงที่หักเหผ่านเลนส์นูนจะหักเหไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งบนแกนมุขสำคัญหลังเลนส์ แต่แสงที่
หักเหผ่านเลนส์เว้าจะกระจายออกจากกัน 

2. เมื่อต่อแนวรังสีหักเหจากเลนส์เว้า แนวรังสีที่ต่อออกจะไปตัดกันหรือไม่ อย่างไร  
 แนวคำตอบ เมื่อต่อแนวรังสีหักเหจากเลนส์เว้า แนวรังสีที่ต่อออกไปจะตัดกันที่ตำแหน่งหนึ่งบนแกนมุขสำคัญ

หน้าเลนส์ 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร   
 แนวคำตอบ เมื่อฉายแสงขนานกับแกนมุขสำคัญให้ตกกระทบเลนส์นูน แสงจะหักเหไปรวมกันที่จุดจุดหนึ่งบน

แกนมุขสำคัญหลังเลนส์ แต่ถ้าฉายแสงขนานกับแกนมุขสำคัญให้ตกกระทบเลนส์เว้า แสงหักเหกระจายออก
จากกัน เมื่อต่อแนวรังสีหักเหจากเลนส์เว้า แนวรังสีที่ต่อออกจะไปตัดกันที่ตำแหน่งหนึ่งบนแกนมุขสำคัญ   
หน้าเลนส์ 

 

F 

F 

เส้นท่ี 1 

เส้นท่ี 1 

แกนมุขสำคัญ 

แกนมุขสำคัญ 



224 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพที่เกิดจากเลนส์นูน โดยเปรียบเทียบขนาด ลักษณะภาพ และ

การเกิดภาพบนฉากเม่ือวางวัตถุไว้ทีต่ำแหน่งต่าง ๆ หน้าเลนส์ 
 

สังเกตและบรรยายภาพที่เกิดจากเลนส์นูน 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. เลนส์นูน 1 อัน 

2. ฉากสีขาว 1 แผ่น 

3. เทียนไข  1 เล่ม 

4. ไม้ขีดไฟ  1 กล่อง 

5. ดินน้ำมัน 1 ก้อน 

  
-ไม่มี- 
 
 
• ควรจัดห้องให้มืดเพ่ือให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น 
• การออกแบบตารางบันทึกผลการทำกิจกรรม ครูควรให้คำแนะนำหรืออภิปรายร่วมกับ

นักเรียนแต่ละกลุ่ม เพ่ือปรับปรุงตารางบันทึกผลให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ครบถ้วนและ
เข้าใจได้ง่าย 
 

• หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
• สื่อดิจิทัล https://phet.colorado.edu/en/simulation/geometric-optics 

 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนเปน็อย่างไร กิจกรรมที่ 3.11 

http://ipst.me/9514 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/geometric-optics
http://ipst.me/9514
http://ipst.me/9514
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตาราง ระยะภาพและลักษณะภาพที่เกิดจากเลนส์นูนเมื่อวางเทียนไขท่ีตำแหน่งต่าง ๆ หน้าเลนส์นูนที่มีความยาว   
โฟกัสเป็น 25 เซนติเมตร 

ระยะวัตถุ (cm) ลักษณะของภาพเมื่อมอง
ผ่านเลนส์จากด้านหลังเลนส์ 

สังเกตลักษณะของภาพ
บนฉาก 

ระยะภาพ (cm) 

60 (มากกว่า 2f) หัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ หัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ 42.8 
35 (ระหว่าง f กับ 2f) หัวกลับ ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ หัวกลับ ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ 87.5 

10 (น้อยกว่า f) หัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ไม่ปรากฏภาพบนฉาก 
   

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อวางเทียนไขตำแหน่งต่าง ๆ หน้าเลนส์นูน ภาพที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรบ้าง 
 แนวคำตอบ   เมื่อวางเทียนไขตำแหน่งต่าง ๆ หน้าเลนส์นูน ภาพที่เกิดขึ้นมีทั้งภาพหัวตั้งและหัวกลับ มีทั้ง

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่าเทียนไขจริง มีทั้งปรากฏบนฉากและไม่ปรากฏบนฉาก 
2. วางเทียนไขตำแหน่งใดบ้าง ที่ทำให้เกิดภาพบนฉากได้  
 แนวคำตอบ   ภาพจะเกิดบนฉากเมื่อวางเทียนไขให้อยู่ห่างจากเลนส์นูนมากกว่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูน 

หรือระยะวัตถุมากกว่าความยาวโฟกัส 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
 แนวคำตอบ   เมื่อวางเทียนไขไว้ที่ตำแหน่งต่าง ๆ หน้าเลนส์นูน ลักษณะของภาพเทียนไขที่มองเห็นจะขึ้นอยู่

กับตำแหน่งของเทียนไข ซึ่งอาจเป็นภาพหัวกลับที่ปรากฏบนฉากรับภาพที่มีทั้งภาพขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า
เทียนไข หรืออาจเป็นภาพหัวตั้งขนาดใหญ่ซึ่งไมป่รากฏบนฉาก 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดความสว่างบนพ้ืนผิวในสถานที่ต่าง ๆ เปรียบเทียบค่าความสว่างที่วัดได้กับ

ค่ามาตรฐาน จากนั้นนำเสนอแนวทางในการปรับความสว่างให้เหมาะสม 
 

สำรวจความสว่างของสถานที่และนำเสนอแนวทางการจัดความสว่างให้เหมาะสม 
 

50 นาที 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

ลักซ์มิเตอร์หรือแอปพลิเคชันวัดความสว่างใน
สมาร์ตโฟน 

1 เครื่อง 

  
ดาวน์โหลดและลองใช้แอปพลิเคชันวัดความสว่างในสมาร์ตโฟนก่อนทำกิจกรรม (ค่าความสว่าง
อาจแตกต่างไปตามแอปพลิเคชันหรือสมาร์ตโฟน ครูอาจกำหนดให้นักเรียนแต่ละห้องใช้เพียง
แอปพลิเคชันเดียว 
ตัวอย่างแอปพลิเคชันวัดความสว่างในสมาร์ตโฟน 

 
 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ความสว่างที่เหมาะสมกบักิจกรรมต่าง ๆ ควรมีค่าเท่าใด กิจกรรมที่ 3.12 
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• อาจมอบหมายให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เป็นการบ้านโดยวัดความสว่างของสถานที่ต่าง ๆ ใน
บ้านหรือชุมชนของนักเรียน 
 

• หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

   

      ตาราง ความสว่าง ณ สถานที่ต่าง ๆ และแนวทางในการจัดความสว่างให้เหมาะสม 

 
สถานที ่

ความสว่าง (ลักซ์) แนวทางในการจัดความ
สว่างให้เหมาะสม ที่เหมาะสม 

(จากการสืบค้น) 
ที่วัดได้ 

ห้องเรียน 300-750 250 ติดหลอดไฟฟ้าเพ่ิม 

ห้องสมุด 750-1,000 600 เปิดม่านหน้าต่าง 

ทางเดินในอาคารเรียน 75-200 150 - 
   

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ความสว่างของสถานที่ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ มีค่าเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ   ความสว่างของสถานที่ต่าง ๆ ที่เหมาะกับการทำกิจกรรมมีค่าไม่เท่ากัน เพราะแต่ละกิจกรรม

ต้องการความชัดเจนในการมองเห็นแตกต่างกัน 
2. บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียนหรือบ้านของนักเรียนมีการจัดความสว่างให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรม 

หรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ   ขึ้นอยู่กับผลการทำกิจกรรมของนักเรียน 
3. แนวทางในการจัดความสว่างของสถานที่ให้เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมทำได้อย่างไรบ้าง 
 แนวคำตอบ   ขึ้นอยู่กับผลการทำกิจกรรมของนักเรียน เช่น ถ้าความสว่างน้อยเกินไปอาจปรับปรุงโดยการเพ่ิม

จำนวนหลอดไฟฟ้าในห้อง ใช้โคมไฟสำหรับอ่านหนังสือ หรือเปิดม่านหน้าต่าง ถ้าความสว่างมากเกินไปอาจ
ปรับปรุงโดยการลดจำนวนหลอดไฟฟ้า ลดกำลังหลอดไฟฟ้า หรือติดตั้งผ้าม่านบังแสง เป็นต้น 

4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ   ในชีวิตประจำวันเราทำกิจกรรมที่หลากหลายในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งต้องการความสว่างที่เหมาะสม

แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องจัดความสว่างของสถานทีใ่ห้เหมาะกับกิจกรรมดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 
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นักเรียนจะได้ออกแบบและสร้างโปรเจคเตอร์อย่างง่ายโดยใช้วัสดุอุปกรณ์รอบตัว  

1. ออกแบบและสร้างโพรเจกเตอร์อย่างง่าย 
2. อธิบายหลักการทำงานของโพรเจกเตอร์อย่างง่าย 
  
1 ชั่วโมง 
  

 
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. เลนส์นูน 1 อัน 

2. กล่องกระดาษ 1 กล่อง 

3. สมาร์ตโฟน 1 เครื่อง 

4. กรรไกร 1 เล่ม 

5. คัตเตอร์  1 ด้าม 

6. เทปกาว 1 ม้วน 

7. วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามที่ออกแบบไว้  

 
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ ครูควรเตรียมข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับ
ให้นักเรียนสืบค้นล่วงหน้า 
 
ครูควรเน้นย้ำถึงความปลอดภัยในการใช้ของมีคม 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
ตัวอย่างการสร้างโพรเจกเตอร์อย่างง่าย 

• https://www.instructables.com/id/Build-A-Smartphone-Projector/ 

• https://macgyverisms.wonderhowto.com/how-to/turn-cardboard-box-
into-cheap-diy-smartphone-projector-0141753/ 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

สร้างโพรเจกเตอร์อย่างง่ายด้วยตัวเอง กิจกรรมท้ายบท 

https://www.instructables.com/id/Build-A-Smartphone-Projector/
https://macgyverisms.wonderhowto.com/how-to/turn-cardboard-box-into-cheap-diy-smartphone-projector-0141753/
https://macgyverisms.wonderhowto.com/how-to/turn-cardboard-box-into-cheap-diy-smartphone-projector-0141753/
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 
ที่มา : https://macgyverisms.wonderhowto.com/how-to/turn-cardboard-box-into-cheap-diy-

smartphone-projector-0141753/ 

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. โพรเจกเตอร์อย่างง่ายมีหลักการทำงานอย่างไร 
 แนวคำตอบ โพรเจกเตอร์อย่างง่ายมีส่วนประกอบสำคัญคือเลนส์นูน โดยใช้สมาร์ตโฟนเป็นแหล่งกำเนิดแสง 

โดยต้องวางสมาร์ตโฟนให้อยู่ห่างจากเลนส์นูนเป็นระยะมากกว่า f แต่ไม่เกิน 2f จึงจะทำให้เกิดภาพจริง ขนาด
ใหญ่กว่าวัตถุบนฉาก 

2. โพรเจกเตอร์อย่างง่ายที่สร้างขึ้นต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 
 แนวคำตอบ ภาพที่ปรากฏบนฉากไม่สว่าง อาจเพิ่มขนาดของเลนส์นูนเพื่อรวมแสงจากสมาร์ตโฟนได้มากข้ึน 

กล่องที่ใช้ต้องปิดสนิท และต้องทำให้ห้องมืดสนิทที่สุด 

 

 

 

 

https://macgyverisms.wonderhowto.com/how-to/turn-cardboard-box-into-cheap-diy-smartphone-projector-0141753/
https://macgyverisms.wonderhowto.com/how-to/turn-cardboard-box-into-cheap-diy-smartphone-projector-0141753/
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1. พิจารณาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ ดังภาพ 

 
 ถ้าเปลี่ยนกระจกเงาเว้าเป็นกระจกเงาราบ ภาพที่สังเกตจากกล้องจุลทรรศน์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะเหตุใด *  

แนวคำตอบ ภาพมีความสว่างลดลง เนื่องจากกระจกเงาราบจะรวมแสงได้น้อยกว่ากระจกเงาเว้า 

2. ช้อนเงินคันหนึ่งประกอบด้วยด้านหน้าซึ่งเป็นด้านที่ใช้ตักอาหาร (ด้าน A) และด้านหลังของช้อน (ด้าน B) ดังภาพ  

 
ถ้าใช้ช้อนเงินคันนี้ส่องดูใบหน้าตนเอง จะต้องใชด้้านใดของช้อนเพื่อให้เห็นภาพใบหน้าที่มีขนาดใหญ่กว่าใบหน้าจริง ** 
แนวคำตอบ ด้าน A เพราะด้าน A มีลักษณะคล้ายกระจกเงาเว้าซึ่งทำให้เกิดภาพที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็กกว่าวัตถุได้ 
ส่วนด้าน B มีลักษณะคล้ายกระจกเงานูนซึ่งทำให้เกิดภาพที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุเท่านั้น 

  

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที ่2  

เลนส์นูน (ใกลต้า) 
ทำหน้าทีข่ยายภาพ 

เลนส์นูน (ใกล้วตัถุ) 
ทำหน้าที่ขยายภาพ 

กระจกเงาเว้า 
ทำหน้าที่รวมแสงให้ตกกระทบวัตถุ 

ด้าน A 

ด้าน B 
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3. จากภาพแสดงรังสีของแสงท่ีเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน * 
 เลือกคำต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (สามารถใช้คำซ้ำได้มากกว่าหนึ่งครั้ง) 
 รังสีตกกระทบ  รังสีสะท้อน  รังสีหักเห  เส้นแนวฉาก   มุมตกกระทบ  มุมสะท้อน    มุมหักเห   

 
แนวคำตอบ 

 
หมายเหตุ : หมายเลข 5 มี 2 คำตอบ คือเป็นรังสีหักเหเมื่อพิจารณาการหักเหครั้งที่ 1 และเป็นรังสีตกกระทบเมื่อ
พิจารณาการหักเหครั้งที่ 2 

  

รังสีตกกระทบ 

เส้นแนวฉาก 

มุมตกกระทบ 

รังสีหักเห/ 
รังสีตกกระทบ 

มุมตกกระทบ 

มุมหักเห 

เส้นแนวฉาก 

มุมหักเห 

รังสีหักเห 
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4. จากภาพ ให้เขียนแนวรังสีของแสงที่เด็กซึ่งอยู่ในน้ำมองเห็นแมวที่ยืนอยู่
ริมขอบสระ เด็กที่อยู่ในน้ำจะสังเกตเห็นตำแหน่งของแมวเป็นอย่างไร ** 

แนวคำตอบ คนมองเห็นแมวได้ต้องมีแสงจากแมวผ่านอากาศเข้าสู่น้ำแล้ว
เข้าสู่ตาของเด็ก เมื่อแสงจากแมวเข้าสู่น้ำจะเกิดการหักเหโดยรังสีหักเหจะ
เบนเข้าหาเส้นแนวฉาก ถ้าต่อแนวรังสีหักเหให้ตัดกัน จะเกิดภาพ
ของแมวที่ตำแหน่งสูงกว่าตำแหน่งจริง ดังภาพ ทำให้ เด็กมองเห็น
แมวอยู่สูงกว่าตำแหน่งจริง 

 

 

 

5. เมื่อเราเดินผ่านห้องที่มีผนังเป็นกระจกใส  สามารถมองเห็น
สิ่งของที่อยู่ภายในห้องและเห็นภาพของตัวเองในกระจกด้วย 
การมองเห็นสิ ่งของในห้องและภาพตัวเองเกี ่ยวข้องกับการ   
หักเหและการสะท้อนของแสงอย่างไร * 
แนวคำตอบ  เรามองเห็นสิ่งของที่อยู่ภายในห้องได้เพราะแสงจาก
วัตถุในห้องหักเหผ่านกระจกสองครั้งคือจากอากาศเข้าสู่กระจก
และจากกระจกออกสู ่อากาศแล้วจึงเคลื ่อนที ่เข ้าสู ่ตา ส ่วน       
การมองเห็นภาพของตัวเองในกระจกเกิดจากแสงจากตัวเรา     
ตกกระทบที่ผิวของกระจกใส จากนั้นเกิดการสะท้อนที่ผิวกระจก
แล้วจึงเคลื่อนที่เข้าสู่ตาเรา 

 

 

 

 

 

 

ภาพแมว 

แมว 
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1. คลื่นน้ำขบวนหนึ่ง ดังภาพ ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นขบวนนี้ * 

 

ก. A B และ C เป็นสันคลื่น 
ข. ความยาวคลื่นเท่ากับ 8 เซนติเมตร 
ค. ระยะห่างระหว่าง A กับ C มีค่าเท่ากับระยะห่างระหว่าง D กับ F 
ง. ถ้าคลื่นขบวนนี้เกิดขึ้นภายในเวลา 1 วินาที คลื่นนี้จะมีความถ่ี 5 รอบต่อวินาที 
เฉลย ค. เพราะ ระยะห่างระหว่าง A กับ C และ D กับ F คือค่าความยาวคลื่นซึ่งมีค่า 16 เซนติเมตร 

ก. ผิด เพราะ A และ C เป็นสันคลื่น ส่วน B เป็นท้องคลื่น 
ข. ผิด เพราะความยาวคลื่นมีค่า 16 เซนติเมตร 
ง. ผิด เพราะจากภาพเกิดคลื่นจำนวน 2.5 ลูกคลื่น ในเวลา 1 วินาที ดังนั้นคลื่นนี้จะมีความถี่ 2.5 รอบต่อ

วินาที หรือ 2.5 เฮิรตซ์ 

  

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วย  
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2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า * 
ก. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผ่านพลังงานกลจากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งโดยไม่อาศัยตัวกลาง 
ข. รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากจึงมีพลังงานสูง 
ค. เราสามารถมองเห็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ในบางช่วงความถี่ 
ง. คลื่นวิทยุเป็นทั้งคลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
เฉลย ค. เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราสามารถมองเห็นได้อยู่ในช่วงความถ่ีของแสง 

ก. ผิด เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าส่งผ่านพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า 
ข. ผิด เพราะรังสีแกมมาเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นสั้น ความถี่สูง จึงมีพลังงานสูง 
ง. ผิด เพราะคลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

3. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV * 
ก. มนุษย์สามารถมองเห็นรังสี UV ได ้
ข. รังสี UV แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์เท่านั้น 
ค. รังสี UV มีพลังงานน้อยมากจนไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ 
ง. รังสี UV เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
เฉลย ง.  เพราะรังสี UV เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประกอบด้วยคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ     

อินฟาเรด แสง อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา 
ข้อ ก. ผิด เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วงที่ตามนุษย์มองเห็นได้คือแสง ดังนั้นมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นรังสี 
UV ได ้ 
ข้อ ข. ผิด เพราะรังสี UV อาจแผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ืนได้ เช่น หลอดไฟฟ้า กองไฟ  
ข้อ ค. ผิด เพราะรังสี UV มีพลังงานมากพอที่จะทำอันตรายต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการ
ผิวไหม้หรืออาจเกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้  
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4. ฉายลำแสงเล็ก ๆ ให้ตกกระทบแผ่นสะท้อนแสงผิวราบ ดังภาพ ข้อความใดถูกต้อง * 

 

ก. มุมตกกระทบมีขนาดเท่ากับ 20 องศา มุมสะท้อนมีขนาดเท่ากับ 20 องศา 
ข. มุมตกกระทบมีขนาดเท่ากับ 20 องศา มุมสะท้อนมีขนาดเท่ากับ 70 องศา 
ค. มุมตกกระทบมีขนาดเท่ากับ 70 องศา มุมสะท้อนมีขนาดเท่ากับ 20 องศา 
ง. มุมตกกระทบมีขนาดเท่ากับ 70 องศา มุมสะท้อนมีขนาดเท่ากับ 70 องศา 

เฉลย ก.  เพราะมุมตกกระทบมีขนาดเท่ากับ 20 องศา มุมสะท้อนมีขนาดเท่ากับ 20 องศา เนื่องจากเป็นไปตามกฎ
การสะท้อนโดยมุมตกกระทบและมุมหักเหเป็นมุมที่วัดเทียบกับเส้นแนวฉากเท่านั้น 

 

  

20° 20° 

รังสีสะท้อน 
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5. ฉายลำแสงเล็ก ๆ ให้ตกกระทบผิวสะท้อนเงาเว้า ดังภาพ ข้อความใดถูกต้อง * 

 

ก. มุมตกกระทบมีขนาดเท่ากับ 40 องศา มุมสะท้อนมีขนาดเท่ากับ 40 องศา 
ข. มุมตกกระทบมีขนาดเท่ากับ 40 องศา มุมสะท้อนมีขนาดเท่ากับ 50 องศา 
ค. มุมตกกระทบมีขนาดเท่ากับ 50 องศา มุมสะท้อนมีขนาดเท่ากับ 40 องศา 
ง. มุมตกกระทบมีขนาดเท่ากับ 50 องศา มุมสะท้อนมีขนาดเท่ากับ 50 องศา 
เฉลย ง.  เพราะมุมตกกระทบและมุมสะท้อนต้องวัดจากแนวฉาก ณ จุดที่แสงตกกระทบ มุมตกกระทบมีขนาด

เท่ากับ 50 องศา มุมสะท้อนมีขนาดเท่ากับ 50 องศา ซึ่งเป็นไปตามกฎการสะท้อน 

 

  

50° 

รังสีสะท้อน 
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6. ส่วนหนึ่งของรังสีของแสงที่ออกจากจุดหนึ่งของวัตถุแสดงได้ดังภาพ 

 

จากภาพ ระยะวัตถุและระยะภาพมีค่าเท่าใด ** 
 
 ระยะวัตถุ (cm) ระยะภาพ (cm) 
ก. 10 10 

ข. 10 20 

ค. 20 10 
ง. 20 20 

เฉลย ง.  เพราะเมื่อต่อแนวรังสีสะท้อนไปด้านหลังกระจก รังสีสะท้อนจะไปตัดกันที่จุดหนึ่งซ่ึงจะเป็นตำแหน่งของ
ภาพ โดยจุดนี้อยู่ห่างจากกระจก 20 เซนติเมตร ระยะภาพจึงเป็น 20 เซนติเมตร ระยะวัตถุก็จะมีค่าเป็น 
20 เซนติเมตรด้วย  โดยระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ ดังภาพ 

 
  

วัตถ ุ ภาพ 
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7.  ภาพในร้านจำหน่ายสินคา้หรือร้านอาหาร ถ้าต้องการให้ร้านมองดูกว้างขึ้น ตัวเลือกใดต่อไปนี้เป็นวิธีที่เหมาะสม * 
ก. ติดกระจกเงาราบบริเวณผนังร้าน ข. ติดกระจกเงานูนบริเวณมุมบนของร้าน 
ค. ติดกระจกเงาเว้าบริเวณมุมบนของร้าน ง. ติดกระจกเงาราบบริเวณเพดานของร้าน 
เฉลย ก.  เพราะการติดกระจกเงาราบบริเวณผนังร้านจะทำให้มองภาพของร้านในกระจกมีขนาดเท่ากับวัตถุและ

ระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุ ดังนั้นจะช่วยให้ร้านค้าดูกว้างข้ึน 

8. วางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาเว้า ดังภาพ ตัวเลือกใดแสดงการเขียนแผนภาพรังสีของแสงและภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง * 

 
 

ก.  ข. 

 

 

 

 

ค.  ง. 

 

 

เฉลย ก.  เนื่องจากรังสีตกกระทบที่ขนานกับแกนมุขสำคัญจะสะท้อนผ่านจุดโฟกัสเสมอ  ส่วนรังสีที่ตกกระทบกระจก
โดยแนวของรังสีผ่านศูนย์กลางความโค้งจะสะท้อนกลับทางเดิม และรังสีตกกระทบที่ผ่านจุดโฟกัสจะสะท้อน
เป็นรังสีขนานกับเส้นแกนมุขสำคัญ ตำแหน่งที่แสงสะท้อนตัดกันจะเป็นตำแหน่งของภาพ 
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9. เมื่อนำกระจกเงาเว้าที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับ 20 เซนติเมตร มาส่องดูใบหน้าของเราเอง โดยตอนแรกวาง
กระจกให้ห่างจากใบหน้า 60 เซนติเมตร แล้วเลื่อนกระจกเข้าหาใบหน้าอย่างช้า ๆ จนกระทั่งกระจกแนบชิดกับ
ใบหน้า ลักษณะภาพใบหน้าของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ** 
ก. เริ่มต้นเห็นภาพมีขนาดใหญ่หัวกลับ เมื่อเลื่อนกระจกเข้าใกล้ใบหน้าจะเห็นภาพมีขนาดเล็กลง 
ข. เริ่มต้นเห็นภาพมีขนาดเล็กหัวกลับ เมื่อเลื่อนกระจกเข้าใกล้ใบหน้าจะเห็นภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นหัวกลับ จากนั้นภาพ

จะเปลี่ยนเป็นภาพหัวตั้งขนาดใหญ่ 
ค. เริ่มต้นไม่เห็นภาพ แต่เมื่อเลื่อนกระจกจนถึงระยะ 20 เซนติเมตร จะเห็นภาพใบหน้า และเม่ือเลื่อนกระจกเข้าใกล้

ใบหน้าจะเห็นภาพมีขนาดเล็กลง 
ง. เริ่มต้นไม่เห็นภาพ แต่เมื่อเลื่อนกระจกจนถึงระยะ 20 เซนติเมตร จะเห็นภาพใบหน้า และเม่ือเลื่อนกระจกเข้าใกล้

ใบหน้าจะเห็นภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น 
เฉลย ข.  เพราะเมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาเว้าเป็นระยะมากกว่า C  จะเกิดภาพจริง หัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ 

เมื่อเลื่อนวัตถุให้เข้าใกล้กระจกเงาเว้ามากขึ้นจะเกิดภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จนกระทั่งระยะวัตถุน้อยกว่า f  
จะเกิดภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถ ุและจะมีขนาดเล็กลงเมื่อเลื่อนเข้าใกล้กระจก 

10. ตัวเลือกใดแสดงการเขียนภาพรังสีของแสงในการเกิดภาพจากเลนส์นูนได้ถูกต้อง * 

 
 
 

ก.  ข. 

 

 

 

ค. ง. 

 
 
เฉลย ก.  เนื่องจากรังสีตกกระทบที่ขนานกับแกนมุขสำคัญจะหักเหผ่านจุดโฟกัส ส่วนรังสีที่ผ่านจุดกึ่งกลางเลนส์จะ

คงแนวการเคลื่อนที่เดิม จุดที่รังสีหักเหตัดกันจะเป็นจุดที่เกิดภาพ 
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11. จากภาพการหักเหของแสงเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลาง X ไปยังตัวกลาง Y ตัวกลาง X และ Y ควรเป็นตัวกลาง
ใดตามลำดับ ** 

 
เฉลย ง. เพราะจากภาพเป็นการหักเหที่มีมุมหักเหน้อยกว่ามุมตกกระทบหรือรังสีหักเหเบนเข้าหาเส้นแนวฉาก เกิด

จากการหักเหของแสงจากตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วมากไปยังตัวกลางที่แสงมีอัตราเร็วน้อย ดังนั้นตัวกลาง X 
จึงควรเป็นอากาศ ส่วนตัวกลาง Y จึงควรเป็นน้ำ ดังข้อมูลในตาราง 3.1 หน้า 136 

12. วางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูน ทำให้เกิดภาพบนฉาก เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดภาพได้ ดังภาพ 

 

ถ้านำกระดาษทึบแสงสีดำปิดทับเลนส์นูนเป็นพื้นที่ครึ่งหนึ่งของเลนส์นูน ภาพที่เกิดขึ้นบนฉากจะเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ** 
ก. ไม่เกิดภาพบนฉาก ข. ภาพที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็กลง 
ค.  ภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพวัตถุเพียงครึ่งเดียว ง. ภาพที่เกิดขึ้นมีขนาดเท่าเดิม แต่มีความสว่างลดลง 
เฉลย ง. เพราะภาพที่เกิดขึ้นจะมีความสว่างลดลงเนื่องจากปริมาณของแสงที่ผ่านเลนส์ลดลง 

  

 ตัวกลาง X ตัวกลาง Y 
ก. เพชร น้ำ 

ข. น้ำ อากาศ 
ค. เพชร อากาศ 

ง. อากาศ น้ำ 



241 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

หน่วยที ่3 | คลื่นและแสง 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

13. การกระจายแสงเมื่อฉายแสงผ่านปริซึมควรเป็นไปตามภาพใด * 
 
ก.  ข. 

 
 
 
 
 

ค.  ง. 
 

 

เฉลย ก. เพราะแสงที่เคลื่อนที่ผ่านปริซึมสามเหลี่ยมจะเกิดการหักเห 2 ครั้ง โดยแสงสีม่วงจะมีอัตราเร็วในปริซึมต่ำ
ที่สุดจึงมีมุมหักเหน้อยที่สุดในปริซึม ส่วนแสงสีแดงมีอัตราเร็วในปริซึมสูงที่สุดจึงมีมุกหักเหมากที่สุดใน
ปริซึม แสงที่หักเหผ่านปริซึมจึงกระจายออกโดยมีสีม่วงอยู่ด้านล่างและแสงสีแดงอยู่ด้านบน โดยแสงแต่ละ
สีจะเริ่มกระจายออกตั้งแต่การหักเหครั้งที่ 1  

14. ภาพใดแสดงการหักเหของแสงท่ีทำให้เราเห็นปลาที่อยู่ใต้น้ำได้ถูกต้อง ** 
 
 
ก.  ข. 

 
 
 
 

ค. ง. 

 

เฉลย ง. เพราะเรามองเห็นปลาที่อยู่ใต้น้ำได้เนื่องจากมีแสงสะท้อนจากตัวปลาเข้าสู่ตาเรา (หัวลูกศรออกจากตัวปลา
เข้าสู่ตา) เมื่อแสงจากน้ำออกสู่อากาศ แสงจะหักเหโดยเบนออกจากเส้นแนวฉาก ทำให้เรามองเห็นตัวปลา
อยู่ตื้นกว่าความลึกจริง 
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15. นักเรียนคนหนึ่งวัดความสว่างของแสงในห้องเรียนได้ 250 ลักซ์ นักเรียนคนนี้ควรปรับปรุงความสว่างของห้องเรียน
ให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสืออย่างไร * กำหนดให้ความสว่างที่เหมาะสมกับห้องเรียนคือ 300-700 ลักซ ์
ก. ทาผนังห้องเรียนให้มีสีเข้ม ข. ติดตั้งกระจกเงานูนขนาดเล็กไว้ตรงมุมห้อง 
ค.  เพ่ิมกำลังของหลอดไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องเรียน ง.  ติดตั้งหลอดไฟฟ้าให้อยู่สูงจากโต๊ะเรียนมากขึ้น 

เฉลย ค. เพราะความสว่างที่วัดได้มีค่าน้อยกว่าความสว่างที่เหมาะสม จึงควรเพ่ิมกำลังของหลอดไฟฟ้าที่ติดตั้งใน
ห้องเรียนเพ่ือให้มีความสว่างมากขึ้น 
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หน่วยที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้นี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์

ในระบบสุริยะ อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถว่ง 
สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดฤดู การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและตกของดวงจันทร์ 
การเกิดน้ำขึ ้น น้ำลง และอธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
พร้อมทั้งระบุความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ  

 

 

บทที่ 1  ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ   

เร่ืองที่ 1 แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์     เวลาที่ใช้  3 ชั่วโมง 

 กับดาวบริวาร 

เร่ืองที่ 2 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ เวลาที่ใช้   5  ชั่วโมง 

 ของโลกรอบดวงอาทิตย์  

เร่ืองที่ 3 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์  เวลาที่ใช้  5  ชั่วโมง 

 ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 

เร่ืองที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศและ เวลาที่ใช้  4 ชั่วโมง 

 การใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมท้ายบท เวลาที่ใช้    1  ชั่วโมง 

                                                                              รวมเวลาที่ใช้   18 ชั่วโมง 

องค์ประกอบของหน่วย 
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สาระสำคัญ 

วัตถุในระบบสุริยะของเราต่างโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และวัตถุเหล่านั้น แรงโน้มถ่วง
เป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุที่มีมวล ขนาดของแรงโน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับขนาดของมวลของวัตถุทั้งสอง และกำลังสอง
ของระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุทั้งสอง ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยมีวงโคจรเป็นรูปวงรี 

โลกหมุนรอบตัวเองโดยแกนหมุนของโลกเอียง ขณะเดียวกันก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนหมุนของโลก
เอียงคงที่ เมื ่อโลกโคจรไปที่ตำแหน่งต่าง ๆ รอบดวงอาทิตย์จะทำให้บริเวณต่าง ๆ บนโลกได้รับปริมาณแสงจาก        
ดวงอาทิตย์แตกต่างกัน เกิดเป็นฤดูของโลก และการที่แกนหมุนของโลกเอียงยังทำให้เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้า ดังนั้นเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์จึงเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน 
นอกจากนี้ยังทำให้ระยะเวลากลางวันกลางคืนเกือบทั้งปียาวไม่เท่ากันซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก 

ในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ก็โคจรรอบโลกไปด้วย การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกทำให้คนบนโลก
มองเห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างกันในแต่ละวัน โดยเห็นรูปร่างของดวงจันทร์เป็นเสี้ยว ครึ่งดวง ค่อนดวง และ
เต็มดวง เกิดเป็นปรากฏการณ์ข้างขึ้น ข้างแรม ดวงจันทร์ซึ่งเป็นทรงกลมจะรับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงเสมอไม่ว่าจะ
โคจรไปอยู่ที่ตำแหน่งใด และยังเห็นดวงจันทร์ขึ้นช้าไปในแต่ละวัน นอกจากนีย้ังเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง ซึ่งเป็นผล
มาจากแรงโน้มถ่วงระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์อีกด้วย  
  

ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ บทที่ 1 
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เทคโนโลยีอวกาศมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศในด้าน  
ต่าง ๆ เช่น ด้านการสื่อสาร ด้านอุตุนิยมวิทยา ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 
นอกจากนี้โครงการสำรวจอวกาศทำให้เราทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุต่าง ๆ ในระบบสุริยะ 

รวมถึงการสังเกตสิ่งที่จะเป็นภัยต่อโลก เช่น ภัยจากพายุสุริยะ ภัยจากดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกและอื่น ๆ 

 
จุดประสงค์บทเรียน เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

1. อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงจากสมการ  𝐹 =
𝐺𝑚1𝑚2

𝑟2
 

2. สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายการเกิดฤดู  
3. สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
4. สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม  
5. สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์  
6. สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายการเกิดน้ำขึ้น น้ำลง 
7. อธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
8. ยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

1. อธิบายการโคจรของ
ดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย์ด้วยแรง    
โน้มถ่วงจากสมการ   

𝐹 =
𝐺𝑚1𝑚2

𝑟2
 

1. ดาวเคราะห์ต่าง ๆ โคจรรอบดวง
อาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็น
แรงดึงดูดระหว่างมวล 

2. แรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับผลคูณของ
มวลทั้งสอง และหารด้วยกำลัง
สองของระยะห่างระหว่างวัตถุท้ัง
สอง แสดงได้โดยสมการ    

𝐹 =
𝐺𝑚1𝑚2

𝑟2
 

3. ดาวเคราะห์แต่ละดวงโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงที่มี
ขนาดต่างกัน 

กิจกรรมที่ 4.1 
ขนาดของแรงโน้มถ่วง
ขึ้นอยู่กับอะไร  

1. อธิบายการโคจรของ 
ดาวเคราะห์รอบดวง
อาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง
จากสมการ          

𝐹 =
𝐺𝑚1𝑚2

𝑟2
 

2. อธิบายและให้เหตุผลว่า
ดาวเคราะห์โคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ด้วย 
แรงโน้มถ่วง 

3. อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแรงโน้มถ่วงกับ
มวลของวัตถุและ
ระยะห่างระหว่างวัตถุ 

2. สร้างแบบจำลองเพ่ือ
อธิบายการเกิดฤดู  

1. โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ในลักษณะที่ 
แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของ
ระนาบทางโคจรของโลกรอบ 
ดวงอาทิตย์ 

2. การที่โลกมีรูปทรงคล้ายทรงกลม 
ทำให้บริเวณต่าง ๆ ของโลกได้รับ
แสงจากดวงอาทิตย์ต่างกัน 
บริเวณที่ได้รับแสงตกตั้งฉาก 
จะได้รับพลังงานแสงต่อหนึ่งหน่วย
พ้ืนที่มาก เป็นผลให้พื้นผิวโลก
บริเวณนั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า
บริเวณที่ได้รับแสงตกเฉียง ซึ่ง
ได้รับพลังงานแสงต่อหนึ่งหน่วย
พ้ืนที่น้อยกว่า 

กิจกรรมที ่4.2 
ฤดูของโลกเกิดขึ้น
ได้อย่างไร 

1. อธิบายการเกิดฤดูโดยใช้
แบบจำลอง 

 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

3. การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
ในลักษณะที่แกนโลกเอียงคงที่ 
ทำให้บริเวณต่าง ๆ บนโลกได้รับ
ปริมาณแสงโดยเฉลี่ยจากดวง
อาทิตย์แตกต่างกัน เมื่อโลกโคจร
ไปที่ตำแหน่งต่าง ๆ ทำให้เกิด
เป็นฤดูของโลก  

3. สร้างแบบจำลองเพ่ือ
อธิบายการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์ 

1. โลกหมุนรอบตัวเองและโคจร
รอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกน
เอียงคงที่ ทำให้เกิดปรากฏการณ์
การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้า 

2. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการขึ้น
และตกของดวงอาทิตย์ทำให้
เส้นทางการขึ้นและตกของ 
ดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน 
และทำให้ระยะเวลากลางวัน
กลางคืนเกือบทั้งปียาวไม่เท่ากัน
ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตบนโลก 

กิจกรรมที ่4.3 
การเปลี่ยนตำแหน่ง
และเส้นทางการ
เคลื่อนที่ปรากฏของ
ดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ้าในรอบปี
เกิดข้ึนได้อย่างไร 

1. อธิบายการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์
โดยใช้แบบจำลอง 

4. สร้างแบบจำลองเพ่ือ
อธิบายการเกิดข้างขึ้น 
ข้างแรม  

5. สร้างแบบจำลองเพ่ือ
อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงเวลา 
การข้ึนและตกของ 
ดวงจันทร์ 

1. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกขณะที่
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์  

2. ดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์
ครึ่งดวงตลอดเวลา  

3. การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์
ทำให้คนบนโลกสังเกตส่วนสว่าง
ของดวงจันทร์แตกต่างกันใน 
แต่ละวัน ทำให้เห็นรูปร่างของ 
ดวงจันทร์เป็นเสี้ยว ครึ่งดวง 

กิจกรรมที่ 4.4 
ข้างขึ้น ข้างแรม 
เกิดข้ึนได้อย่างไร 

1. อธิบายการเกิดข้างขึ้น 
ข้างแรม โดยใช้
แบบจำลอง 

2. อธิบายการเปลี่ยนแปลง
เวลาการขึ้นและตกของ
ดวงจันทร์ โดยใช้
แบบจำลอง 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

ค่อนดวง และเต็มดวง เกิดเป็น
ข้างขึ้น ข้างแรม 

4. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศทาง
เดียวกันกับที่โลกหมุนรอบตัวเอง 
โดยใช้เวลาในการโคจรรอบโลก
ใกล้เคียงกับเวลาในการหมุนรอบ
ตัวเองของดวงจันทร์ ทำให้คนบน
โลกเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียว 

5. การที่ดวงจันทร์มีการ
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งในแต่ละวัน 
ทำให้คนบนโลกมองเห็นดวง
จันทร์ขึ้นจากขอบฟ้าช้าไป
ประมาณวันละ 50 นาที 

6. สร้างแบบจำลองเพ่ือ
อธิบายการเกิดน้ำข้ึน 
น้ำลง 

1. โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 
มีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อกัน 

2. แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกทำให้
เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง  

3. เมื่อโลก ดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ 
โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน จะทำให้
ระดับน้ำที่ข้ึนสูงสุดและลงต่ำสดุใน
วันนั้นแตกต่างกันมาก เรียกวันนั้น
ว่า วนัน้ำเกิด 

4. เมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ใน
แนวตั้งฉากกับแนวของโลกและ
ดวงอาทิตย์ จะทำให้ระดับน้ำที่ขึ้น
สูงสุดและลงต่ำสุดในวันนั้น
แตกต่างกันน้อย เรียกวันนั้นว่า 
วันน้ำตาย 

กิจกรรมที่ 4.5 
น้ำขึ้น น้ำลงเป็น
อย่างไร 

1. อธิบายการเกิดน้ำข้ึน น้ำ
ลงโดยใช้แบบจำลอง 
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จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ของบทเรียน 

แนวความคิดต่อเนื่อง กิจกรรม รายการประเมิน 

7. อธิบายการใช้
ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

1. เทคโนโลยีอวกาศมีบทบาทต่อ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ใน
ปัจจุบัน และมนุษย์ได้นำ
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ มากมาย 

2. ดาวเทียมเป็นตัวอย่างหนึ่งของ
เทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
การสื่อสาร ด้านอุตุนิยมวิทยา 
ด้านการกำหนดตำแหน่ง ด้านการ
สำรวจทรัพยากร ด้านดาราศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 4.6 
เทคโนโลยีอวกาศมี
อะไรบ้าง 
กิจกรรมที่ 4.7 
ประโยชน์ของ
ดาวเทียมใน
ชีวิตประจำวันมี
อะไรบ้าง 

1. อธิบายการใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศ 

2. อธิบายการใช้ประโยชน์
ของดาวเทียมใน
ชีวิตประจำวัน 

8. ยกตัวอย่าง
ความก้าวหน้าของ
โครงการสำรวจอวกาศ 
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

1. โครงการสำรวจอวกาศต่าง ๆ ได้
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจต่อโลก ระบบ
สุริยะและเอกภพให้มากขึ้น 
ตัวอย่างโครงการสำรวจอวกาศ 
เช่น การสำรวจสิ่งมีชีวิตนอกโลก 
การสำรวจดาวเคราะห์นอก 
ระบบสุริยะ การสำรวจดาวอังคาร 
และบริวารอ่ืน ๆ ของดวงอาทิตย์ 

กิจกรรมที่ 4.8 
โครงการสำรวจ
อวกาศมี
ความก้าวหน้า
อย่างไร 
 

1. บรรยายความก้าวหน้า
ของโครงการสำรวจ
อวกาศจากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 

9. ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ดวงอาทิตย์ โลก และ
ดวงจันทร์เพื่อวางแผน
ดูดาว 

 กิจกรรมท้ายบท 
ดูดาววันไหนกันดี 

1. บรรยายแผนการดูดาว
โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ดวงอาทิตย์ โลก และ
ดวงจันทร์จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ 
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ทักษะ 
เร่ืองท่ี 

1 2 3 4 ท้ายบท 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การสังเกต      

การวัด      

การจำแนกประเภท      

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา      

การใช้จำนวน      

การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล      

การลงความเห็นจากข้อมลู      

การพยากรณ ์      

การตั้งสมมติฐาน      

การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ      

การกำหนดและควบคมุตัวแปร      

การทดลอง      

การตีความหมายข้อมลูและลงข้อสรุป      

การสร้างแบบจำลอง      

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา      
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ      
ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ      

ด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม      
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      
ด้านการทำงาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง      

 

 

 

  

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้จากบทเรียน 
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1. กระตุ้นความสนใจนักเรียน เพื่อนำเข้าสู่หน่วยที่ 4 ระบบ

สุริยะของเรา โดยใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ

สงสัยและอยากรู้อยากเห็น ดังนี้ (5-10 นาที) 

• นักเรียนรู้จักคำว่าตะวันอ้อมข้าวหรือไม่ เป็นอย่างไร 

(นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง) 

• นักเรียนคิดว่าในรอบ 1 ปี ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกที่เดิม

ในเวลาเดิมทุกวันหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตาม

ความเข้าใจ เช่น ขึ้นและตกที่เดิมและเวลาเดิมทุกวันไม่

เปลี ่ยนแปลง หรือขึ ้นและตกที ่ตำแหน่งและเวลาที่

เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน)   

• ถ้าดวงอาทิตย์หายไปทันทีทันใด นักเรียนคิดว่าจะเกิด

อะไรขึ้นกับโลกของเรา (นักเรียนตอบตามความคิดของ

ตนเอง)  

2. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำหน่วย อ่านเนื้อหานำหน่วยและร่วม

อภิปรายโดยอาจใช้คำถามดังต่อไปนี้ 

• จากเนื้อหาที่ได้อ่าน นักดาราศาสตร์ค้นพบอะไร สิ่งที่

ค้นพบมีลักษณะอย่างไร (นักดาราศาสตร์ค้นพบระบบ

ดาวที่มีลักษณะคล้ายระบบสุริยะของเราชื่อว่าแทรพพิสต์

วัน)  

• นักดาราศาสตร์ค้นพบระบบดาวนี้ได้อย่างไร (ค้นพบโดย

การสำรวจด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง) 

• เพราะเหตุใดจึงมีความเป็นไปได้ว่าดาวเคราะห์ในระบบ

ดาวนี ้จะมีสิ ่งมีช ีวิต (เพราะดาวเคราะห์อยู ่ในพื ้นที ่ที่ เอื ้อต่อการอยู ่อาศัยของสิ ่งมีชีว ิตและอาจมีน้ำเป็น

องค์ประกอบ) 

3. ให้นักเรียนอ่านคำถามนำหน่วยและองค์ประกอบของหน่วย จากนั้นร่วมกันอภิปรายว่าในหน่วยนี้ นักเรียนจะได้

เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร 

 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

ดาวฤกษ์ TRAPPIST-1 อยู ่ห่างจากโลก 40    
ปีแสง เป็นดาวฤกษ์ประเภทดาวแคระเย็นจัด (ultra-
cool dwarf) มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ 10 เท่า และ
มีอุณหภูมิที่ผิวน้อยกว่าดวงอาทิตย์ครึ่งหนึ่ง มีดาว
เคราะห์ขนาดพอ ๆ กับโลกโคจรอยู่ 7 ดวง โดยมี 3 
ดวงโคจรที่ระยะห่างพอเหมาะที่ทำให้น้ำมีสถานะเป็น
ของเหลวท ี ่ผ ิวดาว และม ี  6 ดวงท ี ่คาดว ่าเป็น          
ดาวเคราะห์หิน 

ครูดำเนินการดังนี้ การนำเข้าสู่หน่วยการเรียนรู ้
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4. เชื ่อมโยงเข้าสู ่บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ โดยให้

นักเรียนสังเกตภาพนำบทแล้วแสดงความคิดเห็นว่าเป็นภาพ

เกี่ยวกับอะไร หรืออาจใช้สื่อวีดิทัศน์หรือสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติม

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการสังเกตดวงอาทิตย์และดวง

จันทร์ในอดีต เช่น นาฬิกาแดด ปฏิทินโบราณชาวมายัน 

จากนั้นให้นักเรียนอ่านเนื้อหานำบทและร่วมกันอภิปรายโดย

อาจใช้คำถามต่อไปนี้ 

• ภาพที่นักเรียนสังเกตเป็นภาพนาฬิกาดาราศาสตร์และ

ปฏิทิน ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก คนสมัยก่อนสร้าง

ปฏิทินจากการสังเกตสิ่งใด (จากการสังเกตดวงอาทิตย์

และดวงจันทร์) 

• การบอกเวลา 1 วัน 1 เดือน 1 ปี คนสมัยก่อนบอกได้

อย่างไร (ระยะเวลา 1 วัน บอกจากการขึ้นและตกของ

ดวงอาทิตย์ ระยะเวลา 1 เดือน บอกจากรูปร่างของดวงจันทร์ที่ปรากฏ ระยะเวลา 1 ปี บอกจากการเปลี ่ยน

ตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์) 

5. ให้นักเรียนอ่านคำถามนำบท จุดประสงค์ของบทเรียน และอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนทราบขอบเขตเนื้อหา

และเป้าหมายการเรียนรู้ในบทเรียน (นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวบริวาร 

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ 

โลก และดวงจันทร์ เทคโนโลยีอวกาศและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ) 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนดูภาพนำเรื่องแล้วแสดงความคิดเห็นว่าเป็นภาพ
อะไร จากนั้นอ่านเนื้อหานำเรื่องและคำสำคัญ ทำกิจกรรม
ทบทวนความรู้ก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของ
นักเรียนเกี ่ยวกับแรงและสนามโน้มถ่วง จากนั ้นร่วมกัน
อภิปรายเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง หากพบว่านักเรียนยังมี
ความร ู ้พ ื ้นฐานไม ่ถ ูกต ้อง คร ูควรทบทวนหร ือแก ้ ไข       
ความเข้าใจผิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
ที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องแรงโน้มถ่วงระหว่าง 
ดวงอาทิตย์กับดาวบริวารต่อไป 
 
 
 
 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
 1. แรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุท่ีไม่เท่ากับศูนย์ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ 
 2. แรงโน้มถ่วงสามารถกระทำต่อวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัสวัตถุ 
 3. แรงกิริยา-ปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่งมีขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงกันข้ามและเกิดขึ้นบนวัตถุเดียวกัน 
 4. สนามโน้มถ่วงจะมีขนาดลดลงเมื่ออยู่ห่างจากต้นกำเนิดสนามมากขึ้น 
 5. สนามโน้มถ่วงมีทิศทางพุ่งออกรอบ ๆ ต้นกำเนิดสนามโน้มถ่วง 

2. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมว่าเป็นอย่างไร โดยให้ทำกิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อน
เรียน นักเรียนสามารถเขียนได้ตามความเข้าใจของตนเองโดยครูยังไม่เฉลยคำตอบ ครูควรรวบรวมแนวคิด
คลาดเคลื่อนท่ีพบไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

  

แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวบริวาร เร่ืองที่ 1 
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ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• ดวงจันทร์ไม่มีแรงโน้มถ่วง (moon.nasa.gov, n.d.) 

• แรงโน้มถ่วงเพ่ิมข้ึนเมื่อระดับความสูงเพ่ิมขึ้น (Pablico, 2010) 

• แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลม มีทิศทางเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวเส้นสัมผัสวงกลม    
(Ching, 2001)   

• แรงที่กระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมจะมีทิศทางออกจากจุดศูนย์กลาง (physicsclassroom.com, n.d.) 

• ในการโคจรไม่มแีรงโน้มถ่วงกระทำต่อวัตถุเพราะวัตถุลอยอยู่ (Pablico, 2010) 

3. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยให้อ่านเนื้อหาในหน้า 185 เพ่ือให้นักเรียนสงสัยว่าแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์แต่
ละดวงต่างกันเพราะเหตุใด เพ่ือนำเข้าสู่กิจกรรมที่ 4.1 ขนาดของแรงโน้มถ่วงข้ึนอยู่กับอะไร 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

 วัตถุต่าง ๆ ในระบบสุริยะ 

• ดาวฤกษ์ (star) คือ วัตถุท้องฟ้าที่เป็นก้อนพลาสมาร้อนขนาดใหญ่ คงรูปอยู่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วง มีแสงสว่างในตัวเอง ได้แก่  
ดวงอาทิตย์ 

• ดาวเคราะห ์(planet) คือ วัตถุท้องฟ้าท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย์ มีมวลมากพอท่ีแรงโน้มถ่วงของดาวสามารถเอาชนะความแขง็
ของเนื้อดาว ส่งผลให้ดาวมีรูปทรงเป็นทรงกลมหรือเกือบกลม บริเวณใกล้เคียงวงโคจรไม่มีดาวเคราะห์น้อยหรือวัตถุขนาด
เล็กเข้าใกล้ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเ รนัส และ    
ดาวเนปจูน 

• ดาวเคราะห์น้อย (asteroid) คือ วัตถุท่ีพยายามรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์แต่ไม่สำเร็จ ส่วนใหญ่มีรูปร่างไม่สมมาตร ไม่เป็น
ทรงกลม เช่น ไอดา เวสตา 

• ดาวเคราะห์แคระ (dwarf planet) คือ ดาวที่คล้ายกับดาวเคราะห์ แต่ต่างจากดาวเคราะห์ตรงที่วงโคจรรอบดวงอาทิตย์  
ไม่ชัดเจน เช่น พลูโต ซีรีส เฮาเมอา 

• ดาวบริวาร (satellite , moon) คือ วัตถุท้องฟ้าที่โคจรรอบดาวเคราะห์หรือดาวเคราะห์แคระ เช่น ดวงจันทร์ของโลก   
ดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสบดี ดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ ดวงจันทร์แครอนของดาวพลูโต 

• วัตถุในแถบไคเปอร์ (Kuiper belt objects) คือ กลุ่มวัตถุหินหรือน้ำแข็งที่วางตัวอยู่ในระนาบใกล้เคียงกับระนาบวงโคจร
ของดาวเคราะห์ อยู่เลยวงโคจรของดาวเนปจูน ซึ่งดาวพลูโตและดาวเคราะห์แคระอีกหลายดวงในระบบสุริยะอยู่ในแถบ    
ไคเปอร์ 

 

 

https://physicsclassroom.com/
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ขนาดของแรงโน้มถ่วง) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (วิเคราะห์ข้อมูล เขียนกราฟ และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงโน้มถ่วง) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (วิเคราะห์กราฟเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วงซึ่งในที่นี้
คือน้ำหนักของคนกับระยะห่างจากคนถึงจุดศูนย์กลางของโลก จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและเขียนกราฟ
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วงระหว่างน้ำหนักของคนกับมวลของดาวเคราะห์ว่ามีคว ามสัมพันธ์กัน
หรือไม่ อย่างไร) 

 ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (นักเรียนต้องสังเกตค่าของน้ำหนักของคนว่าเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมโดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำหากนักเรียนมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการแปลความหมายข้อมูลและการเขียนกราฟ  

 

3. สุ่มนักเรียนนำเสนอผลการเขียนกราฟและวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกัน
อภิปรายโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทางเพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ขนาดของแรงโน้มถ่วงจะลดลงเมื่อ
ระยะห่างจากคนถึงจุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้น และขนาดของแรงโน้มถ่วงจะมากขึ้นเมื่อมวลของดาวเคราะห์มาก
ขึ้นที่ระยะห่างเท่ากัน 

 
 

  

ขนาดของแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับอะไร กิจกรรมที่ 4.1 

ระหว่างการทำกิจกรรม (40 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมโดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 187 และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาด

ของแรงโน้มถ่วง โดยใช้คำถามระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• เพราะเหตุใดเม่ือเราชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์ เราจะมีน้ำหนักไม่เท่ากับน้ำหนักที่ช่ังบนโลก  
 แนวคำตอบ เนื่องจากขนาดของแรงโน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับขนาดของมวลของผู้ชั่งและมวลของดาว ดังนั้น   

ดวงจันทร์ซึ่งมีมวลน้อยกว่าโลกจึงมีแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อคนน้อยกว่า ดังนั้นเมื่อชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์จึงมี
ขนาดน้อยกว่าเมื่อชั่งบนโลก 

5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงโน้มถ่วง โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 188-190 
เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ แรงโน้มถ่วง มวลของวัตถุ และระยะห่างระหว่างวัตถุ จากนั้น
ตรวจสอบความเข้าใจโดยอาจใช้คำถามดังนี้ 

• จากภาพ 4.4 นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร (ท่ีระยะห่างระหว่างวัตถุเท่ากัน เมื่อมวลของวัตถุเพ่ิมขึ้น โดยอาจเป็นวัตถุ
ใดวัตถุหนึ่งหรือท้ังสอง ก็จะทำให้ขนาดของแรงโน้มถ่วงเพ่ิมมากขึ้น) 

• จากภาพ 4.5 นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร (วัตถุที ่มีมวลเท่ากัน เมื ่อระยะห่างระหว่างวัตถุเพ่ิ มขึ ้น ขนาดของ         
แรงโน้มถ่วงจะลดลง) 

• ขนาดของแรงโน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับอะไรบ้าง และสัมพันธ์อย่างไร (ขนาดของแรงโน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับ
มวลของวัตถุทั้งสอง โดยเมื่อมวลของวัตถุเพิ่มขึ้น ขนาดของแรงโน้มถ่วงจะเพิ่มมากขึ้น และสัมพันธ์กับระยะห่าง
ระหว่างวัตถ ุโดยเมื่อระยะห่างระหว่างวัตถุมากขึ้น ขนาดของแรงโน้มถ่วงจะลดลง) 

ครูอาจให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อสถานการณ์จำลอง เรื่อง gravity and orbits เพ่ือเสริมความเข้าใจ 
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_th.html 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า สมการของแรงโน้มถ่วงคือ 𝐹 = 𝐺𝑚1𝑚2

𝑟2
 โดยขนาดของแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับผลคูณของมวล

ของวัตถุทั้งสอง และหารด้วยกำลังสองของระยะห่างระหว่างวัตถุ 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• นักเรียนคิดว่าตัวนักเรียนเองกับดาวเนปจูนซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากโลกมากที่สุดมีแรงโน้มถ่วง
กระทำต่อกันหรือไม่ อย่างไร 

 แนวคำตอบ มี เนื่องจากแรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่กระทำระหว่างวัตถุที่มีมวล ถึงแม้จะอยู่ไกลกันมาก ก็ยังมี     
แรงโน้มถ่วงกระทำต่อกัน เพียงแต่ขนาดของแรงโน้มถ่วงอาจจะน้อยมาก 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_th.html
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6. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 190-192 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดของนิวตัน โดย

อาจใช้คำถามดังนี้  

• นักเรียนเข้าใจภาพ 4.7 ว่าอย่างไร (เม่ือลูกบอลเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมากขึ้น ลูกบอลจะตกจากพ้ืนที่ได้ไกลขึ้น) 

• จากภาพ 4.8 อัตราเร็วของลูกปืนใหญ่ในแต่ละภาพต่างกันอย่างไร ส่งผลอย่างไร (อัตราเร็วของลูกปืนใหญ่ในภาพ

มีค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ลูกปืนใหญ่ตกไปไกลขึ้น และเมื่อเพ่ิมอัตราเร็วจนถึงค่าหนึ่งจะทำให้ลูกปืนใหญ่ไม่ตกพ้ืน

และโคจรรอบโลกได้) 

ซึ่งจะได้ข้อสรุปว่า แรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่ทำให้วัตถุตกลงสู่พ้ืนดาว แต่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่โดยมีอัตราเร็วค่าหนึ่ง แรงโน้มถ่วง

จะทำให้วัตถุนั้นโคจรรอบดาวได้  

7. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโคจรของวัตถุในระบบสุริยะในหน้า 192-194 เพื่อให้

เห็นว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ต้องมีแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และ

ดาวเคราะห์นั ้น ๆ เป็นตัวกระทำให้เกิดการโคจร โดยขนาดของวงโคจรและขนาดของ      

แรงโน้มถ่วงจะแตกต่างกันไป และเป็นไปตามความสัมพันธ์ในสมการของแรงโน้มถ่วง ครูอาจ

ให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน  ตอน การทดลองกระสุนปืนใหญ่ของ    

นิวตันเพื่อเสริมความเข้าใจ   

8. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือจากการ

ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้องโดยใช้คำถาม ใช้สถานการณ์ หรือให้สืบค้น

เพ่ิมเติม 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ดวงจันทร์ไม่มีแรงโน้มถ่วง 
(moon.nasa.gov, n.d.) 

ดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วง แต่เนื่องจากดวงจันทร์มีมวลน้อย 
จึงมีขนาดของแรงโน้มถ่วงเพียง 1 ใน 6 ของโลก 

แรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นเมื ่อระดับความสูงเพิ ่มขึ้น 
(Pablico, 2010) 

แรงโน้มถ่วงมีขนาดลดลงเมื่อระดับความสูงเพ่ิมข้ึน 

• แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลม มีทิศทาง
เดียวกับทิศการเคลื ่อนที ่ของวัตถุในแนวเส้น
สัมผัสวงกลม (Ching, 2001) 

• แรงที่กระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมจะ
มีทิศทางออกจากจุดศูนย์กลาง    
(physicsclassroom.com, n.d.) 

แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะมีทิศทางเข้าสู ่จุ ด
ศูนย์กลางของวงกลม (อธิบายจากแนวคิดเรื ่องปืนใหญ่
ของนิวตัน) 

http://ipst.me/10590 

http://ipst.me/10590
http://ipst.me/10590
https://physicsclassroom.com/
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แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ในการโคจรไม่มีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อวัตถุ  
เพราะวัตถุลอยอยู่ (Pablico, 2010) 

ในการโคจรจะมีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อวัตถุในทิศทางเข้าสู่
จุดศูนย์กลางวงโคจรตลอดเวลา 

9. เชื่อมโยงความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงเข้าสู่เรื่องที่ 2 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ โดยอาจ

นำภาพสถานที่สองแห่งในเวลาเดียวกันแต่มีฤดูต่างกันมาเปรียบเทียบกัน เช่น ประเทศอังกฤษกับออสเตรเลีย จากนั้น

ใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เพราะเหตุใดในเดือนธันวาคม ประเทศทั้งสองจึงมีฤดูต่างกัน โดยให้

นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง 

  
ภาพเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เดือนธันวาคม ฤดูหนาว ภาพเมืองเมลเบริ์น ประเทศออสเตรเลีย เดือนธันวาคม ฤดูร้อน 

ที่มา : https://www.hydeparkint.co.uk/blog/london-

worth-visiting-december/ 
ที่มา : https://www.australia.com/en/facts-and-

planning/weather-in-australia/weather-in-

melbourne.html 
 

  

https://www.hydeparkint.co.uk/blog/london-worth-visiting-december/
https://www.hydeparkint.co.uk/blog/london-worth-visiting-december/
https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia/weather-in-melbourne.html
https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia/weather-in-melbourne.html
https://www.australia.com/en/facts-and-planning/weather-in-australia/weather-in-melbourne.html
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแรงสู่ศูนย์กลาง 
วัตถุท่ีเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้จะต้องมีแรงกระทำต่อวัตถุที่ทำให้ทิศทางของความเร็วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แรงท่ีกระทำ

ต่อวัตถุนี้มีทิศทางช้ีเข้าสู่จุดศูนย์กลางวงกลม เรียกว่า แรงสู่ศูนย์กลาง  

 
ภาพวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลม 

แรงสู่ศูนย์กลางจะเป็นแรงอะไรนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น การโคจรของดาว มีแรงโน้มถ่วงเป็นแรงสู่ศูนย์กลาง คน
เหวี่ยงลูกตุ้มที่ผูกกับเชือก แรงตึงเชือกเป็นแรงสู่ศูนย์กลาง รถวิ่งเข้าโค้ง แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพ้ืนถนนเป็นแรงสู่ศูนย์กลาง  

  
ภาพดวงจันทร์โคจรรอบโลก  ภาพคนเหวี่ยงลูกตุ้มที่ผูกกับเชือก 

 
ภาพรถยนตเ์ข้าโค้ง 

แรงสู่ศูนย์กลางทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ ถ้าไม่มีแรงนี้ เช่น ใช้กรรไกรตัดเชือกขณะที่กำลังเหวี่ยงลูกตุ้ม วัตถุจะ
เคลื่อนที่ตามทิศทางของความเร็ว คือพุ่งไปตามแนวเส้นสัมผัสวงกลม 

 
ภาพแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อไม่มีแรงสู่ศูนย์กลาง 
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

กฎของเคปเลอร ์  
       โจฮานเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) ได้นำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ซึ่ง
สรุปออกมาเป็นความสัมพันธ์ 3 ข้อ เรียกว่า กฎของเคปเลอร์ ได้แก่ 
1. ดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยวงโคจรรูปวงรี โดยดวงอาทิตย์อยู่ท่ีจุดโฟกัสจุดหนึ่งของวงรี ซึ่งในกรณีของระบบ

สุริยะ ดาวเคราะห์มีวงโจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีที่มีความรีน้อยหรือเกือบเป็นวงกลม 

 
ภาพแบบจำลองวงโคจรรูปวงร ี

2. เมื่อลากเส้นสมมติจากดวงอาทิตยไ์ปยังดาวเคราะห์ ขณะที่ดาวเคราะห์โคจรไปได้ช่วงเวลาเท่ากัน เส้นสมมติจะกวาดพื้นท่ีที่
แรเงาไปได้เท่ากัน ดังภาพ ซึ่งหมายความว่าดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยอัตราเร็วไม่คงท่ี เมื่อดาวเคราะห์อยู่ใกลด้วง
อาทิตย์จะมีอตัราเร็วในการโคจรมากกว่าเมื่ออยู่ไกลจากดวงอาทิตย์  

 
ภาพดาวเคราะห์ทีโ่คจรไปบนเส้นทางการโคจรที่เวลาเท่ากันจะกวาดพื้นท่ี A เท่ากัน 

3. กำลังสองของคาบการโคจรแปรผนัตามกำลังสามของระยะครึ่งแกนเอกของวงรี 

T2 ∝ a3 
 เมื่อ T คือ คาบการโคจร และ a คือระยะครึ่งแกนเอกของวงรี 
    ซึ่งแสดงว่าดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เล็กกว่าจะมีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์สั้นกว่าดาวเคราะห์ที่มีวงโคจร

ใหญ่กว่า 
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1.  

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนดูภาพนำเรื่อง เพื่อกระตุ้นความสนใจ จากนั้นครู
ซักถามว่า นักเรียนเคยไปดูดวงอาทิตย์ขึ ้นที่ปราสาทหิน 
พนมรุ้งหรือไม่ จากภาพนักเรียนคิดว่า แสงสว่างที่มองเห็น
ผ่านช่องประตูของปราสาทเป็นแสงที ่เกิดจากอะไร และ
เกิดขึ้นได้อย่างไร  (นักเรียนตอบตามความคิดของนักเรียน 
โดยอาจตอบว่าเป็นดวงอาทิตย์ แต่บางคนอาจตอบว่าเป็น
ดวงไฟ) 

2. ให้นักเรียนอ่านเนื ้อหานำเรื ่องในหนังสือเรียนหน้า 195 
จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม 
ดังตัวอย่าง 

• เราสามารถเห็นปรากฏการณ์ดังภาพกี่ครั้งใน 1 ปี เดือน
อะไรบ้าง (4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม เมษายน ตุลาคมและ
กันยายน) 

• จากปรากฏการณ์ดังกล่าว เหตุใดจึงไม่พบปรากฏการณ์นี้ในช่วงเดือนอื่น (นักเรียนตอบตามความคิดของนักเรียน) 

• จากปรากฏการณ์ดังกล่าว เหตุใดใน 1 วัน ดวงอาทิตย์จึงขึ้นและตกไม่ตรงกับช่องประตู (นักเรียนตอบตาม
ความคิดของนักเรียน) 

3. ให้นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับฤดู
และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง หากครพูบว่านักเรียนยังมี
ความรู้พื้นฐานไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่
ถูกต้องและเพียงพอที่จะเรียนเรื่องฤดูและการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ เร่ืองที่ 2 



262 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่4 | ระบบสุรยิะของเรา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

 1.  ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ เมื่อโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จะได้รับทั้ง
พลังงานแสงและพลังงานความร้อน 

 2.  แสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมายังโลกเป็นเส้นตรง 
 3.  การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดกลางวัน กลางคืน 
 4.  การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์มีทิศทางดังภาพ 

 
 5.  การหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ และนำไปสู่การกำหนดทิศ 
 6. การหมุนรอบตัวเองของโลกมีทิศทางดังภาพ 

 

4. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับฤดูของโลกและการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ใน

แต่ละวันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยให้ทำกิจกรรมรู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถเขียนข้อความ แผนผัง หรือ

แผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลยคำตอบ แต่ถ้าครูพบแนวคิดคลาดเคลื่อนจาก

คำตอบของนักเรียน ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไข

แนวคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง  
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5. ให้นักเรียนสังเกตภาพ 4.14 ในหนังสือเรียนหน้า 197 และร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าภาพดังกล่าวมีลักษณะ
แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด จากนั้นอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนโดยครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามต่อไปนี้ 

• ภาพทั้ง 4 ภาพเป็นสถานที่เดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันเพราะเหตุใด (แตกต่างกันเพราะสถานที่นั้นอยู่ในช่วงฤดูที่
แตกต่างกัน) 

6. ให้นักเรียนสังเกตภาพ 4.15 ในหนังสือเรียนหน้า 197 จากนั้นอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของโลกและตำแหน่ง
สมมติบนโลก ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถามต่อไปนี้ 

• การหมุนรอบตัวเองของโลก ขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แกนสมมติของโลกเอียงอย่างไร (แกนหมุนรอบตัวเองของ
โลกซึ่งเป็นแกนสมมติจะเอียงทำมุมประมาณ 23.5 องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบทางโคจรรอบดวงอาทิตย์ ขณะ
โคจรรอบดวงอาทิตย์แกนสมมตินี้จะเอียงคงที่) ครูอาจนำลูกโลกมาใช้ประกอบการสาธิตลักษณะการเคลื่อนที่ของ
โลกรอบดวงอาทิตย์เพ่ือให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนขึ้น 

• ตำแหน่งต่าง ๆ บนโลกที่ใช้อ้างอิงเพื่อให้เข้าใจตรงกันมีอะไรบ้าง (แกนโลก ขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ ซีกโลกเหนือ 
ซีกโลกใต้ และเส้นศูนย์สูตร)  

7. นำเข้าสู่กิจกรรมที่ 4.2 ฤดูของโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยอาจใช้คำถามดังนี้ การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ใน
ลักษณะแกนเอียงคงที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• ฤดูเกิดจากระยะทางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน เนื่องจากโลกโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์เป็นวงรี (Schroeder, 2011) 

• ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกท่ีตำแหน่งเดิมตลอดปี (สสวท., 2562)   
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (พลังงานที่ตกบนกระดาษต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เมื่อฉายแสงตกตั้งฉากและตกเฉียง) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สังเกตและเปรียบเทียบพลังงานที่ตกบนกระดาษต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่เมื่อฉายแสงตก
ตั้งฉากและตกเฉียง)   

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (ฉายไฟฉายให้แสงตกในแนวตั้งฉากและตกเฉียงกับกระดาษกราฟ 
สังเกตความสว่างของพื้นที่รับแสง วาดเส้นวงรอบพื้นที่รับแสงบนกระดาษกราฟเพื่อหาพื้นที่รับแสงบนกระดาษ
กราฟ จากนั้นคำนวณและเปรียบเทียบพลังงานแสงที่ตกบนกระดาษต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน  

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (นักเรียนไม่ควรจ้องไฟฉายเป็นเวลานาน) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตความสว่างของพื้นที่รับแสงบนกระดาษกราฟ หาพื้นที่รับ
แสงบนกระดาษกราฟ คำนวณและเปรียบเทียบพลังงานแสงที่ตกบนกระดาษกราฟต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หลังการฉาย
ไฟฉายตกตั้งฉากและตกเฉียง) ครูควรเน้นย้ำกับนักเรียนว่า ในการฉายไฟฉายให้ตกตั้งฉากและตกเฉียงแต่ละครั้ง 
ต้องให้ฉายไฟอยู่กึ่งกลางของกระดาษกราฟและห่างจากกระดาษกราฟในระยะ 30 เซนติเมตร เท่ากันทั้งสองครั้ง 
และครูอาจปิดไฟในห้องเรียนเพ่ือให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น  

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมโดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน และให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การคำนวณพลังงานแสงที่ตกบนกระดาษต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ 

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อฉายไฟฉายให้แสงตกตั้งฉากหรือตกตรง แสง
จากไฟฉายที่ตกลงบนกระดาษกราฟจะสว่างมาก พื้นที่รับแสงบนกระดาษน้อย พลังงานแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่ง
หน่วยพื้นที่จึงมีค่ามาก เมื่อเอียงกระดาษกราฟออกจากแนวตั้งฉากมากข้ึน แสงทีต่กเฉียงจะสว่างน้อย พ้ืนที่ที่รับแสง
บนกระดาษมาก พลังงานแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่จึงมีค่าน้อยลง 

ฤดูของโลกเกดิขึ้นได้อย่างไร กิจกรรมที่ 4.2 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ตอนที่ 1 แสงตกตั้งฉากและตกเฉียง 
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

ครูอาจเชื่อมโยงความรู้เรื่องนี้กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียนพิจารณาลักษณะที่แสงจากดวงอาทิตย์ตก
กระทบพื้นโลกในเวลาเช้า เวลากลางวัน และเวลาเย็น โดยในเวลาเช้าและเย็นแสงอาทิตย์ตกเฉียงกับพื้นโลกทำให้ท้องฟ้าสว่างแตไ่ม่
มากและอากาศไม่ร้อนมาก ส่วนในเวลากลางวันแสงอาทิตย์ตกตั้งฉากกับพื้นโลก ทำให้ท้องฟ้าสว่างมากและอากาศร้อน   

 

 

 

4. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเกิดฤดูของโลก) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายการเกิดฤดูของโลก)  

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สังเกตลักษณะของลูกโลก แล้วฉายไฟฉายไปยังบริเวณต่าง ๆ บน
ลูกโลก อภิปรายลักษณะการตกกระทบของแสงบนผิวลูกโลก จากนั้นวาดรูปแสดงวงโคจรของโลกและระบุ
ตำแหน่งของโลก 4 ตำแหน่ง คาดคะเนว่าเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยแกนของโลกเอียงคงท่ีในแต่ละตำแหน่ง 
บริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะได้รับแสงตกกระทบในลักษณะใดและเป็นฤดูอะไร และทำกิจกรรมตรวจสอบ
การคาดคะเน โดยเปิดไฟฉายให้แสงส่องไปยังลูกโลกในขณะโลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนของโลก
เอียงคงท่ี สังเกตลักษณะการตกกระทบของแสงบนซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ เพ่ืออธิบายสาเหตุการเกิดฤดู)  

 ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน  

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (ขณะเคลื่อนโลกให้โคจรรอบดวงอาทิตย์ ควรระวังให้แกนของโลกเอียง
คงท่ีตามภาพในหนังสือเรียน ส่วนการสังเกตลักษณะการตกกระทบของแสง หากนักเรียนไม่สามารถสังเกตได้ ครู
อาจทบทวนเรื่องการเคลื่อนที่ของแสง โดยเส้นรังสีของแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเป็นเส้นตรง ถ้านักเรียน
ไม่สามารถจินตนาการได้ ครูอาจวาดรูปหรือใช้ดินสอแทนเส้นรังสีของแสง) 

  

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ตอนที่ 2 การเกิดฤดูของโลก 
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• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตลักษณะของแสงที่ตกกระทบลูกโลกเมื่อโลกโคจรรอบดวง
อาทิตย์ บริเวณเส้นศูนย์สูตร บริเวณเหนือศูนย์สูตรทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ขณะเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
โดยสังเกตว่าบริเวณใดแสงตกตรงหรือตกเฉียง เพ่ือคาดคะเนพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่บนผิวโลก อุณหภูมิ และฤดู
ที่เกิดขึ้น) 

 

5. ครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำหรือตอบมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น การหมุน
ไฟฉาย การเคลื่อนลูกโลกไปตามวงโคจรต้องให้แกนของลูกโลกเอียงคงที่ และเน้นย้ำให้นักเรียนถือไฟฉายให้ขนานกับ
พื้นแล้วสังเกตลักษณะของแสงที่ตกกระทบบนลูกโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตรและบริเวณเหนือศูนย์สูตรทั้งซีกโลกเหนือ
และซีกโลกใต้ว่าบริเวณใดตกตรงหรือตกเฉียง จากนั้นอภิปรายร่วมกันว่า ทั้ง 4 ตำแหน่งที่โลกโคจรไป แต่ละตำแหน่ง
จะมีอุณหภูมิมากน้อยต่างกันอย่างไรและน่าจะเกิดฤดูใด 

 

6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกน
โลกเอียงทำมุมคงที่กับเส้นตั้งฉากกับระนาบทางโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่ละตำแหน่งที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์     
ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยบริเวณท่ีแสงตกตั้งฉากได้รับพลังงาน
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่และมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณท่ีได้รับแสงตกเฉียง ทำให้เกิดฤดูแตกต่างกัน 
 

7. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 201-202 และตอบคำถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับรูปทรง

ของโลกและลักษณะแสงที่ตกกระทบผิวโลกแต่ละบริเวณ โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 

• จากภาพ 4.16 โลกมีลักษณะอย่างไร แต่ละบริเวณบนผิวโลกได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เหมือนหรือแตกต่างกัน

อย่างไร (เนื่องจากโลกมีลักษณะคล้ายทรงกลม ทำให้ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน บางบริเวณได้รับแสง

ตกตรง บางบริเวณได้รับแสงตกเฉียง)   

• ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้มีการเปลี่ยนแปลงฤดูเหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (ซีกโลก

เหนือและซีกโลกใต้มีการเปลี่ยนแปลงฤดูแตกต่างกัน โดยมีฤดูตรงข้ามกัน คือเมื่อซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาว      

ซีกโลกใต้จะเป็นฤดูร้อน ถ้าซีกโลกเหนือเป็นฤดูใบไม้ผลิ ซีกโลกใต้จะเป็นฤดูใบไม้ร่วง นั่นเป็นเพราะแกนโลกเอียง 

ทำให้เมื่อซีกโลกเหนือเบนเข้าหาดวงอาทิตย์ ซีกโลกใต้จะเบนออกจากดวงอาทิตย์) 

• ฤดูของโลกเกิดจากอะไร (ฤดูของโลกเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนของโลกเอียงคงที่ ทำให้

บริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้รับแสงตกตั้งฉากและตกเฉียงแตกต่างกัน ทำให้เกิดฤดูต่าง ๆ) 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 
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เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า ฤดูของโลกเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนของโลกเอียงคงที่เสมอ ทำให้

บริเวณต่าง ๆ ของโลกได้รับพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่และมีอุณหภูมิแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี 

8. ครูอาจให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน ตอน การเกิดฤดู เพื่อเสริม

ความเข้าใจ 

9. ครูอาจอธิบายเชื ่อมโยงความรู ้เรื ่องฤดูกับความรู ้ทางชีววิทยาเพิ ่มเติมว่า ลักษณะของ 

พืชพรรณส่วนใหญ่จะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของพื้นที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงใน

รอบ 1 ปี โดยช่วงฤดูร้อน ต้นไม้ได้รับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เต็มที่ อุณหภูมิสูง ต้นไม้จะ

มีใบสีเขยีวเต็มต้นเพ่ือใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง และเพ่ิมการคายน้ำเพ่ือรักษาอุณหภูมิโดยรอบต้น แต่เมื่อพลังงาน

แสงและอุณหภูมิลดต่ำลงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ต้นไม้ส่วนใหญ่จึงผลัดใบโดยจะเปลี่ยนสีและร่วงหล่น เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว

ซึ่งมพีลังงานแสงค่อนข้างน้อยและอุณหภูมิต่ำ ต้นไม้ส่วนใหญ่จะทิ้งใบจนแทบไม่มีใบเหลือบนต้น เพ่ือช่วยลดปฏิกิริยา

เคมีที่จะเกิดขึ้นภายในและเก็บรักษาพลังงานให้ต้นไม้มีชีวิตรอดในช่วงฤดูหนาว และเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่พลังงาน

แสงมากขึ้น อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น ต้นไม้จึงค่อย ๆ ผลิดอกและใบ และจะมีใบเต็มต้นอีกครั้งเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะท่ีแกนของโลกตั้งตรงจะส่งผลอย่างไร 
 แนวคำตอบ ส่งผลต่อการเกิดฤดูของโลก โดยจะทำให้ไม่เกิดฤดูในรอบปีเหมือนเดิม บริเวณต่าง ๆ บนโลกจะ

ได้รับพลังงานแสงคงที่ตลอดปี เช่น แสงจะตกตั้งฉากที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกตลอดทั้งปี ซึ่งอาจสง่ผลให้

บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงตลอดปี เช่นเดียวกับบริเวณซีกโลกเหนือและใต้ซึ่งได้รับแสงตกเฉียงเท่ากันตลอดปี 

ทำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรอบปี  

• การเกิดฤดูเกี่ยวข้องกับระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์หรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ ไม่เกี่ยวข้อง เพราะการเกิดฤดูเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนของโลก

เอียงคงท่ี ทำให้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ท่ีได้รับจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันเนื่องมาจากการรับแสงตกตั้งฉาก
หรือตกเฉียงที่ต่างกัน ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ 

9. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอ่านเกร็ดน่ารู้ในหนังสือเรียนหน้า 203 เกี่ยวกับความแตกต่างของฤดูของโลกและฤดู
ของประเทศไทย เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างฤดูของโลกและการเกิดมรสุมซึ่งเกิดจากความแตกต่างของ
อุณหภูมิของพื้นทวีปและพื้นมหาสมุทรบริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ในพื้นที่บริเวณเขตร้อน เป็นผลให้ประเทศ
ไทยมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  

 

http://ipst.me/10591 

http://ipst.me/10590
http://ipst.me/10590
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

ระยะทางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ไม่มีผลต่อการเกิดฤดู เมื่อสังเกตช่วงเดือนที่โลกอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ ดังภาพ 

 
ภาพตำแหน่งของโลกท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย์  

 เมื่อโลกโคจรมาอยู่ที่ตำแหน่ง A ประมาณวันที่ 21 มิถุนายน ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าตำแหน่ง B ซึ่งโคจรมาอยู่
ตำแหน่งน้ีประมาณวันท่ี 22 ธันวาคม แต่ตำแหน่ง A ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่ากลับเป็นฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ ในขณะ
ที่ตำแหน่ง B ซึ่งอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าเป็นฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ ดังนั้นแนวคิดที่ว่าฤดูเกิดจากระยะห่างระหว่างโลกกับ  
ดวงอาทิตย์จึงไม่เป็นจริง  

10. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือ
อาจตรวจสอบโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ฤดูเกิดจากระยะทางระหว่างโลกกับ 
ดวงอาทิตย์ 
(Schroeder, 2011) 

ฤดูของโลกเกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยที่แกนของ
โลกเอียงคงที ่เสมอ ทำให้ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้รับ
พลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี 

11.เชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมที่ 4.3 การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในรอบปี 

เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า การเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่

แกนโลกเอียงทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรอีกบ้างบนโลก โดยให้นักเรียนตอบจากประสบการณ์เดิมและแนวคิดของ

ตนเอง 

 

 

ตำแหน่งที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากทีสุ่ด 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในรอบปี) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์)  

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (สร้างแบบจำลองชุดครึ่งทรงกลมฟ้า จากนั้นนำชุดครึ่งทรงกลมฟ้าติด

บนลูกโลก ใช้เลเซอร์พอยเตอร์แทนดวงอาทิตย์ จัดอุปกรณ์โดยวางลูกโลกที่ตำแหน่งที่ 2 ดังภาพตัวอย่างการจัด

อุปกรณ์ในกิจกรรม เคลื่อนลูกโลกไปยังตำแหน่งต่าง ๆ และหันเลเซอร์พอยเตอร์ตามโดยที่เลเซอร์พอยเตอร์ยังอยู่

ตรงศูนย์กลางของวงโคจร และยังอยู่ที ่ระดับที่สูงจากพื้นเท่าเดิม ขณะหมุนลูกโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา 

จากนั้นใช้ปากกาเคมีจุดตามตำแหน่งที่เลเซอร์ตกกระทบชุดครึ่งทรงกลมฟ้า ลากเส้นเชื่อมต่อตามแนวที่จุดไว้ เพ่ือ

สังเกตการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์)  

ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน  

 
ภาพการจัดอุปกรณ์ในกิจกรรม 

• ข้อควรระวังในการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (ไม่นำปากกาเลเซอร์มาเล่นและส่องตาผู้อื่น) 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตตำแหน่งของแสงเลเซอร์ที่ตกลงบนชุดครึ่งทรงกลมฟ้า ซึ่ง

แทนตำแหน่งปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง บันทึกตำแหน่งที่แสงเริ่มตกกระทบขอบฟ้าด้าน   

ทิศตะวันออก เส้นทางท่ีดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้า และตำแหน่งที่ลับขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตก เมื่อโลก

โคจรไปยังตำแหน่งที่ 1-4) 

  

ตำแหน่งท่ีแสงเลเซอรต์กกระทบเมื่อ
เริ่มจดัอุปกรณ ์

การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า 

ในรอบปีเกิดขึ้นได้อย่างไร 

กิจกรรมที่ 4.3 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม โดยครูสังเกตการทำกิจกรรมและให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ 

เช่น การหมุนตำแหน่งของเลเซอร์พอยเตอร์ ควรกำหนดตำแหน่งศูนย์กลางของวงโคจร และปรับระดับของเลเซอร์

พอยเตอร์ให้คงที่ โดยอาจวางบนแก้วพลาสติก การหมุนลูกโลกในขณะที่มีชุดครึ่งทรงกลมฟ้าติดอยู่ จะไม่สามารถ

หมุนลูกโลกได้ครบรอบเนื่องจากชุดครึ่งทรงกลมฟ้าติดกับที่ยึดแกนของลูกโลก นักเรียนอาจแก้ไขโดยหมุนลูกโลก

กลับไปอีกด้านหนึ่ง โดยให้ชุดครึ่งทรงกลมท้องฟ้าไปอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมที่ติดแกนอีกด้านหนึ่ง 

แล้วหมุนลูกโลกในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาต่อไป หรืออาจติดโฟมใต้ชุดครึ่งทรงกลมฟ้าให้สูงกว่าที่ยึดแกนของลูกโลก 

เพ่ือให้ชุดครึ่งทรงกลมท้องฟ้าข้ามที่ยึดแกนไปได้มากท่ีสุด ดังภาพ 

 
ภาพการจัดอุปกรณ์ในกิจกรรม 

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้

คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า แสงเลเซอร์ซึ่งแทนดวงอาทิตย์ที่ปรากฏเปลี่ยน

ตำแหน่งไปบนท้องฟ้าให้ตกลงบนชุดครึ่งทรงกลมฟ้าซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งประเทศไทย ขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใน

ลักษณะที่แกนของโลกเอียงคงที่สม่ำเสมอ พบว่าดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ปรากฏบนท้องฟ้าทุกวัน

จนครบรอบปี โดยตำแหน่งที่ 1 แกนโลกบริเวณซีกโลกเหนือเบนเข้าหาดวงอาทิตย์ เส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของ

ดวงอาทิตย์จะเบนไปทางทิศเหนือและยาวกว่าตำแหน่งที่ 3 ที่แกนโลกบริเวณซีกโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์ 

ซึ่งเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าจะเบนไปทางทิศใต้ 

4. หากนักเรียนไม่สามารถสรุปกิจกรรมได้ว่าการเปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์เกิดจากการที่แกน
โลกเอียง ครูอาจสาธิตการทำกิจกรรมโดยโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลกตั้งตรง เพื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการทำกิจกรรมของนักเรียน 

 

  

ระหว่างการทำกิจกรรม (40 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 206-207 และตอบคำถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับ     
การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในรอบปี ดังนี้ 

• เหตุใดตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้ารวมทั้งเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์จึง
เปลี่ยนแปลงไปในรอบปี (เพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลกเอียงคงท่ี) 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลกเอียงคงที่ ทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกใน
ตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยในแต่ละวัน และเม่ือครบรอบ 1 ปีก็จะมีตำแหน่งการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์
ในตำแหน่งซ้ำเดิม ใกล้เคียงกับวันเดิมในปีที่ผ่านมา และเป็นเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักร 

6. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอาจใช้สื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน ตอน การเปลี่ยนตำแหน่ง
และเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในรอบปี เพ่ือเสริมความเข้าใจ  

7. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 207 เกี่ยวกับการพิจารณา
เส้นทางการเคลื ่อนที ่ของแสง เพื ่อให้ทราบความสำคัญของทิศทางของแสงที ่มีผลต่อ        
การออกแบบบ้าน การเลือกวัสดุ หรือการกำหนดช่องรับแสงแดด เพ่ือหลีกเลี่ยงความร้อนแต่
ยังคงได้รับแสงแดดจากธรรมชาติ จากนั้นอ่านเกร็ดน่ารู้และสรุปท้ายบท 

8. ถ้าพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี ่ยวกับเรื ่องนี้จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• หากวันนี้ดวงอาทิตย์ข้ึนทางตะวันออกเฉียงเหนือ ดวงอาทิตย์จะตกลับขอบฟ้าทางทิศใด  
 แนวคำตอบ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

• ในวันถัดไปดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกท่ีตำแหน่งเดิมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ ดวงอาทิตย์จะไม่ขึ้นและตกท่ีตำแหน่งเดิม เพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนเอียง

คงที่ โดยในวันถัดไปแกนของโลกจะเบนออกจากดวงอาทิตย์เล็กน้อย เมื่อสังเกตจากบนโลกจึงดูเหมือนดวง
อาทิตย์ขึ้นและตกเยื้องไปจากตำแหน่งเดิม 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้าต้องการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อให้ได้รับแสงมากที่สุด ณ ประเทศไทย ควรหันแผงไปทางทิศใด 
เพราะเหตุใด 

 แนวคำตอบ ถ้าสังเกตดวงอาทิตย์ขึ้นและตกที่ประเทศไทย เราจะพบว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกโดยเยื้องไป
ทางทิศใต้เล็กน้อยจึงควรหันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปทางทิศใต้ เพ่ือให้รับแสงตกตรงได้มากท่ีสุด 

http://ipst.me/10592 

http://ipst.me/10590
http://ipst.me/10590
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แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ดวงอาทิตย์ขึ ้นทางทิศตะวันออกและตก
ทางทิศตะวันตกพอดีในทุกวัน 

ดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการขึ้นและตกในแต่ละวัน 
และจะกลับมาขึ้นและตกที่ตำแหน่งเดิมตามเส้นทางเดิมทุกปี 

ถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
จะตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
(สสวท., 2562)   

ถ้าดวงอาทิตย์ขึ ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะตกลับ   
ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

9. ครูอาจให้นักเรียนเรียนรู ้จากวีดิทัศน์ ตอน ฤดูและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของ     

ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเพ่ือเสริมความเข้าใจ 

10. เชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่ 3 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และ

ดวงจันทร์ โดยใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า นอกจากการที่โลกหมุนรอบ

ตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น ฤดู แล้วการที่ดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของโลก

โคจรรอบโลกขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดบนโลกบ้าง นักเรียนตอบจากประสบการณ์

เดิมและแนวคิดของตนเอง โดยครูชักชวนให้ไปหาคำตอบที่ถูกต้องจากการเรียนเรื่องที่ 3  

 
 ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

ถ้าผู้สังเกตบนโลกอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรพอดี บริเวณนี้จะมีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันตลอดทั้งปี แต่ถ้าอยู่
นอกบริเวณเส้นศูนย์สูตร ในทุกตำแหน่งบนโลก จะมีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวไม่เท่ากันในรอบปี ยกเว้นช่วงวันท่ี 20-21 
มีนาคม และ 22-23 กันยายนซึ่งเป็นช่วงที่โลกหันด้านข้างเข้าหาดวงอาทิตย์ซึ่งแกนโลกไม่ได้เอียงเข้าหาหรือเบนออกจาก      
ดวงอาทิตย์ ดังนั้น ช่วงเวลากลางวัน กลางคืน จึงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่
แกนเอียงคงที่ รวมถึงตำแหน่งของผู้สังเกตบนโลกท่ีแต่ละละติจูดอีกด้วย  

 

เส้นศูนยส์ูตร 
เส้นศูนยส์ูตร 

http://ipst.me/10593 

http://ipst.me/10593
http://ipst.me/10953
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื ่อง แล้วอธิบายสิ ่งที่สังเกตได้  

และครูอาจใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ดังนี้  

• ภาพของทะเลที่เห็นเป็นอย่างไร ต่างจากทะเลที่เคยเห็น

หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง) 

• สิ่งที่เห็นนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไร (นักเรียนตอบตาม

ความคิดของตนเอง) 

2. ให้นักเรียนอ่านเนื ้อหานำเรื่องและคำสำคัญ ทำกิจกรรม

ทบทวนความรู ้ก ่อนเร ียน เพื ่อประเมินความรู ้พื ้นฐาน

เกี่ยวกับดวงจันทร์และแรงโน้มถ่วง จากนั้นร่วมกันอภิปราย

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง หากครูพบว่านักเรียนยังมีความรู้

พื้นฐานไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือแก้ไขความเข้าใจผิด

ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและ

เพียงพอที่จะเรียนเรื่องปรากฏการณ์ข้างขึ้น ข้างแรมและ  

น้ำขึ้น น้ำลงต่อไป 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
 1. ดวงจันทร์จะปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเท่านั้น 
 2. ในรอบ 1 เดือน เราจะเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน 
 3. ถ้าระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของดาว 2 ดวงมากข้ึน แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อกันจะมากข้ึนตามไปด้วย 

 

  

ปรากฏการณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ เร่ืองที่ 3 
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3. ตรวจสอบความรู ้เดิมของนักเรียนเกี ่ยวกับปรากฏการณ์ข้างขึ ้น ข้างแรมและน้ำขึ ้น น้ำลง โดยให้ทำกิจกรรม  

รู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถเขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของนักเรียน 

โดยครูจะไม่เฉลยคำตอบ แต่ถ้าพบแนวความคิดคลาดเคลื ่อนจากคำตอบของนักเรียน ครูควรรวบรวมแนวคิด

คลาดเคลื่อนท่ีพบเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

 
ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• ข้างขึ้น ข้างแรมเกิดจากเงาของโลกบังดวงจันทร์ 

• ดวงจันทร์มีแสงในตัวเอง 

• ดวงจันทร์ปรากฏเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น (Erickson, n.d.) 

4. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนและทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก 

โดยให้อ่านเนื้อหาในหนังสือหน้า 210 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 

กลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ที่สัมพันธ์กับโลกและ    

ดวงอาทิตย์ รวมถึงเวลาที่ดวงจันทร์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลับมาเป็นรูปร่างเดิม เพื่อให้นักเรียนร่วมกัน

อภิปรายว่า เหตุใดในบางวันเราจึงมองเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางวัน จากนั้นนำเข้าสู่กิจกรรมที่ 4.4 ข้างขึ้น 

ข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยอาจใช้คำถามว่า การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรอีก

บ้าง 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ข้างข้ึน ข้างแรม) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สร้างแบบจำลองอธิบายการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม)  

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีข้ันตอนโดยสรุปอย่างไร (วาดภาพตำแหน่งที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 8 ตำแหน่ง และตำแหน่ง
ของดวงอาทิตย์บนกระดาษปรู๊ฟ โดยใช้ลูกปิงปองแทนดวงจันทร์ จากนั้นคาดคะเนและบันทึกว่า เมื่อดวงจันทร์
โคจรรอบโลก ผู้สังเกตบนโลกและนอกโลกจะมองเห็นดวงจันทร์มีส่วนสว่างและส่วนมืดอย่างไร ทำกิจกรรมเพ่ือ
ตรวจสอบการคาดคะเน โดยจัดห้องให้มืดและมีแสงเข้าเพียง 1 ด้าน นักเรียนยืนต่อแถวกัน คนหัวแถวถือไม้
บรรทัดที่ติดลูกปิงปองยืนบริเวณจุดตัดหรือโลกหมุนตัวไปทีละตำแหน่งทั้ง 8 ตำแหน่ง ขณะเดียวกันผู้สังเกต     
คนอ่ืน ๆ ที่ต่อแถวอยู่ก็สังเกตดวงจันทร์ทั้ง 8 ตำแหน่ง เมื่อสังเกตครบให้ผู้สังเกตที่ต่อแถวอยู่เดินออกมานอกแถว
แล้วสังเกตพ้ืนที่ที่ได้รับแสงของลูกปิงปองเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมด และสังเกตทิศทางของแสง)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน หากนักเรียนไม่เข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมครู
อาจสาธิตให้นักเรียนดู  

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตรูปร่างของดวงจันทร์ที่มองเห็นเมื่อสังเกตจากมุมมอง
เดียวกับผู้สังเกตที่อยู่บนโลก (ผู้สังเกตขณะต่อแถว) และสังเกตพื้นที่ที่ได้รับแสงของลูกปิงปองในทุกตำแหน่งที่  
ดวงจันทร์โคจรรอบโลก (ผู้สังเกตขณะออกจากแถว) 

2. ครแูนะนำนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรระวังในการทำกิจกรรม เช่น คนหัวแถวทีถ่ือไม้บรรทัดที่ติดลูกปิงปองให้ชูขึ้นเหนือ
ศีรษะ เพื่อไม่ให้ศีรษะและเงาของคนถือลูกปิงปองบังผู้สังเกตคนอื่น และวางกระดาษปรู๊ฟให้วงกลมหมายเลข 1 ตรง
กับแหล่งกำเนิดแสง เพื่อให้ทุกกลุ่มสังเกตดวงจันทร์ด้วยตำแหน่งอ้างอิงเหมือนกัน  นอกจากนั้น ยังอาจแนะนำให้
นักเรียนช่วยกันถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอการสังเกตดวงจันทร์ทั้งขณะต่อแถวและออกจากแถว 
 
 

3. ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยในประเด็น
ต่าง ๆ เช่น วิธีสังเกตดวงจันทร์ วิธีบันทึกผลการสังเกต การยืนที่ตำแหน่งต่าง ๆ  โดยนักเรียนต้องสังเกตลูกปิงปอง 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 สังเกตขณะต่อแถวกับเพ่ือน ครั้งที่ 2 สังเกตโดยรอบลูกปิงปองจากทุกมุมมองเมื่อเดินออกจากกระดาษปรู๊ฟ  

ข้างขึ้น ข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร กิจกรรมที่ 4.4 

ก่อนการทำกิจกรรม (15 นาที) 

ตอนที่ 1 ข้างขึ้น ข้างแรม 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาที) 
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4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลก ถ้าสังเกตดวงจันทร์
จากบนโลกจะเห็นดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไป โดยช่วงที่ดวงจันทร์มีส่วนสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนสว่าง   
เต็มดวง เรียกว่า ข้างขึ้น และช่วงเวลาที่ส่วนสว่างค่อย ๆ ลดลงจนมืดทั้งดวงอีกครั้ง  เรียกว่า ข้างแรม ถ้าสังเกต    
ดวงจันทร์นอกโลก ทุกตำแหน่งที่ดวงจันทร์โคจรไป ดวงจันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงเสมอ เพราะ    
ดวงจันทร์มีลักษณะคล้ายทรงกลม แต่การที่ดวงจันทร์โคจรเปลี่ยนตำแหน่งไปทำให้คนบนโลกมองเห็นรูปร่างของ  
ดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไปทุกวันใน 1 เดือน เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ข้างขึ้น ข้างแรม ซึ่งจะเกิดซ้ำเป็นวัฏจักรเช่นนี้  
ทุกเดือน 

5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอาจใช้สื ่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน ตอน การเกิดข้างขึ้น 
ข้างแรม เพ่ือเสริมความเข้าใจ 

 

 

 

6. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (เวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ในแต่ละวัน) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สร้างแบบจำลองอธิบายการเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและตกของดวงจันทร์)  

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (พิจารณาข้อมูล สร้างแบบจำลองแล้วคำนวณเพื่อตอบคำถามว่า ใน 
1 วัน ดวงจันทร์เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นมุมเท่าไร จากนั้นคำนวณเวลาที่โลกใช้ในการหมุนรอบตัวเอง
และเวลาที่โลกหมุนได้เป็นมุมเท่ากับที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่ใน 1 วัน แล้วใช้แบบจำลองอธิบายการเปลี่ยนแปลงเวลา
ขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยอาจระบุตำแหน่งของดวงจันทร์ในวันแรม 1 ค่ำและแรม 2 ค่ำ จากนั้นคำนวณเวลา
ขึ้นและตกของดวงจันทร์ในวันแรม 1 ค่ำและแรม 2 ค่ำ)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปบนกระดาน  

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (คำนวณหามุมที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกไปใน 1 วันและคำนวณ
เวลาที่โลกใช้ในการหมุนรอบตัวเองและเวลาที่โลกหมุนได้เป็นมุมเท่ากับที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่ใน 1 วัน และใช้
แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ จากการคำนวณและการสังเกตดวงจันทร์ ในวันแรม 1 
ค่ำและแรม 2 ค่ำข้ึนและตก) 
 
 

หลังการทำกิจกรรม (15 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (15 นาที) 

ตอนที่ 2 เวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ในแต่ละวัน 
http://ipst.me/10594 

http://ipst.me/10590
http://ipst.me/10590
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7. ขณะที่แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม ครูควรเดินสังเกตการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม และให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งของดวงจันทร์ในวันทางจันทรคติ การคำนวณมุม เวลาที่นักเรียนเห็นดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ขึ้นและตกจากแบบจำลอง 

 

จากภาพ ผู้สังเกตบนโลกที่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์อยู่กลางศีรษะเวลาประมาณ 12.00 น. 
ดังนั้นผู้สังเกตบนโลกจะเริ่มเห็นดวงอาทิตย์ขึ ้นจากขอบฟ้าและตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 6.00 น. และ 18.00 น. 
ตามลำดับ สำหรับการขึ้นและตกของดวงจันทร์วันเพ็ญซึ่งอยู่ด้านตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ คนบนโลกจะสามารถสังเกต
ดวงจันทร์วันเพ็ญได้ในช่วงเวลากลางคืน โดยผู้สังเกตบนโลกจะเริ่มเห็นดวงจันทร์ขึ ้นจากขอบฟ้าทันทีที่ดวงอาทิตย์         
ลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18.00 น. และดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าในเวลา 6.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้น และ        
ดวงจันทร์วันเพ็ญจะอยู่ตรงกับศีรษะของผู้สังเกตที่เวลาประมาณ 00.00 น. 

 
 

8. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ดวงจันทร์จะโคจรเปลี่ยนตำแหน่งไปรอบโลกใน
แต่ละวัน โดยในวันถัดไปดวงจันทร์จะเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ 13.2 องศา ซึ่งโลกจะใช้เวลา
ประมาณ 50 นาที ในการหมุนรอบตัวเองไปประมาณ 13.2 องศา ทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ที่ขอบฟ้าทาง 
ทิศตะวันออกในวันถัดไปอีกครั้งที่ตำแหน่งเดิมโดยเวลาจะช้าไปประมาณวันละ 50 นาที 

 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาท)ี 

หลังการทำกิจกรรม (15 นาที) 

เส้นศูนยส์ูตร 



278 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่4 | ระบบสุรยิะของเรา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

9. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 214-216 และตอบคำถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ข้างขึ้น ข้างแรม และเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ในแต่ละวัน ครูให้นักเรียนสังเกตภาพ 4.27-4.29 
จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายตามแนวคำถามดังนี้ 

• ปรากฏการณ์ข้างขึ้น ข้างแรมเกิดขึ้นได้อย่างไร (ปรากฏการณ์ข้างขึ้น ข้างแรม เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบ
โลกและโลกกับดวงจันทร์ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงเสมอ เพราะมี
ลักษณะคล้ายทรงกลม แต่การเปลี่ยนตำแหน่งของดวงจันทร์ขณะโคจรรอบโลกทำให้คนบนโลกมองเห็นบริเวณท่ี
ได้รับแสงหรือส่วนสว่างของดวงจันทร์เปลี่ยนไป จึงมองเห็นปรากฏการณ์ข้างขึ้น ข้างแรม หรือมองเห็นดวงจันทร์
บนท้องฟ้ามีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไป)  

• ถ้าสังเกตดวงจันทร์ที่ตำแหน่งและเวลาเดิม ดวงจันทร์จะปรากฏที่ตำแหน่งเดิมช้าไปวันละกี่นาที เพราะเหตุใด 
(50 นาที เพราะขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงตำแหน่งไป
ประมาณวันละ 13.2 องศา ซึ่งโลกจะใช้เวลาประมาณ 50 นาทีในการหมุนรอบตัวเองไปประมาณ 13.2 องศา)  

เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  

• ข้างขึ้น ข้างแรมเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกกับดวงจันทร์ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ แม้ว่า  
ดวงจันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอดเวลา แต่ดวงจันทร์หันส่วนสว่างมายังโลกแตกต่างกันในแต่
ละวัน ทำให้คนบนโลกมองเห็นรูปร่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาที่เห็นดวงจันทร์สว่างขึ้นจนสว่างเต็มดวง 
เรียกว่า ข้างขึ้น ส่วนช่วงเวลาที่เห็นดวงจันทร์สว่างน้อยลงเรื่อย ๆ จนมองไม่เห็นดวงจันทร์ เรียกว่า ข้างแรม 
จากนั้นก็จะเห็นดวงจันทร์ค่อย ๆ สว่างข้ึนจนสว่างเต็มดวงอีกครั้งหนึ่ง หมุนเวียนต่อเนื่องเช่นนี้เป็นวัฏจักร  

• การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โดยโคจรในทิศทางเดียวกับที่
โลกหมุนรอบตัวเอง ในแต่ละวัน ดวงจันทร์จึงมีการเปลี่ยนตำแหน่งไป ทำให้คนบนโลกที่อยู่
ตำแหน่งเดิมบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏที่ตำแหน่งเดิมบนท้องฟ้าช้าลงในแต่ละวัน
ประมาณวันละ 50 นาที 

10. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยใช้สื่อสื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน ตอน การเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้น
และตกของดวงจันทร์ เพ่ือเสริมความเข้าใจ 

  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม เกี่ยวข้องกับเงาของโลกหรือเงาของดวงจันทร์หรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ ไม่เกี่ยวข้อง ข้างขึ้น ข้างแรมเกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วผู้สังเกตบนโลกเห็นส่วน

สว่างและส่วนมืดของดวงจันทร์แตกต่างกันไปในแต่ละวัน 

http://ipst.me/10595 

http://ipst.me/10590
http://ipst.me/10590
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11. ถ้าครูพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง โดยใช้คำถามอภิปรายหรือสืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ข้างขึ ้น ข้างแรมเกิดจากเงาของโลกบัง 
ดวงจันทร์ หรือเกิดจากเงาของดวงจันทร์บัง
ตัวเอง 

ข้างขึ้น ข้างแรมเกิดจากการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ ทำ
ให้คนบนโลกสังเกตส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างกันในแต่
ละวัน โดยมองเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยว ครึ่งดวง ค่อนดวง และ
เต็มดวง เกิดเป็นข้างข้ึน ข้างแรม 

ดวงจันทร์มีแสงในตัวเอง ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่อาศัยแสงจากดวงอาทิตย์
สะท้อนดวงจันทร์ทำให้เราเห็นแสงจากดวงจันทร์ 

ดวงจ ันทร ์ปรากฏเฉพาะเวลากลางคืน
เท่านั้น 
(Erickson, n.d.) 

บางวันและบางเวลาเราอาจเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางวัน ถ้า
ดวงจันทร์โคจรอยู่ในตำแหน่งด้านเดียวกันกับดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์มีความสว่างมากเพียงพอ  

12. ครูเชื่อมโยงความรู้เรื่องเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์และข้างขึ้น ข้างแรมเข้าสู่กิจกรรมที่ 4.4 น้ำขึ้น น้ำลงเป็น
อย่างไร โดยใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบน
โลกอีกบ้าง  

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้านั่งยานอวกาศออกไปอยู่ท่ีตำแหน่ง X ดังภาพ ในวันแรม 15 ค่ำ ผู้สังเกตจะมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่าง
อย่างไร 

 
 แนวคำตอบ มองเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวง 

• ในบางวันและบางเวลาเราสามารถเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางวันได้เพราะเหตุใด  
 แนวคำตอบ เพราะเมื ่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกมาอยู ่ด้านเดียวกับดวงอาทิตย์ ในช่วงประมาณวันแรม  

8 ค่ำ ถึงแรม 15 ค่ำ คนบนโลกก็อาจเห็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าในเวลากลางวันได้ในช่วงเวลาที ่แสงจาก       
ดวงอาทิตย์ไม่สว่างมากและดวงจันทร์มีความสว่างมากเพียงพอ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (น้ำข้ึน น้ำลง) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดน้ำข้ึน น้ำลง)  

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (วาดภาพระดับน้ำบนผิวลูกโลก วาดแผนภาพระดับน้ำบนผิวโลก
จำลองบนกระดาษปรู๊ฟ วาดภาพระดับน้ำในวันแรม 15 ค่ำโดยใช้ข้อมูลจากตารางข้อมูลระดับน้ำทะเลต่ำสุดและ
สูงสุดในแต่ละวัน จากนั้นใช้ตุ๊กตาแทนผู้สังเกตบนโลกแล้วหมุนลูกโลก 1 รอบในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา สังเกต
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใน 1 วัน แล้วสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสาเหตุการเกิดน้ำข้ึน น้ำลง)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน  

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (ระบุตำแหน่งระดับความสูงของน้ำในแต่ละช่วงเวลาในวันแรม 15 
ค่ำ จากนั้นใช้แบบจำลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใน 1 วัน) 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม โดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนและให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การวาดแผนภาพระดับน้ำบนผิวโลกจำลองบนกระดาษปรู๊ฟ  

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ในแต่ละวันระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลง โดยระดับ
น้ำจะสูงขึ้นวันละ 2 ครั้ง เรียกว่า ช่วงน้ำขึ้น และระดับน้ำลดลงวันละ 2 ครั้ง เรียกว่า ช่วงน้ำลง โดยน้ำขึ้น น้ำลง เกิด
จากผลของแรงไทดัลของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแรงที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดระหว่างโลก กับ 
ดวงจันทร์ เป็นผลทำให้ระดับน้ำบนผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

  

น้ำข้ึน น้ำลงเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 4.5 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 219-220 และตอบคำถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับการ
เกิดน้ำข้ึน น้ำลง โดยสังเกตภาพ 4.30-4.32 ประกอบ จากนั้นร่วมกันอภิปรายตามแนวคำถามดังนี ้

• แรงไทดัลเกิดจากแรงอะไร (แรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดระหว่างดาว) 

• แรงไทดัลเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลงหรือไม่ อย่างไร (เกี่ยวข้อง โดยขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 
พร้อมกับท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะมีแรงโน้มถ่วงของดาว 3 ดวงที่กระทำต่อกัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้ำบนผิวโลก) 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  ปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลงเกิดจากการที่โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อกัน 
แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบนโลกใน 1 วัน 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง มีผลต่อการออกแบบบ้านที่สร้างบริเวณริมแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลอย่างไร 
 แนวคำตอบ บ้านที่สร้างบริเวณริมแม่น้ำต้องยกพ้ืนใต้ถุนบ้านให้สูง หรือต้องออกแบบบ้านให้สามารถลอยน้ำได้ 

• ยกตัวอย่างและอธิบายการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง  
 แนวคำตอบ คำตอบอาจมีได้หลากหลาย เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง การวางแผนท่องเที่ยวเกาะต่าง ๆ การ

คมนาคมทางน้ำ การออกแบบบ้านบริเวณชายฝั่งทะเล 

5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติมจากสื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน ตอน น้ำขึ้น น้ำลง เพ่ือเสริมความ
เข้าใจ  

6. ถ้าครพูบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้จากการตอบคำถามก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน หรืออาจตรวจสอบโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้
ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

ปรากฏการณ์น้ำขึ ้น น้ำลง เกิดขึ ้นวันละ 
1 ครั้งเท่านั้น 
(สสวท., 2562) 

ปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง เกิดขึ้นวันละ 2 ครั้ง โดยน้ำขึ้น 
2 ครั้ง น้ำลง 2 ครั้ง โดยเห็นได้ชัดเจนในพื้นที่ติดต่อกับทะเล
เปิด เช่น ชายทะเลฝั่งอันดามัน เพราะการเปลี่ยนแปลงระดับ
น้ำนี้ยังขึ ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย เช่น ระดับน้ำเดิม ลักษณะ  
ภูมิประเทศ เช่น รูปร่างอ่าวและสภาพภูมิอากาศ 

http://ipst.me/10956 

http://ipst.me/10956
http://ipst.me/10956
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6. ให้นักเรียนอ่านสรุปเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในหนังสือ
เรียนหน้า 220 และครูอาจให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อวีดิทัศน์ ตอน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับดวงจันทร์เพ่ือเสริมความเข้าใจ  

7. เชื่อมโยงควมรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์เข้าสู่เรื่องที่ 4 เทคโนโลยีอวกาศ โดยอาจใช้ภาพดวงจันทร์ที่
มองเห็นจากบนโลก เปรียบเทียบกับดวงจันทร์ที่ถ่ายจากยานอวกาศ ดังภาพ แล้วใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายว่า ถ้าเราต้องการสังเกตหรือศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกินขอบเขตการมองเห็นของเรา จะมีเทคโนโลยีอะไรช่วย
ในการสังเกตบ้าง โดยให้นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง 

    
        ภาพดวงจันทร์ที่สังเกตได้จากบนโลก          ภาพพ้ืนผิวของดวงจันทร์บริเวณท่ียาน Apollo11 ลงจอด            

     ที่มา : วิรติ กีรติกานต์ชัย     ที่มา : NASA/Goddard Space Flight Center 

/Arizona State University 

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

 แรงไทดัล 

 แรงไทดัลเป็นแรงที่ทำให้ระดับของน้ำบนโลกเปลี่ยนไปในลักษณะที่ป่องออกทั้งสองด้านของโลก ทั้งด้านที่อยู่ใกล้ดวงจันทร์และ
ด้านตรงกันข้ามซึ่งอยู่ไกลจากดวงจันทร์ ดังภาพ ซึ่งแรงนี้สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพระดับน้ำบนโลกที่มีลักษณะป่องออกทั้งสองด้าน 

 เราทราบมาแล้วว่าแรงโน้มถ่วงจะมีขนาดลดลงเมื่อระยะห่างระหว่างวัตถุเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์ที่
กระทำต่อตำแหน่งต่าง ๆ บนโลก จะพบว่ามีขนาดและทิศทางแตกต่างกัน แรงโน้มถ่วงที่ A จะมีขนาดมากที่สุด เพราะตำแหน่ง A อยู่ใกล้
ดวงจันทร์มากที่สุด ในขณะที่แรงโน้มถ่วงที่ C จะมีค่าน้อยที่สุด เพราะ C อยู่ห่างดวงจันทร์มากที่สุด โดยทุกแรง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ จะช้ีไป
ยังจุดศูนย์กลางมวลของดวงจันทร์ ดังภาพ 

http://ipst.me/10957 

http://ipst.me/10957
http://ipst.me/10957


283 
 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่4 | ระบบสุรยิะของเรา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

 
ภาพขนาดของแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์ที่กระทำต่อตำแหน่งต่าง ๆ บนโลก 

 จากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน ที่กล่าวว่าเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุมีความเร่ง ถ้ากำหนดให้มีวัตถุมวลเท่ากันอยู่
ที่ตำแหน่ง A B และ C จะได้ว่าความเร่งของวัตถุเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์ที่ตำแหน่งดังกล่าวจะไม่เท่ากัน โดยความเร่งของวัตถุ
ที่ A จะมากกว่าที่ B และความเร่งของวัตถุท่ี B จะมากกว่าที่ C ทำให้ในเวลาที่เท่ากัน วัตถุ A จะมีความเร็วมากกว่าวัตถุ B และ C ดังนั้นวัตถุ 
A จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางมากกว่า B และระยะทางที่วัตถุ B เคลื่อนที่ได้จะมากกว่า C ด้วย ถ้าให้ B เป็นตำแหน่งอ้างอิง จะได้ว่าเมื่อเวลา
ผ่านไป วัตถุ A จะห่างจากวัตถุ B มากขึ้น และวัตถุ B ก็ห่างจาก C มากขึ้นด้วย ดังภาพ 

 
ภาพความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์ของวัตถุท่ีตำแหน่ง A B และ C 

 ถ้าเปรียบให้ B เป็นโลก A และ C เป็นน้ำบริเวณใกล้และไกลจากดวงจันทร์ ตามลำดับ จะได้ว่าน้ำที่ A และ C จะอยู่ห่างจาก B 

มากกว่าเดิม ทำให้เห็นระดับน้ำทั้งสองบริเวณป่องออก ถ้าพิจารณาเกี่ยวกับแรงโดยให้ B เป็นตำแหน่งอ้างอิง จะได้ว่าการที่ระดับน้ำ
บริเวณ A และ C ห่างจาก B เพิ่มขึ้น เสมือนมีแรงกระทำต่อวัตถุท่ี A และ C ในทิศทางพุ่งออกจาก B ดังภาพ แรงนี้เรียกว่าแรงไทดัล 
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 

 
ภาพทิศทางของแรงเมื่อเทียบกับ B ที่เป็นตำแหน่งอ้างอิง 

 ผลจากแรงไทดัลทำให้ระดับน้ำบนโลกเปลี่ยนไปในลักษณะป่องออกทั้งสองด้าน นอกจากนี้ดวงอาทิตย์ก็ทำให้เกิดแรงไทดัลเช่นกัน 
แต่แรงไทดัลจากดวงอาทิตย์ทำให้ระดับน้ำบนโลกเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า เนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ แรงไทดัล
จากดวงอาทิตย์จึงมีขนาดน้อยกว่าแรงไทดัลจากดวงจันทร์ นอกจากนี้ แรงที่เกิดจากการหมุนของโลก ก็มีผลทำให้ระดับของน้ำที่ป่องออก
ขยับไปในทิศทางเดียวกับทิศการหมุนของโลกเล็กน้อย ดังภาพ ทำให้บริเวณที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดอาจไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันกับดวงจันทร์ 

 
ภาพผลจากการหมุนของโลกทำให้รูปร่างของน้ำขยับไปเล็กน้อย 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพนำเรื ่อง จากนั ้นร่วมกันอภิปราย

เกี่ยวกับภาพ ครูอาจใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความสนใจของ

นักเรียนและนำไปสู่การเรียนเรื่องนี้ ดังนี้  

• ภาพถ่ายดาวพลูโตทั้งสองภาพมีลักษณะอย่างไร เหมือน

หรือแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตาม

ความคิดของนักเรียน) 

2. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหานำเรื ่องและคำสำคัญ ทำกิจกรรม

ทบทวนความรู้ก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของ

นักเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ แล้วร่วมกันอภิปราย

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง หากครูพบว่านักเรียนยังมีความรู้

พื้นฐานไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรือแก้ไขความเข้าใจผิด 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะ

เรียนเรื่องเทคโนโลยีอวกาศต่อไป 

 
เฉลยทบทวนความรู้ก่อนเรียน 

เขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
  เทคโนโลยีอวกาศเป็นกระบวนการประยุกต์ใช้วิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อ        

การสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศ 
เขียนเครื่องหมาย √ หน้าภาพที่เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ 

 

เครื่องบิน 

 

จรวด 

 

กล้อง
โทรทรรศน์ 

 

เครื่องปรับอากาศ 

 

รถไฟ 

 
สถานีอวกาศ 

 

3. ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ โดยให้ทำกิจกรรม รู้อะไรบ้างก่อนเรียน นักเรียนสามารถ

เขียนข้อความ แผนผัง หรือแผนภาพได้อย่างอิสระตามความเข้าใจของตนเอง โดยครูยังไม่เฉลยคำตอบ แต่ถ้าพบ

แนวความคิดคลาดเคลื่อนจากคำตอบของนักเรียน ครูควรรวบรวมแนวคิดคลาดเคลื่อนที่พบเพื่อนำไปใช้ในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้และแก้ไขแนวคิดเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

เทคโนโลยีอวกาศ เร่ืองที่ 4 
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ตัวอย่างแนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบในเรื่องนี้ 

• เทคโนโลยีอวกาศเป็นเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการสำรวจอวกาศเท่านั้น (สสวท., 2562) 

4. กระตุ้นความสนใจของนักเรียนและทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ โดยนักเรียนอ่านเนื้อหาใน

หนังสือเรียนหน้า 222 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปราย

เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ว่าทำงานอย่างไรและมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร โดยครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่

แนะนำให้นักเรียนตรวจสอบการอภิปรายของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่จากการทำกิจกรรมที่ 4.6 เทคโนโลยีอวกาศ

มีอะไรบ้าง  
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

 

1. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (เทคโนโลยีอวกาศ) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (ระบุเทคโนโลยีอวกาศและอธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ)  

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ จากนั้นจัดกระทำข้อมูลและ
นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน และกำหนดคำสำคัญสำหรับการสืบค้นข้อมูล
โดยอาจให้นักเรียนช่วยกันเสนอ เช่น กล้องโทรทรรศน์ ดาวเทียม จรวด 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ในการสำรวจอวกาศ
และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน) 

 

 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม โดยเน้นย้ำให้นักเรียนระบุว่าสืบค้นเทคโนโลยีอวกาศอะไร พร้อมอธิบายการใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศนั้น ครใูห้คำแนะนำถ้านักเรียนมีข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ 
 
 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า เทคโนโลยีอวกาศ คือ กระบวนการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ขยายขอบเขตการมองเห็นและการศึกษาอวกาศของมนุษย์ 
ตลอดจนใช้อำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์ จรวด ดาวเทียม เป็นต้น 

  

เทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้าง กิจกรรมที่ 4.6 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ตอนที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีอวกาศ 

ระหว่างการทำกิจกรรม (40 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (เทคโนโลยีอวกาศ) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (อภิปรายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากกล้องโทรทรรศน์ วิเคราะห์
ภาพถ่ายเนบิวลาโอไรออนที่ถ่ายโดยกล้องถ่ายรูป กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง  และกล้องโทรทรรศน์อวกาศ 
จากนั้นอภิปรายความแตกต่างของข้อมูลและประโยชน์จากภาพถ่ายทั้ง 3 ภาพ)  
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยขียนสรุปไว้บนกระดาน  

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (สังเกตภาพถ่ายเนบิวลาโอไรออนจากภาพถ่ายที่ใช้อุปกรณ์ใน 
การบันทึกภาพที่แตกต่างกัน) 

 

 
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม โดยสังเกตและให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เช่น ลักษณะและสี

ของเนบิวลาที่แตกต่างกันระหว่างภาพถ่าย 3 ภาพ 
 
 

6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า อุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาอวกาศมีหลากหลาย ทั้งนี้เพ่ือ
ขยายขอบเขตการมองเห็นของมนุษย์ เช่น กล้องโทรทรรศน์ ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์หักเหแสงและ
กล้องโทรทรรศน์อวกาศ โดยข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกันก็มีความแตกต่างกันตามไปด้วย 
 

7. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 225-229 และตอบคำถามระหว่างเรียนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอวกาศ ร่วมกันอภิปรายตามแนวคำถามดังนี้ 

• ยกตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้าง (กล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ จรวด ยานอวกาศ         
สถานีอวกาศ ดาวเทียม) 

• ถ้านักดาราศาสตร์ต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับดาวอังคาร นักเรียนคิดว่านักดาราศาสตร์ควรใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์
ใด (นักวิทยาศาสตร์สามารถใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ อุปกรณ์ประกอบกัน เช่น อาจศึกษาลักษณะของดาวอังคารจาก
ระยะไกลโดยใช้กล้องโทรทรรศน์หรือกล้องโทรทรรศน์อวกาศ หรือวางแผนส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวอังคาร) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ระหว่างการทำกิจกรรม (20 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 

ตอนที่ 2 กล้องโทรทรรศน์ 
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เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  เทคโนโลยีอวกาศ คือ กระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้ในการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
ใช้ขยายขอบเขตการมองเห็นและการศึกษาอวกาศของมนุษย์ ตลอดจนใช้อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่มนุษย์ 
เช่น  กล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ จรวด ยานอวกาศ สถานีอวกาศ ดาวเทียม อุปกรณ์แต่ละอย่ างให้
ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์แตกต่างกันไป ในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าเราจึงต้องใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งประกอบกัน 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• เพราะเหตุใดจึงต้องส่งกล้องโทรทรรศน์ให้อยู่นอกโลก 
 แนวคำตอบ เนื่องจากการใช้กล้องโทรทรรศน์ที่ตั้งบนโลกอาจมีความแปรปรวนของสภาพอากาศและแสงรบกวน 

รวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางความถี่ไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกลงมาได้ จึงต้องนำกล้องโทรทรรศน์ไปไว้
เหนือชั้นบรรยากาศของโลกหรือที่เรียกว่ากล้องโทรทรรศน์อวกาศ เพ่ือให้ภาพถ่ายที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศ
มีความชัดเจนและสามารถตรวจจับคลื่นช่วงความถี่อ่ืนซึ่งแตกต่างจากการสังเกตบนโลกได้ 

8. ถ้าครูพบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื ่องนี้จากการตอบคำถามก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรืออาจ
ตรวจสอบโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ ให้ครูแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนนั้นให้ถูกต้อง เช่น 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

เทคโนโลยีอวกาศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับการสำรวจอวกาศเท่านั้น 

เทคโนโลยีอวกาศไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศ
เท่านั้น แต่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอวกาศและ
ความเป็นไปบนโลก โดยใช้อุปกรณ์ที ่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพ่ือ
ขยายขอบเขตการศึกษา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อวกาศ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่คนบนโลก  

9. เชื่อมโยงความรู้เรื่องเทคโนโลยีอวกาศเข้าสู่กิจกรรมที่ 4.7 ประโยชน์ของดาวเทียมในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง 

โดยอาจใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ดาวเทียมมีความเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

อย่างไร โดยให้นักเรียนตอบจากประสบการณ์เดิมและแนวคิดของตนเอง ครชูักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบที่ถูกต้อง

จากการทำกิจกรรมต่อไป 

  



290 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่4 | ระบบสุรยิะของเรา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. นำเข้าสู่บทเรียนโดยอาจใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมบริเวณโรงเรียนหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยมาให้นักเรียนสังเกตร่วมกัน 
หรือใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8 บริเวณจังหวัดรอบอ่าวไทย บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 
จากนั้น ให้นักเรียนทายว่าบริเวณที่ครูชี้เป็นสถานที่ใด หรือให้นักเรียนสังเกตบริเวณต่าง ๆ ตามหมายเลข แล้วจับคู่
ชื่อของสถานที่กับหมายเลขบนภาพถ่ายดาวเทียม ดังภาพ 

 

 

 
นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพและตอบคำถามต่อไปนี้  

• นักเรียนต้องใช้ข้อมูลใดบ้างในการแปลความหมายจากภาพถ่ายจากดาวเทียม (วิเคราะห์โดยการสังเกตสีและ
ความเข้มของสี ขนาด รูปร่าง รูปแบบ ที่ตั้ง จะทำให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เช่น ลักษณะของพ้ืนที่และบริเวณที่ตั้งของ
สถานที่ต่าง ๆ ได)้   

ประโยชน์ของดาวเทียมในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง กิจกรรมที่ 4.7 

ก่อนการทำกิจกรรม (20 นาที) 

นาข้าว ถนน ปากแม่น้ำ ชุมชน เกาะ สนามบนิ ท่าเรือ ทะเล 

http://ipst.me/10951 

http://ipst.me/10951
http://ipst.me/10951
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• ดาวเทียมมีประโยชน์ในด้านใดอีกบ้าง (นักเรียนตอบตามความคิดของตนเอง) จากนั้น ครูชักชวนนักเรียนไปหา
คำตอบจากการทำกิจกรรม 

2. ให้นักเรียนอ่าน ชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้  

• กิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ประโยชน์ของดาวเทียมในชีวิตประจำวัน) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไร (ระบุและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในชีวิตประจำวัน) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไร (พิจารณาสถานการณ์และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ชุดที่ 1 และ 2 
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมทั้ง 2 ชุดว่ามีประโยชน์ต่อคนในพื้นที่นั้นอย่างไร จากนั้นสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของดาวเทียมในด้านอื่น ๆ) 
ครูควรบันทึกขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน 

• นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง (พิจารณาสถานการณ์และชุดภาพถ่ายจากดาวเทียม จำนวน 2 
ชุด วิเคราะห์การใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายทั้ง 2 ชุดต่อคนในพื้นที่ จากนั้นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของดาวเทียมในด้านอื่น ๆ) 

 
 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม โดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน ให้คำแนะนำหรือตอบข้อสงสัยในประเด็น
ต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่ 1 เป็นภาพแสดงตำแหน่งของพายุปาบึก โดย มีแถบสีแสดงปริมาณน้ำฝน 
บริเวณที่เป็นสีชมพูเป็นบริเวณที่มีปริมาณน้ำฝนมากหรือบริเวณที่เกิดพายุ ครูอาจแนะนำให้นักเรียนสังเกตบริเวณสี
ชมพูของแต่ละภาพ  

 
 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาที) 
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ส่วนภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่ 2 เป็นภาพแสดงพื้นท่ีที่ได้รับผลจากพายุ ครูเน้นให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างของ
ภาพถ่ายวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยให้สังเกตบริเวณท่ีเป็นสีฟ้าบริเวณด้านชายฝั่ง
ที่ได้รับผลจากพายุปาบึก     

 
 
 

4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทำกิจกรรม ตอบคำถามท้ายกิจกรรม และร่วมกันสรุปผลของกิจกรรมโดยใช้
คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากกิจกรรมว่า ภาพถ่ายจากดาวเทียมมีประโยชน์หลายด้าน เช่น 
ด้านการพยากรณ์อากาศหรืออุตุนิยมวิทยา ด้านการสำรวจทรัพยากร ซึ่งรวมถึงด้านการป้องกันและบรรเทาพิบัตภิัย 
นอกจากนี้ดาวเทียมยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น  ด้านการสื่อสาร ด้านดาราศาสตร์ 
 

5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 232-235 อ่านเกร็ดน่ารู้ และตอบคำถามระหว่างเรียน
เกี่ยวกับประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ จากนั้นร่วมกันอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า  ดาวเทียมเป็นอุปกรณ์ที่
มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ มีประโยชน์หลายด้าน เช่น ด้านการสื่อสาร ด้าน
อุตุนิยมวิทยา ด้านการกำหนดตำแหน่ง ด้านการสำรวจทรัพยากร และด้านดาราศาสตร์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวก
แก่การดำเนินชีวิตของคนบนโลก  

หลังการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• ถ้าไม่มีดาวเทียมจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตประจำวันของนักเรียน 
 แนวคำตอบ นักเรียนตอบตามความคิดของนักเรียน เช่น ถ้าไม่มีดาวเทียมสื่อสารก็จะไม่สามารถใช้

โทรศัพทเ์คลื่อนที่หรือดูรายการโทรทัศน์ได้ ถ้าไม่มีดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาก็จะไม่สามารถดูพยากรณ์อากาศได้ 
ถ้าไม่มีดาวเทียมกำหนดตำแหน่งจะไม่สามารถใช้ระบบนำทางได้  

• ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศจะเกิดขึ้นได้ ต้องใช้ความรู้ใดในการออกแบบและประดิษฐ์  
แนวคำตอบ ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

6. เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศเข้าสู่กิจกรรมที่ 4.8 โครงการสำรวจอวกาศมีความก้าวหน้าอย่างไร 
โดยอาจใช้คำถามเพ่ือให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ในการศึกษาด้านดาราศาสตร์ นอกจากการสังเกตจากบนโลก
แล้ว การเดินทางไปสำรวจวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ ทำได้อย่างไร และอยากรู้หรือไม่ว่าโครงการสำรวจอวกาศที่ผ่านมามี
ความก้าวหน้าอย่างไร โดยให้นักเรียนตอบจากประสบการณ์เดิมและแนวคิดของตนเอง 
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แนวการจัดการเรียนรู้ ครูดำเนินการดังนี้ 

 

1. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีดำเนินกิจกรรม และครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม
ดังต่อไปนี้ 

• กิจกรรมนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร (โครงการสำรวจอวกาศ) 

• กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อย่างไร (สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ) 

• วิธีดำเนินกิจกรรมมีขั ้นตอนโดยสรุปอย่างไร (สืบค้นโครงการสำรวจอวกาศที่นักเรียนสนใจ สืบค้นข้อมูล

จุดประสงค์และความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ และนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ) 

• ครูควรบันทึกขัน้ตอนการทำกิจกรรมโดยเขียนสรุปไว้บนกระดาน 
 

2. ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมโดยครูสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำหากนักเรียนมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล  

 

3. ให้นักเรียนเสนอข้อมูลจากการสืบค้นโดยอาจใช้รูปแบบการจัดนิทรรศการ (gallery walk) โดยติดแสดงบนผนังห้อง
หรือวางบนโต๊ะ หรือนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ เช่น กลุ่ม Facebook หรือ Line จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถามท้าย
กิจกรรม และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามท้ายกิจกรรมเป็นแนวทาง เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า โครงการสำรวจอวกาศมี
โครงการอะไรบ้าง แต่ละโครงการมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่นักเรียนได้สืบค้น
และนำเสนอ 

  

โครงการสำรวจอวกาศมีความก้าวหน้าอย่างไร กิจกรรมที่ 4.8 

ระหว่างการทำกิจกรรม (30 นาที) 

หลังการทำกิจกรรม (20 นาที) 

ก่อนการทำกิจกรรม (10 นาที) 
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4. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอ่านเนื้อหาในหนังสือเรียนหน้า 237-242 จากนั้นร่วมกันอภิปรายโดยอาจใช้คำถาม 
ดังนี้ 

• โครงการสำรวจดวงจันทร์มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง (เพื่อศึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยาของดวงจันทร์ การกำเนิดของ 
ดวงจันทร์ รวมถึงด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของยานอวกาศที่ไปยังดวงจันทร์) 

• เพราะเหตุใดจึงส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจดาวอังคาร (เพื่อสำรวจหินและดินมาวิเคราะห์และศึกษาเกี่ยวกับสภาพทาง
ธรณีวิทยา ร่องรอยของน้ำบนดาวอังคาร) 

• การสำรวจดวงอาทิตย์มีความสำคัญอย่างไร (เนื ่องจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานของโลก ดังนั ้นการ
เปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์ย่อมส่งผลโดยตรงต่อโลกและมนุษย์) 

• การสำรวจดาวเคราะห์ชั้นนอกมีความน่าสนใจอย่างไร (เพราะดาวเคราะห์ชั้นนอกส่วนใหญ่มีมวลมาก การศึกษา
ดาวเคราะห์ชั ้นนอกอาจทำให้เข้าใจกระบวนการเกิดของดาวเคราะห์ นอกจากนี้ดาวบริวารของดาวเคราะห์
ชั้นนอกมีมากมาย และท่ีน่าสนใจคือมีการค้นพบของเหลวที่ดาวบริวารบางดวง) 

เพื ่อให้ได้ข้อสรุปว่า นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีโครงการสำรวจอวกาศเกิดขึ ้นมากมาย ซึ ่งแต่ละโครงการมี
วัตถุประสงค์แตกต่างกันไป การสำรวจอวกาศทำให้เราได้ทราบข้อมูลเกี ่ยวกับวัตถุต่าง ๆ ในอวกาศ นับเป็ น         
การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ต่าง ๆ รวมถึงสั งเกตสิ่งที่จะเป็นภัยต่อโลก จากนั้นให้นักเรียนตอบ
คำถามระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 

 
เฉลยคำถามระหว่างเรียน 

• การสำรวจองค์ประกอบของดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยะมีความสำคัญอย่างไร 
 แนวคำตอบ ทำให้เราทราบถึงกระบวนการเกิดดาวเคราะห์และวัตถุต่าง ๆ ในระบบสุริยะ 

• นักเรียนคิดว่าโครงการสำรวจอวกาศมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร มีความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร 
แนวคำตอบ มีความจำเป็น เพราะทำให้มนุษย์มคีวามรู้ความเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุ
ต่าง ๆ ในระบบสุริยะ รวมถึงการเฝ้าระวังอันตรายจากวัตถุต่าง ๆ เช่น ดาวเคราะห์น้อยที่อาจเคลื่อนที่เข้าใกล้
โลก เทคโนโลยีอวกาศที่พัฒนาขึ้นทำให้เกิดนวัตกรรมทีน่ำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

5. ให้นักเรียนเรียนรู้เพิ่มเติม โดยอ่านเกร็ดความรู้เรื่องงานวิจัยไทยสู่อวกาศ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนใน
การศึกษาเกี่ยวกับอวกาศ 

6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับระบบสุริยะของเรา จากนั้นทำกิจกรรมตรวจสอบตนเอง เพื่อสรุปองค์ความรู้ที ่ได้
เรียนรู้จากบทเรียนด้วยการเขียนบรรยาย วาดภาพ หรือเขียนผังมโนทัศน์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนเรื่อง ปฏิสัมพันธ์
ในระบบสุริยะ 
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7. ให้นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบทเรื่อง ดูดาววันไหนกันดี และตอบคำถามท้ายกิจกรรม 

8. ให้นักเรียนตอบคำถามสำคัญของบทและอภิปรายร่วมกัน โดยนักเรียนควรตอบคำถามสำคัญดังกล่าวได้ ดังตัวอย่าง  

  

 

ตัวอย่างผังมโนทัศน์ในบทเรียนเรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ   
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เฉลยคำถามสำคัญของบท 

• ระบบสุริยะมีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใดจึงมีลักษณะเช่นนั้น 
 แนวคำตอบ ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง วัตถุต่าง ๆ ในระบบสุริยะต่างโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วย

แรงโน้มถ่วง 

• ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ มีผลต่อมนุษย์อย่างไร 
แนวคำตอบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดู เนื่องจากพื้นที่ต่าง ๆ บนโลกได้รับพลังงาน

จากดวงอาทิตย์ต่างกันไปในช่วงเวลา 1 ปี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ทำให้เกิด

ปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์บริเวณใกล้ทะเลที่ระดับน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

ในแต่ละวัน 

• มนุษย์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศอย่างไร 
 แนวคำตอบ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศในหลากหลายด้าน ได้แก่ ใช้เพื่อการศึกษาอวกาศ เพ่ือ

หาคำตอบในสิ ่งที ่มนุษย์อยากรู ้ เช่น ลักษณะและองค์ประกอบของวัตถุท้องฟ้า รวมไปถึงการศึกษา         
ความเป็นไปบนโลก นอกจากนี้เทคโนโลยีอวกาศหลาย ๆ อย่างยังนำมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้แก่คนบนโลกอีกด้วย 

9. ให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ของตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้ทำใน

บทเรียนนี้ อ่านสรุปท้ายบท ตรวจสอบกับผังมโนทัศน์ที่เขียนขึ้นจากความเข้าใจของตนเอง และทำแบบฝึกหัดท้ายบท 

10. ให้นักเรียนตอบคำถามสำคัญของหน่วยและอภิปรายร่วมกัน โดยนักเรียนควรตอบคำถามสำคัญดังกล่าวได้ ดังตัวอย่าง  

 

เฉลยคำถามสำคัญของหน่วย 

• ปรากฏการณ์ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศมีผลต่อมนุษย์อย่างไร 
 แนวคำตอบ นักเรียนสามารถตอบได้หลากหลาย โดยใช้ประจักษ์พยานที่เกิดจากการเรียนรู้ ครูอาจสุ่มหรือให้

นักเรียนเลือกตอบประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ฤดูที่แตกต่างกันส่งผลให้อุณหภูมิ สภาพแวดล้อม
แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้ช ีว ิตและการวางแผนทำการเกษตร ปรากฏการณ์น้ำขึ ้น น้ำลงส่งผลต่อ
สภาพแวดล้อมริมทะเล ต้องมีการวางแผนในการออกเรือ ความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ช่วย
ในการออกแบบที่อยู่อาศัยหรือกิจกรรมที่ต้องคำนึงถึงทิศทางของแสงอาทิตย์ เช่น การวางตำแหน่งแผง       
โซลาร์เซลล์ ข้อมูลจากเทคโนโลยีอวกาศ เช่น ดาวเทียมชนิดต่าง ๆ ได้นำมาประมวลผลเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการสำรวจทรัพยากร การสื่อสาร อุตุนิยมวิทยา การคมนาคม 
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เฉลยกิจกรรมและแบบฝึกหัดของบทที่ 1 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงโน้มถ่วงจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

วิเคราะห์ข้อมูล เขียนกราฟ และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของแรงโน้มถ่วง 
 

1 ชั่วโมง 
 

  
-ไม่มี-  
 
ครูควรลองเขียนกราฟด้วยตัวเองก่อนเพื ่อทราบว่าควรเขียนกราฟอย่างไรให้ถูกต้องและ
เหมาะสม  

 

• ทบทวนเรื่องเลขยกกำลังที่ใช้บอกมวลของดาวเคราะห์ให้นักเรียน 

• การเขียนกราฟสามารถทำได้โดยให้นักเรียนเขียนลงบนกระดาษกราฟ หรือใช้โปรแกรม

สำเร็จรูป เช่น Microsoft Excel 

• การนำเสนองาน นักเรียนอาจทำได้หลายแบบตามความเหมาะสม เช่น นำเสนอโดยใช้เครื่อง
ขยายภาพ (visualizer) หรือนำเสนอผ่านสื ่อออนไลน์ เช่น กลุ ่ม Facebook หรือ Line 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนผลงานกับกลุ่มอ่ืน 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ขนาดของแรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับอะไร กิจกรรมที่ 4.1 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

จากการวิเคราะห์กราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของคนที่มีมวล 50 กิโลกกรัม กับระยะห่างจากคนถึง
จุดศูนย์กลางของโลก พบว่ายิ่งระยะห่างเพ่ิมมากขึ้น น้ำหนักของคนยิ่งลดลง ซึ่งน้ำหนักของคนก็คือแรงโน้มถ่วงที่
โลกกระทำต่อคน ดังนั้นจึงได้ความสัมพันธ์ว่า ยิ่งระยะห่างเพิ่มมากขึ้น แรงโน้มถ่วงยิ่งลดลง 

เขียนกราฟและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของน้ำหนักของคนที่มีมวล 50 กิโลกรัม กับมวลของดาวเคราะห์แต่
ละดวง เมื่ออยู่ห่างจากดาวเคราะห์เป็นระยะห่าง 10,000 กิโลเมตร ได้ดังภาพ พบว่ายิ่งมวลของดาวเพิ่มมากขึ้น 
น้ำหนักของคนหรือแรงโน้มถ่วงก็จะมากขึ้นเช่นกัน 

 
ภาพตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของคนกับมวลของดาวเคราะห์ 

 

  



301 
 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที ่4 | ระบบสุรยิะของเรา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ขนาดของแรงโน้มถ่วงกับน้ำหนักของคนมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
 แนวคำตอบ น้ำหนักของคนก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกหรือดาวกระทำต่อคนนั่นเอง 
2. ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกและมวลของดาวเคราะห์มีผลต่อขนาดของแรงโน้มถ่วงอย่างไร 
 แนวคำตอบ ยิ่งระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเพ่ิมมากข้ึน ขนาดของแรงโน้มถ่วงยิ่งลดลง และยิ่งมวลของ

ดาวเคราะห์เพิ่มมากขึ้น ขนาดของแรงโน้มถ่วงยิ่งมากขึ้น  
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 

แนวคำตอบ ขนาดของแรงโน้มถ่วงสัมพันธ์กับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกและมวลของดาวเคราะห์นั้น 
คือ ขนาดของแรงโน้มถ่วงจะลดลงเมื่อระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้นที่มวลคงที่ และขนาดของ
แรงโน้มถ่วงจะมากข้ึนเมื่อมวลของดาวเคราะห์มากขึ้นที่ระยะห่างคงท่ี 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดฤดูของโลกโดยการสร้างแบบจำลอง 
 

1. สังเกตและเปรียบเทียบพลังงานที่ตกบนกระดาษต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เมื่อฉายแสงตกตั้งฉาก
และตกเฉียง  

2. สร้างแบบจำลองเพ่ืออธิบายการเกิดฤดูของโลก 
 

2 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. กระดาษปรู๊ฟ 1 แผ่น 

2. กระดาษกราฟ 1 แผ่น 

3. ลูกโลกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm 1 ลูก 

4. ไฟฉาย 1 กระบอก 

 
 
 
เตรียมสถานที่ซ่ึงสามารถทำให้มืดได้ เพ่ือให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจน 
  

 

• ในการทำกิจกรรม ครูอาจให้นักเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมโดยการถ่ายภาพ และแนะนำ

การคำนวณพลังงานแสงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ท่ีตกกระทบกระดาษก่อนเริ่มทำกิจกรรม 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ฤดูของโลกเกดิขึ้นได้อย่างไร กิจกรรมที่ 4.2 

ตอนที่ 1 แสงตกตั้งฉากและตกเฉียง 

http://ipst.me/11382  

http://ipst.me/11382
http://ipst.me/9484
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ภาพตัวอย่างการทำกิจกรรม 

          
ภาพแสงจากไฟฉายเมื่อฉายไฟฉายตกตรง    ภาพแสงจากไฟฉายเมื่อฉายไฟฉายตกเฉียง 

ตารางพ้ืนที่รับแสงและความสว่างของพ้ืนที่รับแสงบนกระดาษกราฟ 
ลักษณะการถือ

กระดาษ 
ความสว่าง 

ของพื้นที่รับแสง 
พื้นที่รับแสง  

(ตารางหน่วย) 
พลังงาน 

ต่อ 1 หน่วยพื้นที่ 
ตั้งฉากกับแสง สว่างมาก 10 100/10 = 10 หน่วย 
เอียงกับแสง สว่างน้อย 18 100/18 = 5.56 หน่วย 

จะเห็นได้ว่า เมื่อแสงตกตรง พื้นที่รับแสงน้อยกว่า แสงสว่างมาก พลังงานแสงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากกว่า 
เมื่อแสงตกเฉียง พ้ืนที่รับแสงมากกว่า แสงสว่างน้อยกว่า พลังงานแสงต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่น้อยกว่า 

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อฉายไฟฉายให้แสงตกตั้งฉากและแสงตกเฉียงกับกระดาษกราฟ พลังงานแสงท่ีตกกระทบใน
พื้นที่รับแสงท้ังหมดเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 แนวคำตอบ เท่ากัน เพราะได้รับพลังงานจากแหล่งกำเนิดแสงเดียวกันคือไฟฉายกระบอกเดียวกัน และ
ระยะห่างระหว่างกระดาษกับไฟฉายเท่ากัน 

2. เมื่อฉายไฟฉายให้แสงตกตั้งฉากและแสงตกเฉียงกับกระดาษกราฟ พลังงานแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหนว่ย
พื้นที่เท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 แนวคำตอบ ไม่เท่ากัน เพราะแสงที่ตกเฉียงกับกระดาษกราฟมีพื้นที่มากกว่า ทำให้พลังงานแสงที่ตกกระทบ
ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่น้อยกว่าแสงตกตั้งฉาก 

3. ความสว่างของพ้ืนที่ท่ีรับแสงมีความสัมพันธ์กับพลังงานแสงท่ีตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่อย่างไร 
 แนวคำตอบ ความสว่างของพื้นที่ที่รับแสงจะแปรผันตรงกับพลังงานแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ โดย

ถ้าบนกระดาษมีความสว่างมาก พลังงานที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มาก 
4. จากกิจกรรมตอนที่ 1 สรุปได้ว่าอย่างไร 

 แนวคำตอบ ถ้าแสงตกตรงหรือตกตั้งฉาก พลังงานแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่มีค่ามาก พ้ืนที่ที่รับแสง
จะมีความสว่างมาก ถ้าแสงตกเฉียง พลังงานแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มีค่าน้อย พื้นที่ที่รับแสงมี  
ความสว่างน้อย 
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ครูควรเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า และควรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  

 

• ครูอาจปิดไฟในห้องเรียน เพื ่อให้สังเกตผลการทำกิจกรรมได้ชัดเจนขึ ้น และแนะนำให้

นักเรียนสังเกตลักษณะที่แสงตกกระทบที่ระดับสายตา 

• ขณะที่นักเรียนหมุนลูกโลกไปยังตำแหน่งต่าง ๆ แล้วฉายไฟฉายไปบนลูกโลก ครูควรเน้นย้ำ
ให้นักเรียนถือกระบอกไฟฉายให้ขนานกับพื้น โดยให้แสงจากไฟฉายแทนแสงที่เดินทางเป็น
เส้นตรง ครูอาจใช้ดินสอแทนเส้นรังสีของแสงที่ตกกระทบบริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ 
เพื่อให้นักเรียนสังเกตลักษณะการตกกระทบของแสงบนผิวโลกเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 

• แผนภาพวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ในเอกสารประกอบการจัด

กิจกรรม หน่วยที่ 4 ระบบสุริยะของเรา http://ipst.me/10952   

 

 

• สื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน ตอน การเกิดฤดู 

http://ipst.me/10591 

 

 

 

• วีดิทัศน์ ตอน ฤดูและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวง

อาทิตย์บนท้องฟ้า http://ipst.me/10593 

 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ตอนที่ 2 การเกิดฤดูของโลก 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

http://ipst.me/10952 

http://ipst.me/10951 

http://ipst.me/10593 

http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10591
http://ipst.me/10593
http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10951
http://ipst.me/10951
http://ipst.me/10593
http://ipst.me/10953
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

การคาดคะเน 
ถ้าวางหลอดไฟฟ้าแทนดวงอาทิตย์ไว้ตรงกลางบนกระดาษปรู๊ฟและใช้ลูกโลกแทนโลก เมื่อโลกโคจรรอบ

ดวงอาทิตย์โดยแกนของโลกเอียงคงที่ บริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะได้รับแสงตกกระทบโดยตกตรงและตก
เฉียงแตกต่างกัน และเกิดฤดู ดังตาราง 

ตาราง การคาดคะเนฤดูที่เกิดขึ้นเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ 

ตำแหน่งที ่
ฤดูที่เกิดขึ้น 

ซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต้ 

1   

2   
3   

4   

ตาราง ลักษณะของแสงที่ตกกระทบซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ เมื่อได้รับแสงที่ตำแหน่งต่าง ๆ  

ตำแหน่งที ่
ลักษณะของแสงท่ีตกกระทบผิวโลก 

ซีกโลกเหนือ ซีกโลกใต้ 

1 
แสงตกตรง โดยแสงตกกระทบมี  

ความสว่างมาก 
แสงตกเฉียง โดยแสงตกกระทบมี     

ความสว่างน้อย 

2 
แสงตกเฉียงมากขึ้น โดยแสงตกกระทบ

สว่างน้อยกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตร 
แสงตกเฉียงน้อยลง โดยแสงตกกระทบ

สว่างน้อยกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตร 

3 
แสงตกเฉียง โดยแสงตกกระทบมี 

ความสว่างน้อย 
แสงตกตรง โดยแสงตกกระทบมี      

ความสว่างมาก 

4 
แสงตกเฉียงน้อยลง โดยแสงตกกระทบ

สว่างน้อยกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตร 
แสงตกเฉียงมากขึ้น โดยแสงตกกระทบ

สว่างน้อยกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตร 

จะเห็นได้ว่า เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะที่แกนโลกเอียงทำมุมกับเส้นตั้งฉากกับระนาบทาง
โคจรรอบดวงอาทิตย์คงที่ แต่ละตำแหน่งที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้จะได้รับพลังงาน
ความร้อนจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน โดยบริเวณที่ได้รับแสงตกตรงมีพลังงานความร้อนมากกว่าบริเวณที่ได้รับ
แสงตกเฉียง 

 

นักเรียนตอบไดต้ามความเข้าใจของตนเอง 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อโลกโคจรไปยังตำแหน่งที่ 1-4 ลักษณะการตกกระทบของแสงบนซีกโลกเหนือและใต้แตกต่างกัน
อย่างไร สังเกตจากอะไร  

 แนวคำตอบ แตกต่างกัน ลักษณะการตกกระทบของแสงบนซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้แตกต่างกัน สังเกตได้
จากพ้ืนที่รับแสงและความสว่างบนลูกโลก และลักษณะของแกนโลกเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ ซึ่งพบว่า 

 ตำแหน่งที่ 1 แกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ซีกโลกเหนือได้รับแสงตกตรง ซีก
โลกใต้แสงตกเฉียง  

 ตำแหน่งที่ 2 โลกหันด้านข้างเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยแกนของโลกไม่ได้เอียงเข้าหาหรือเบนออกจากดวงอาทิตย์ 
ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้รับแสงตกเฉียงเล็กน้อย โดยแสงตกตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตร 

 ตำแหน่งที่ 3 แกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์ ซีกโลกเหนือแสงตกเฉียง ซีกโลกใต้
แสงตกตรง  

 ตำแหน่งที่ 4 โลกหันด้านข้างเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยแกนของโลกไม่ได้เอียงเข้าหาหรือเบนออกจากดวงอาทิตย์ 
ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้แสงตกเฉียงเล็กน้อย โดยแสงตกตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตร 

2. ลักษณะการตกกระทบของแสงสัมพันธ์กับพลังงานของแสงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่และอุณหภูมิบนผิวโลก
อย่างไร   

 แนวคำตอบ แสงที่ตกลงบนผิวโลกแบบตกตรงจะมีพลังงานแสงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มาก ทำให้พื้นที่นั ้นมี
อุณหภูมิสูง  

3. นักเรียนคิดว่า อุณหภูมิที่ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ในแต่ละตำแหน่งแตกต่างกันอย่างไร  เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ แตกต่างกัน เพราะในแต่ละตำแหน่งที่โลกโคจร ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้รับแสงตกตรงและ

ตกเฉียงแตกต่างกัน โดย 
 ตำแหน่งที่ 1 ซีกโลกเหนืออุณหภูมิสูง ส่วนซีกโลกใต้อุณหภูมิต่ำกว่า 
 ตำแหน่งที่ 2 ซีกโลกเหนืออุณหภูมิลดต่ำลงและซีกโลกใต้อุณหภูมิสูงขึ้น โดยบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิจะสูง

ที่สุด 
 ตำแหน่งที่ 3 ซีกโลกเหนืออุณหภูมิต่ำลงมากท่ีสุด ส่วนซีกโลกใต้แสงตกตรง อุณหภูมิสูงขึ้นมากที่สุด  
 ตำแหน่งที่ 4 ซีกโลกเหนืออุณหภูมิสูงขึ้นส่วนซีกโลกใต้อุณหภูมิลดต่ำลง โดยบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิจะสูง

ที่สุด 
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เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

4. ตำแหน่งที่ 1 และ 3 ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้น่าจะเป็นฤดูอะไร เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ ตำแหน่งที่ 1 ซีกโลกเหนือน่าจะเป็นฤดูร้อน และซีกโลกใต้น่าจะเป็นฤดูหนาว เพราะแกนของโลก

ทางด้านซีกโลกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากท่ีสุด ในขณะที่แกนของโลกทางด้านซีกโลกใต้เบนออกจากดวง
อาทิตย์มากที่สุดเช่นกัน ส่วนตำแหน่งที่ 3 ซีกโลกเหนือน่าจะเป็นฤดูหนาว และซีกโลกใต้น่าจะเป็นฤดูร้อน 
เพราะแกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุด ในขณะที่แกนของโลกทางด้านซีก
โลกใต้เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดเช่นกัน     

5. ตำแหน่งที่ 2 และ 4 ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้น่าจะเป็นฤดูอะไร เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ ตำแหน่งที่ 2 ซีกโลกเหนือน่าจะเป็นฤดูใบไม้ร่วง ส่วนซีกโลกใต้น่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิ  ตำแหน่งที่ 

4 ซีกโลกเหนือน่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิ ส่วนซีกโลกใต้น่าจะเป็นฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากทั้งสองตำแหน่งนี้แกนของ
โลกไม่ได้เอียงเข้าหาหรือเบนออกจากดวงอาทิตย์ ดังนั้นแสงจากดวงอาทิตย์จึงตกตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตร ทำ
ให้บริเวณซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้รับแสงตกเฉียงเพิ่มขึ้นและน้อยลง ตามลำดับ จึงมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ  

6. จากกิจกรรมตอนที่ 2 สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนของโลกเอียงคงที่เสมอ ทำให้ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้

ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในลักษณะตกตั้งฉากและตกเฉียงแตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งบนวงโคจร ส่งผลให้มี
อุณหภูมิแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี เกิดเป็นฤดู  

7. จากกิจกรรมทั้ง 2 ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร   
    แนวคำตอบ ฤดูของโลกเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนของโลกเอียงคงที่เสมอ ทำให้ซีกโลก

เหนือและซีกโลกใต้ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในลักษณะตกตั้งฉากและตกเฉียงแตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งบน
วงโคจร เป็นผลให้ผิวโลกในแต่ละบริเวณที่ได้รับพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ต่างกัน ส่งผลให้มีอุณหภูมิแตกต่าง
กันในแต่ละช่วงเวลาของปี 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
ในรอบปีโดยใช้แบบจำลอง 

 
สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ 
 

1 ชั่วโมง 
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ลูกโลกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm 1 ลูก 

2. กระดาษแข็งเทาขาว 1 แผ่น 

3. กระดาษปรู๊ฟ 1 แผ่น 

4. ฝาโดมพลาสติกครึ่งทรงกลม 1 ฝา 

5. กรรไกร 1 เล่ม 

6. เทปกาวสองหน้า 1 ม้วน 

7. เทปใส 1 ม้วน 

8. ก้อนโฟมขนาดประมาณ 1 cm3 1 ก้อน 

9. ปากกาเคมี 1 ด้าม 

10.เลเซอร์พอยน์เตอร์ 1 อัน 

11.แก้วพลาสติก 1 ใบ 

  
ครูอาจเตรียมอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น วาดหรือพิมพ์ภาพวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์บน
กระดาษ หรือเตรียมชุดครึ่งทรงกลมฟ้ามาให้นักเรียน พร้อมทั้งลองทำกิจกรรมล่วงหน้า 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของ 

ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในรอบปีเกิดขึ้นได้อย่างไร 

กิจกรรมที่ 4.3 

http://ipst.me/11383 

http://ipst.me/11383
http://ipst.me/9517
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• ในการวางเลเซอร์พอยน์เตอร์ให้ตรงกับขอบฟ้าทิศตะวันออกเมื่อโลกอยู่ที่ตำแหน่งที่ 2 ครู
อาจวางเลเซอร์พอยน์เตอร์บนแก้วพลาสติกใส และอาจหาอุปกรณ์มาวางซ้อนให้ได้ระดับที่
เหมาะสมตามตัวอย่าง ดังภาพ เพื่อให้เลเซอร์พอยน์เตอร์อยู่บริเวณศูนย์กลางของวงโคจรไม่
เคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมหลังจากการหันเลเซอร์พอยน์เตอร์ ตามลูกโลกที่เคลื่อนไปยัง
ตำแหน่งต่าง ๆ โดยยังอยู่ที่ระดับความสูงจากพ้ืนเท่าเดิม  

 
ภาพการวางเลเซอร์พอยน์เตอร์บนแก้วซึ่งผู้สังเกตอยู่บนละติจูดทางซีกโลกเหนือ ณ ประเทศไทย 

• ควรใช้ปากกาหลายสีสำหรับวาดเส้นบนชุดครึ่งทรงกลมท้องฟ้า เพื่อให้สังเกตผลการทำ
กิจกรรมได้ชัดเจนดียิ่งขึ้น 

• เพื่อให้ผลการทำกิจกรรมไม่คลาดเคลื่อน ควรติดชุดครึ่งทรงกลมฟ้าไว้บนลู กโลกที่บริเวณ
ประเทศไทย โดยให้แนวเส้นทิศตะวันออกและทิศตะวันตกขนานกับแนวเส้นศูนย์สูตรพอดี  

• การนำเสนองานให้ทำตามความเหมาะสมตามกลุ่มนักเรียนและเครื่องมือที่ใช้ เช่น อาจ
นำเสนอผ่านเครื่องขยายภาพ (visualizer) นำเสนอผ่านกระดาษปรู๊ฟ หรือนำเสนอผ่านสื่อ
ออนไลน์ ได้แก่ กลุ ่ม Facebook หรือ Line เพื ่อให้นักเรียนได้เห็นผลงานของกลุ ่มอ่ืน 
จากนั้นนำข้อมูลมาอภิปรายสรุป 

• การหมุนลูกโลกในขณะที่มีชุดครึ่งทรงกลมฟ้าติดอยู่ จะไม่สามารถหมุนลูกโลกได้ครบรอบ
เนื่องจากชุดครึ่งทรงกลมฟ้าติดกับที่ยึดแกนของลูกโลก นักเรียนอาจแก้ไขโดยติดโฟมใต้ชุด
ครึ่งทรงกลมฟ้าให้สูงกว่าที่ยึดแกนของลูกโลก เพื่อให้ชุดครึ่งทรงกลมฟ้าข้ามที่ยึดแกนไป
ได้มากที่สุด ดังภาพ จากนั้นหมุนลูกโลกกลับไปอีกด้านหนึ่ง โดยให้ชุดครึ่งทรงกลมฟ้าไปอยู่
ในตำแหน่งใกล้เคียงกับตำแหน่งเดิมที่ติดแกนอีกด้านหนึ่ง แล้วหมุนลูกโลกในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกาต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 
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ภาพการจัดอุปกรณ์ในกิจกรรม 

• การเลือกฝาโดมพลาสติกครึ่งทรงกลม ควรเลือกฝาพลาสติกครึ่งทรงกลมหรือในกรณีที่ไม่มีฝา
ที่โปร่งใส อาจใช้ลูกบอลผ่าซีกแทนโดยเขียนทิศกำกับที่ฐานของครึ่งทรงกลม 
 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 

• แผนภาพวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ในเอกสารประกอบการจัด
กิจกรรม หน่วยที่ 4 ระบบสุริยะของเรา http://ipst.me/10592   

 
 

• สื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน  ตอน การเปลี่ยนตำแหน่งและเส้นทาง
การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในรอบปี 
http://ipst.me/10592 

 

• วีดิทัศน์ ตอน ฤดูและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวง
อาทิตย์บนท้องฟ้า http://ipst.me/10593  

 
 

  

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

http://ipst.me/10952 

http://ipst.me/10952 

http://ipst.me/10593 

http://ipst.me/10592
http://ipst.me/10592
http://ipst.me/10593
http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10593
http://ipst.me/10953
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

จากภาพ แสดงตำแหน่งต่าง ๆ ที่แสงเริ่มตกกระทบขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกและเส้นทางที่ดวงอาทิตย์
เคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าจำลองที่ตำแหน่งต่าง ๆ 

 
                                     ภาพชุดครึ่งทรงกลมฟ้า 
จะเห็นได้ว ่าเมื ่อโลกโคจรไปยังตำแหน่งที ่ 2 3 4 1 และกลับมายังตำแหน่งที ่ 2 ดวงอาทิตย์มีการ

เปลี่ยนแปลงตำแหน่งการข้ึนและตกท่ีขอบฟ้าและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏบนท้องฟ้าเปลี่ยนไปในรอบปี โดยที่
ตำแหน่งที่ 2 ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกตรงกับทิศตะวันตกพอดี เมื่อโลกโคจรมายังตำแหน่งที่ 3 
ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกเฉียงมาทางทิศใต้ ที่ตำแหน่งที่ 4 ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกตรงกับ    
ทิศตะวันตกพอดี ส่วนตำแหน่งที่ 1 ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกเฉียงมาทางทิศเหนือ และเม่ือโลกเคลื่อนที่กลับมายัง
ตำแหน่งที่ 2 ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกตรงกับทิศตะวันตกพอดีอีกครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่ง
การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้านี้ทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเปลี่ยนไป 
และเป็นเช่นนี้เสมอเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในรอบปี 

หมายเหตุ ถ้าผลการทำกิจกรรมของนักเรียนแตกต่างกันหรือคลาดเคลื่อน ครูอาจสอบถามถึงวิธีการทำ
กิจกรรม เช่น ถ้านักเรียนปรับความสูงต่ำของเลเซอร์พอยเตอร์ เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของโลก อาจทำให้บาง
ตำแหน่งแสงจากเลเซอร์พอยเตอร์ไม่ตกลงบนชุดครึ่งทรงกลมฟ้า ดังภาพซ้าย ที่จะเห็นว่ามีเส้นทางอยู่เพียง 3 เส้น 
หรือถ้านักเรียนกำหนดให้เลเซอร์พอยเตอร์ชี้ไปยังทิศตะวันออกพอดีในทุกตำแหน่ง จะทำให้ผลการทำกิจกรรมไม่
ถูกต้อง ดังภาพขวา หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ ครูอาจให้นักเรียนทำกิจกรรมซ้ำอีกครั้งนอกเวลาเรียน 

                   
ภาพชุดครึ่งทรงกลมฟ้าที่มีเส้นทางไม่ครบ     ภาพชุดครึ่งทรงกลมฟ้าที่เส้นทางเริ่มท่ีตำแหน่งเดียวกัน 

ตำแหน่งท่ี 2 
ตำแหน่งท่ี 4 

ตำแหน่งที่ 3 

S 
N 

E 

W ตำแหน่งท่ี 1 
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เมื่อโลกโคจรไปยังตำแหน่งที่ 1-4 ในลักษณะที่แกนเอียงคงท่ี ตำแหน่งการขึ้นและตก และเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  

 แนวคำตอบ เปลี่ยนแปลง ดังนี้ ถ้าสังเกตดวงอาทิตย์ ณ ประเทศไทย ที่ตำแหน่งที่ 1 เมื่อแกนโลกบริเวณซีก
โลกเหนือเบนเข้าหาดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และตกทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ตำแหน่งที่ 3 ที่แกนโลกบริเวณซีกโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์จะข้ึนทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้และตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ส่วนที ่ตำแหน่งที ่ 2 และ 4 ดวงอาทิตย์จะขึ ้นและตกตรงกับ            
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้านี้ทำให้เส้นทาง
การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเปลี่ยนไปด้วย 

2. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้า รวมทั้งเส้นทางการเคลื่อนที่
ปรากฏของดวงอาทิตย์เป็นแบบรูปหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 แนวคำตอบ เป็นแบบรูป  เพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะแกนเอียงคงที่ เมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่ง
บนวงโคจร ส่งผลให้ลักษณะการเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ของแต่ละซีกโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน จนเมื่อ
โคจรครบ 1 รอบ ดวงอาทิตย์จึงกลับมาปรากฏขึ้นและตก ณ ตำแหน่งเดิมอีกครั้งและเป็นแบบรูปซ้ำเดิม
ต่อเนื่อง 

3. การเปลี ่ยนแปลงตำแหน่งของเส้นทางการขึ ้นและตกของดวงอาทิตย์ และเส้นทางการเคลื่อนที่ของ      
ดวงอาทิตย์เกิดจากสาเหตุใด 

 แนวคำตอบ เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ในช่วงเวลา 1 ปีในลักษณะที่แกนโลกเอียงคงท่ี  
4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร   

แนวคำตอบ การที่แกนโลกเอียง เมื่อโลกโคจรไปที่ยังตำแหน่งต่าง ๆ ในวงโคจร ทำให้ตำแหน่งการขึ้นและตก
ของดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าและเส้นทางการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์เปลี่ยนไปในรอบปี 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม โดยการสร้างแบบจำลอง 
 

1. สร้างแบบจำลองอธิบายการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม 
2. สร้างแบบจำลองอธิบายการเปลี่ยนแปลงเวลาการข้ึนและตกของดวงจันทร์ 

 
2 ชั่วโมง 

 
  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ลูกปิงปองหรือวัตถุทรงกลมทึบแสง 1 ลูก 

2. ไม้บรรทัด 1 อัน 

3. เทปใส 1 ม้วน 

4. กระดาษปรู๊ฟ 1 แผ่น 

5. หลอดไฟฟ้า 1 หลอด 

 
 

เตรียมห้องมืดสำหรับทำกิจกรรม และลองทำกิจกรรมดูก่อนเพื่อกำหนดบริเวณที่นักเรียนจะ
สามารถรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมแล้วเห็นผลการทำกิจกรรมชัดเจน  

 

• ครูอาจแนะนำให้นักเร ียนไปสังเกตลักษณะของดวงจันทร์บนท้องฟ้าหรือดูว ีด ิทัศน์            

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ใน 3 เดือนก่อนการทำกิจกรรม 

• ครูอาจใช้ลูกปิงปอง ผลมะนาว หรือวัตถุทรงกลมทึบแสงแทนดวงจันทร์ในการทำกิจกรรม  

• ในขณะทำกิจกรรม ครูอาจให้นักเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมโดยการถ่ายภาพนิ่งหรือ

ถ่ายภาพเคลื่อนไหวสำหรับใช้ประกอบการอภิปราย 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ข้างขึ้น ข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร กิจกรรมที่ 4.4 

ตอนที่ 1 ข้างขึ้น ข้างแรม 
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• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
 

• วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อง ข้างขึ้น ข้างแรม

เกิดข้ึนได้อย่างไร  http://ipst.me/9486 

 

• แผนภาพวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ในเอกสารประกอบการจัด

กิจกรรม หน่วยที่ 4 ระบบสุริยะของเรา  http://ipst.me/10952 

 

 

• สื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน  ตอน การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม

http://ipst.me/10594  

 

 

• วีดิทัศน์  ตอน ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับดวงจันทร์ 
http://ipst.me/10597   

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

http://ipst.me/9486 

http://ipst.me/10952 

http://ipst.me/10954 

http://ipst.me/10957 

http://ipst.me/9486
http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10594
http://ipst.me/10597
http://ipst.me/9486
http://ipst.me/9486
http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10954
http://ipst.me/10954
http://ipst.me/10957
http://ipst.me/10957
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

การคาดคะเน 
นักเรียนบันทึกตามการคาดคะเนของตนเอง 

บันทึกผลการทำกิจกรรม 
ผลการสังเกตรูปร่างของดวงจันทร์ทั้ง 8 ตำแหน่ง (สังเกตขณะที่ต่อแถวเพ่ือนที่ถือลูกปิงปอง) 

 
ภาพผลการสังเกตรูปร่างของดวงจันทร์ทั้ง 8 ตำแหน่งเมื่อต่อแถวผู้ที่ถือลูกปิงปอง 

ผลการสังเกตพ้ืนที่ที่ได้รับแสงบนผิวของลูกปิงปอง (สังเกตรอบ ๆ ลูกปิงปองหรือขณะยืนนอกกระดาษปรู๊ฟ
จากหลาย ๆ มุมมอง) คือ เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวง
ตลอดเวลา 

 
ภาพผลการสังเกตรูปร่างของดวงจันทร์ทั้ง 8 ตำแหน่งเมื่อเดินออกจากกระดาษปรู๊ฟ 
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. แบบจำลองนี้ใช้สิ่งใดแทนอะไรบ้าง  
 แนวคำตอบ ลูกปิงปองแทนดวงจันทร์ แหล่งกำเนิดแสงแทนดวงอาทิตย์ 
2. ตำแหน่งที่ 1 2 3 4 5 ส่วนสว่างและส่วนมืดของดวงจันทร์ที่คนบนโลกมองเห็นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

และเรียกช่วงเวลานี้ว่าอะไร  
 แนวคำตอบ คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์มีส่วนสว่างเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เรียกช่วงเวลานี้ว่า ข้างข้ึน 
3. ตำแหน่งที่ 5 6 7 8 1 ส่วนสว่างและส่วนมืดของดวงจันทร์ที่คนบนโลกมองเห็นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

และเรียกช่วงเวลานี้ว่าอะไร  
 แนวคำตอบ คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์มีส่วนสว่างน้อยลงเรื่อย ๆ เรียกช่วงเวลานี้ว่า ข้างแรม 
4. เมื่อดวงจันทร์โคจรไปแต่ละตำแหน่ง พื้นที่บนดวงจันทร์ที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เป็นอย่างไร และ

สัมพันธ์ตำแหน่งของดวงอาทิตย์หรือไม่ อย่างไร 
 แนวคำตอบ ในแต่ละตำแหน่งที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ดวงจันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เพียงครึ่งดวง

เสมอ โดยพื้นที่ท่ีได้รับแสงจะเป็นด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์เสมอ  
5. เพราะเหตุใด คนบนโลกจึงมองเห็นดวงจันทร์ในแต่ละตำแหน่งมีส่วนสว่างและส่วนมืดแตกต่างกัน  
 แนวคำตอบ เพราะดวงจันทร์โคจรรอบโลก โดยดวงจันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงเสมอ แต่คนบน

โลกจะมองเห็นส่วนที่ได้รับแสงหรือส่วนสว่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละตำแหน่ง  
6. จากกิจกรรมตอนที่ 1 สรุปได้ว่าอย่างไร  

แนวคำตอบ ข้างขึ้น ข้างแรม เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โดยที่ดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทติย์
ครึ่งดวงตลอดเวลา ซึ่งคนบนโลกสังเกตส่วนสว่างของดวงจันทร์แตกต่างกันในแต่ละวัน ทำให้เห็นรูปร่างของ
ดวงจันทร์เป็นเสี้ยว ครึ่งดวง ค่อนดวง และเต็มดวง 
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ครูใช้ปฏิทินจันทรคติ เพื่อวางแผนมอบหมายให้นักเรียนสังเกตดวงจันทร์วันเพ็ญ วันแรม 1 ค่ำ 
แรม 2 ค่ำ เพ่ือบันทึกเวลาที่ดวงจันทร์ในแต่ละวันขึ้นและตก 

 

• ครูควรนำนักเรียนคำนวณไปทีละข้อ เนื่องจากในการคำนวณแต่ละข้อจะต้องใช้ข้อมูลจากข้อ

ก่อนหน้า 

• ถ้านักเรียนไม่สามารถคำนวณได้ ครูอาจอธิบายและวาดภาพประกอบเพิ่มเติม 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 

• วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อง ดวงจันทร์มีเวลาการข้ึน

และตกอย่างไร  http://ipst.me/9518 

 
 

• สื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน  ตอน การเปลี่ยนแปลงเวลา

ขึน้และตกของดวงจันทร์ http://ipst.me/10595 

 

 

• วีดิทัศน์ ตอน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์  

http://ipst.me/10597 

  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ตอนที่ 2 เวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ในแต่ละวัน 

http://ipst.me/9518 

http://ipst.me/10595 

http://ipst.me/10597 

http://ipst.me/9518
http://ipst.me/10595
http://ipst.me/10597
http://ipst.me/9518
http://ipst.me/9518
http://ipst.me/10595
http://ipst.me/10595
http://ipst.me/10595
http://ipst.me/10597
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

1.1  ดวงจันทร์โคจรรอบโลกไปเป็นมุม 360 องศา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 27.3 วัน ให้คำนวณว่าใน 1 วัน ดวงจันทร์
 เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นมุมเท่าไร 
 วิธีทำ 

           ดวงจันทร์ใช้เวลา 27.3 วัน ในการโคจรไปเป็นมุม   360  องศา 
           ดวงจันทร์ใช้เวลา 1 วัน     ในการโคจรไปเป็นมุม   360/27.3  = 13.2 องศา 
           ดังนั้น   ใน 1 วัน ดวงจันทร์เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นมุมเท่ากับ 13.2 องศา 
 
 
 
 
 
 

1.2   จากการหมุนรอบตัวเองของโลกใน 1 วัน ซึ่งคิดเป็นมุม 360 องศา ใช้เวลา 24 ชั่วโมง ให้คำนวณเวลาที่โลก
ใช้ในการหมุนไปได้เป็นมุมเท่ากับท่ีดวงจันทร์เคลื่อนที่ใน 1 วัน 

       วิธีทำ  
          จากข้อ 1.1 พบว่า ใน 1 วัน ดวงจันทร์เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นมุมเท่ากับ 13.2 องศา 
          ดังนั้น จากโจทย์ให้คำนวณว่า โลกใช้เวลาเท่าใดในการหมุนรอบตัวเองเป็นมุม 13.2 องศา 
          โลกหมุนรอบตัวเองเป็นมุม  360 องศา  ใช้เวลา 24 ชั่วโมง 
          ถ้าโลกหมุนรอบตัวเองเป็นมุม  13.2 องศา  ใช้เวลา (24/360) x 13.2 = 0.88 ชั่วโมง 
                   ดังนั้น โลกใช้เวลาในการหมุนไปเป็นมุม 13.2 องศา ประมาณ 0.88 ชั่วโมง หรือ 53 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โลก 

การเปลีย่นแปลงตำแหน่ง

ของดวงจันทร์ใน 1 วัน 
ดวงจันทร์ 

13.2o  

ขั้วโลกเหนือ 

โลก 
โลกหมุนรอบตัวเองเป็นมุม  360 องศา  

ใช้เวลา 24 ช่ัวโมง 

โลกหมุนรอบตัวเองเป็นมุม  13.2 

องศา  ใช้เวลา 53 นาที 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

2. เมื่อผู้สังเกตอยู่ ณ ตำแหน่งเส้นศูนย์สูตร พบว่า ดวงจันทร์วันเพ็ญอยู่กลางศีรษะเวลาประมาณ 24.00 น. แสดง
ว่า ดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 18.00 น. และตกลับขอบฟ้าเวลา 6.00 น. ของวันถัดไป 
สร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์ในวันแรม 1 ค่ำและแรม 2 ค่ำ โดยระบุ
ตำแหน่งของดวงจันทร์บนวงโคจรและเวลาที่ดวงจันทร์อยู่ตรงศีรษะในแบบจำลอง จากนั้น คำนวณเวลาขึ้น
และตกของดวงจันทร์ 

 
  

ดังนั้น ดวงจันทร์แรม 1 คำ่อยู่ตรงศีรษะ เมื่อเวลาประมาณ 00.00 น. + 53 นาที เท่ากับ 00.53 น. เวลาโดยประมาณ 
        ดวงจันทร์แรม 1 ค่ำขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก 18.00 น. + 53 นาที เท่ากับ 18.53 น. เวลาโดยประมาณ 
        ดวงจันทร์แรม 1 ค่ำตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก 6.00 น. + 53 นาที เท่ากับ 6.53 น. เวลาโดยประมาณ 

ดังนั้น ดวงจันทร์แรม 2 ค่ำอยู่ตรงศีรษะ เมื่อเวลาประมาณ 00.00 น. + (53 นาที x 2) เท่ากับ 01.46 น. เวลาโดยประมาณ 
        ดวงจันทร์แรม 2 ค่ำขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก 18.00 น. + (53 นาที x 2) เท่ากับ 19.46  น. เวลาโดยประมาณ 
        ดวงจันทร์แรม 2 ค่ำตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก 6.00 น.+ (53 นาที x 2) เท่ากับ 07.46  น. เวลาโดยประมาณ 

 
 

  

13.2o  

ดวงจันทร์ขึ้น 15 ค่ำ 
อยู่ตรงศีรษะ 00.00 น. 

ดวงจันทร์แรม 1 ค่ำ 
 

ดวงจันทร์ขึ้น 15 ค่ำ ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศ
ตะวันออก 18.00 น. 

13.2o  

ดวงจันทร์แรม 2 ค่ำ 
 

ดวงจันทร์ขึ้น 15 ค่ำ ตกลับขอบฟ้าทางทิศ
ตะวันตก  6.00 น. 
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. การเปลี่ยนแปลงเวลาในการขึ้นและตกของดวงจันทร์จากการคำนวณและการสังเกตแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร 

 แนวคำตอบ นักเรียนตอบตามผลการคำนวณและการสังเกต เช่น แตกต่างกัน โดยจากการคำนวณ  
ดวงจันทร์ในวันแรม 1 ค่ำจะขึ้นเวลา 18.53 น. และตกเวลา 6.53 น. แต่ผลการสังเกตดวงจันทร์ในวันแรม     
1 ค่ำจะขึ ้นเวลา 18.50 น. และตกเวลา 6.51 น. ซึ ่งขึ ้นและตกช้าไปจากวันก่อนประมาณ 50 นาที โดย
คลาดเคลื่อนจากการคำนวณเล็กน้อย 

2. ถ้าสังเกตดวงจันทร์เวลาเดิมในวันถัด ๆ ไป ณ ตำแหน่งเดิมบนโลก จะสังเกตเห็นดวงจันทร์อยู่ที่ตำแหน่ง
เดิมบนท้องฟ้าหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 แนวคำตอบ ดวงจันทร์ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิม เพราะดวงจันทร์ขึ ้นช้ากว่าเดิม โดยในวันถัดไปดวงจันทร์จะ
กลับมาปรากฏที่ตำแหน่งเดิมบนท้องฟ้าช้ากว่าเดิมประมาณ 50 นาที เนื่องจากดวงจันทร์มีการโคจรรอบโลก
ใน 1 เดือน 

3. จากกิจกรรมตอนที่ 2 สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ เวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดยดวงจันทร์จะขึ้นช้าไปวันละ

ประมาณ 50 นาท ี 
4. จากกิจกรรมทั้ง 2 ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร  

แนวคำตอบ การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก โดยเปลี่ยนตำแหน่งไปตามวงโคจรรอบโลกในแต่ละวัน ทำให้คนบน
โลกที่อยู่ตำแหน่งเดิมมองเห็นดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้าช้าไปประมาณวันละ 50 นาที 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดน้ำขึ้น น้ำลงโดยใช้แบบจำลอง 
 

สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดน้ำข้ึน น้ำลง 
 

1 ชั่วโมง  
 

  
วัสดุที่ใช้ต่อกลุ่ม 

รายการ จำนวน/กลุ่ม 

1. ลูกโลกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm 1 ลูก 

2. กระดาษปรู๊ฟ 1 แผ่น 

 
ครูอาจเตรียมอุปกรณ์ เช่น วาดหรือพิมพ์ภาพโลกและแนวระดับน้ำบนกระดาษ A3 หรือเตรียม
กระดาษปรู๊ฟให้นักเรียนวาด 

 
ภาพโลกควรมีขนาดใกล้เคียงกับลูกโลกจำลอง 
 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 

• วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เรื่อง น้ำเกิดน้ำตายเป็น
อย่างไร  http://ipst.me/9519 

• ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http://secondsci.ipst.ac.th/?p=703 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
http://www.narit.or.th/index.php/nso/96-oceantides 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ 
http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/tides 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

น้ำข้ึน น้ำลงเป็นอย่างไร กิจกรรมที่ 4.5 

http://ipst.me/9519 

http://ipst.me/9519
http://secondsci.ipst.ac.th/?p=703
http://www.narit.or.th/index.php/nso/96-oceantides
http://www.lesa.biz/astronomy/astro-events/tides
http://ipst.me/9519
http://ipst.me/9519
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• ภาพระดับน้ำบนผิวโลก ในเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมหน่วยที่ 4 
ระบบสุริยะของเรา  http://ipst.me/10952 
 

  

• สื่ออินเตอร์แอ็กทีฟซิมูเลชัน ตอน น้ำขึ้น น้ำลง 
http://ipst.me/10596 

 
 

• วีดิทัศน์ ตอน ปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์  
http://ipst.me/10597 

 
 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

เมื่อระบุตำแหน่งความสูงของน้ำในแต่ละช่วงเวลาในวันแรม 15 ค่ำ แล้วลากเส้นเชื่อมต่อกันจะได้ดังภาพ 

 
ภาพระดับน้ำในแต่ละช่วงเวลาในวันแรม 15 ค่ำ 

เมื่อหมุนลูกโลกแล้วสังเกตจากบริเวณเหนือขั้วโลกเหนือ พบว่าคนบนโลกจะพบกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใน
แต่ละวัน โดยระดับน้ำจะสูงขึ้นวันละ 2 ครั้ง เรียกว่า ช่วงน้ำขึ้น และระดับน้ำลดลงวันละ 2 ครั้ง เรียกว่า ช่วงน้ำลง   

ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดน้ำขึ้น น้ำลง หรือการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใน 1 วัน 
เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลของดวงจันทร์และโลก น้ำขึ้นจะเกิดบนผิวโลกบริเวณท่ีมีตำแหน่งใกล้ดวงจันทร์และ
ตรงกันข้ามกับตำแหน่งของดวงจันทร์ ส่วนน้ำลงเกิดบริเวณพื้นที่บนโลกที่ตั้งฉากกับตำแหน่งของดวงจันทร์ เมื่อ
โลกหมุนรอบตัวเอง พ้ืนที่บนโลกที่มีตำแหน่งใกล้ ตรงกันข้าม หรือตั้งฉากกับดวงจันทร์จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งไป 
จึงทำให้พ้ืนที่หนึ่ง ๆ เกิดน้ำขึ้น น้ำลง วันละ 2 ครั้ง  

18.00 น. 

00.00 น. 

6.00 น. 

12.00 น. ดวงอาทิตย ์

http://ipst.me/10952 

http://ipst.me/10956 

http://ipst.me/10957 

โลก 

http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10596
http://ipst.me/10597
http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10952
http://ipst.me/10956
http://ipst.me/10956
http://ipst.me/10957
http://ipst.me/10957
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1 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

       เมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู ่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์ จะทำให้ระดับน้ำที่ขึ ้นสูงสุดและลงต่ำสุด
แตกต่างกันมาก เรียกวันนั้นว่า วันน้ำเกิด และเมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเกือบตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ จะทำ
ให้ระดับน้ำที่ข้ึนสูงสุดและลงต่ำสุดแตกต่างกันน้อย เรียกวันนั้นว่า วันน้ำตาย  
สืบค้นจาก : http://secondsci.ipst.ac.th/?p=703 

 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ใน 1 วัน ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  
 แนวคำตอบ เปลี่ยนแปลง โดยระดับน้ำจะข้ึนและลงวันละ 2 ครั้ง 
2. จากการสืบค้นข้อมูล น้ำขึ้น น้ำลง เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 แนวคำตอบ น้ำขึ้น น้ำลง เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลของดวงจันทร์และโลก 
3. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ น้ำขึ้น น้ำลงเป็นปรากฏการณ์ที่คนบนโลกสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใน 1 วัน  

เกิดจากผลของแรงโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่ดึงดูดน้ำบริเวณผิวโลก 

 

 

  

http://secondsci.ipst.ac.th/?p=703
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 

ระบุเทคโนโลยีอวกาศและอธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 

1 ชั่วโมง 40 นาท ี 
 

  
-ไม่มี- 
 
  
 
ครูควรหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้นักเรียนสืบค้น โดยอาจกำหนด URL ให้แก่นักเรียน หา
เครื่องมือสำหรับสืบค้น เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือเตรียมใบความรู้ในกรณีที่นักเรียนไม่
สามารถหาข้อมูลได้เอง 

 
การนำเสนองานสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมและเครื่องมือที่ใช้ อาจ
นำเสนอผ่านเครื่องขยายภาพ (visualizer) นำเสนอผ่านกระดาษปรู๊ฟ การบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
หรือนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Line เพื่อให้นักเรียนได้เห็นผลงานของกลุ่ม
อ่ืน จากนั้นนำข้อมูลมาอภิปรายสรุป 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 

• ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น  
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
https://www.nasa.gov/ 
องค์การอวกาศยุโรป 
https://m.esa.int/ESA 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
http://www.narit.or.th/ 
สมาคมดาราศาสตร์ไทย 
http://thaiastro.nectec.or.th/ 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

เทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้าง กิจกรรมที่ 4.6 

ตอนที่ 1 รู้จักกับเทคโนโลยีอวกาศ 

https://www.nasa.gov/
https://m.esa.int/ESA
http://www.narit.or.th/
http://thaiastro.nectec.or.th/
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• วีดิทัศน์ ตอน การใช้งานกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
http://ipst.me/10598 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

นักเรียนสามารถออกแบบการนำเสนอได้ตามรูปแบบที่ตนเองถนัดและตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจ เช่น
เทคโนโลยีอวกาศที่นักเรียนสนใจ คือ กล้องโทรทรรศน์ และนำเสนอโดยใช้โปรแกรม PowerPoint 

 
สืบค้นข้อมูลจาก 
- NASA 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 สสวท.  
- LESA 

 

  

http://ipst.me/10598 

http://ipst.me/10598
http://ipst.me/10598
http://ipst.me/10598
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. เทคโนโลยีอวกาศที่นำไปสำรวจอวกาศมีอะไรบ้าง 
 แนวคำตอบ คำตอบอาจมีหลากหลายตามข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เช่น เทคโนโลยีอวกาศที่นำไปใช้เพ่ือ   

การสำรวจอวกาศ เช่น จรวด ดาวเทียม ยานอวกาศ 
2. เทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง 
 แนวคำตอบ คำตอบอาจมีหลากหลายตามข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น เช่น เทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ใน

ชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องกรองน้ำในสระว่ายน้ำ หูฟังไร้สายเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องถ่ายรูปใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ดาวเทียม 

3. จากกิจกรรมตอนที่ 1 สรุปได้ว่าอย่างไร   
แนวคำตอบ เทคโนโลยีอวกาศ คือ เทคโนโลยีที่นำไปใช้เพื ่อการสำรวจอวกาศและนำมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนใช้อำนวยความสะดวกให้แก่คนบนโลก ตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีใช้เพื่อการสำรวจอวกาศ เชน่ 
จรวด ยานอวกาศ และอาจนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น เครื่องกรองน้ำในสระว่ายน้ำ หูฟังไร้สาย
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดาวเทียม    

 

 

 
-ไม่มี- 
 

 
ครูอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่นักเรียนว่า สีของเนบิวลาที่ได้จากภาพถ่ายอาจแสดงถึงอุณหภูมิของ
แก๊สที่เป็นองค์ประกอบของเนบิวลานั้น ๆ 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
  

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ตอนที่ 2 กล้องโทรทรรศน์ 
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1 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 
ความแตกต่างของข้อมูลจากภาพถ่ายท้ัง 3 ภาพ 

ภาพเนบิวลาโอไรออน ที ่ถ่ายโดยกล้องถ่ายรูปที ่ถ่ายบนพื ้นโลก แสดงข้อมูลตำแหน่งของเนบิวลา 
ซึ่งมองเห็นคล้ายดาวฤกษ์วงกลมสีม่วงอ่อน 

ภาพเนบิวลาโอไรออน ที่ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง แสดงข้อมูลลักษณะกลุ่มแก๊สสีม่วงปนเขียว 
และประกอบด้วยดาวฤกษ์หลายดวง  

ภาพเนบิวลาโอไรออน ที่ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล แสดงข้อมูลลักษณะกลุ่มแก๊สสีม่วง ชมพู 
และเหลือง และประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนมาก  

จะเห็นได้ว่า ภาพที่ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลจะมีสีที่แตกต่างจากกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
และกล้องถ่ายรูป โดยภาพที่ได้มีความละเอียดมากกว่า สังเกตจากสีของเนบิวลาและจำนวนของดาวฤกษ์ 

ประโยชน์จากภาพถ่ายท้ัง 3 ภาพ 
ทำให้ทราบลักษณะและส่วนประกอบของเนบิวลาโอไรออนว่าเป็นบริเวณที่มีดาวฤกษ์อยู่เป็นจำนวนมาก 

ซึ่งการศึกษาลักษณะและส่วนประกอบของเนบิวลาโอไรออนนี้อาจทำให้ทราบถึงการเกิดเนบิวลา ดาวฤกษ์ หรือ
วัตถุท้องฟ้าอ่ืน ๆ 
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ภาพถ่ายจากกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายรูปที่ต่อกับกล้องโทรทรรศน์ และกล้องโทรทรรศน์อวกาศ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งใด และมีประโยชน์อย่างไร  

 แนวคำตอบ ภาพถ่ายทั้ง 3 ภาพให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและส่วนประกอบของเนบิวลาโอไรออน ว่าเป็น

บริเวณที่มีดาวฤกษ์อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีประโยชน์คือทำให้มนุษย์รู้ข้อมูลของวัตถุท้องฟ้าเหล่านี้มากยิ่งขึ้น 

และอาจทำให้ทราบถึงการเกิดเนบิวลา ดาวฤกษ์ หรือวัตถุท้องฟ้าอ่ืน ๆ อีกด้วย 

2. เทคโนโลยีอวกาศที่ใช้มีประโยชน์อย่างไร ถ้าไม่มีเทคโนโลยีอวกาศจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตประจำวัน  
 แนวคำตอบ เทคโนโลยีอวกาศที่ใช้คือกล้องโทรทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์อวกาศ ประโยชน์คือช่วยขยาย

ขอบเขตการมองเห็นและการศึกษาอวกาศของมนุษย์ หากไม่มีเทคโนโลยีอวกาศจะส่งผลให้ขาดข้อมูลเกี่ยวกับ

อวกาศที่คนบนโลกสงสัย รวมถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดาราศาสตร์อ่ืน ๆ 

3. จากกิจกรรมตอนที่ 2 สรุปได้ว่าอย่างไร  
 แนวคำตอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาอวกาศมีหลากหลาย มีเป้าหมายเพื่อขยายขอบเขตการมองเห็นของ

มนุษย์ เช่น กล้องโทรทรรศน์ ซึ่งมีหลายประเภททั้งกล้องโทรทรรศน์หักเหแสงและกล้องโทรทรรศน์อวกาศ 

โดยข้อมูลที่ได้อาจมีความแตกต่างกัน 

4. จากกิจกรรมทั้ง 2 ตอน สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ เทคโนโลยีอวกาศ คือ กระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้ในการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ

ใช้ขยายขอบเขตการมองเห็นและการศึกษาอวกาศของมนุษย์ เช่น  กล้องโทรทรรศน์ จรวด ดาวเทียม ซึ่ง
อุปกรณ์แต่ละอย่างก็ให้ข้อมูลแตกต่างกันไป ในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าแต่ละอย่างอาจต้องใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ 
แหล่งประกอบกัน นอกจากนี้เทคโนโลยีอวกาศอาจนำมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์อีก
ด้วย 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดาวเทียมในชีวิตประจำวันจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ระบุและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในชีวิตประจำวัน 
 

1 ชั่วโมง  
 

  
-ไม่มี-  
 
-ไม่มี- 
 

 
-ไมมี่-  

 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 

• ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 https://www.gistda.or.th/main/ 

 กรมอุตุนิยมวิทยา 

 https://www.tmd.go.th/index.php 

• ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8 บริเวณจังหวัดรอบอ่าวไทย 

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559  

http://ipst.me/10951 

 

• วีดิทัศน์ ตอน THEOS-2 ของประเทศไทย 

http://ipst.me/10953 
 

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ประโยชน์ของดาวเทียมในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง กิจกรรมที่ 4.7 

http://ipst.me/10951 

http://ipst.me/10953 

https://www.gistda.or.th/main/
https://www.tmd.go.th/index.php
http://ipst.me/10951
http://ipst.me/10953
http://ipst.me/10951
http://ipst.me/10951
http://ipst.me/10953
http://ipst.me/10953
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่ 1 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่ 1 แสดงตำแหน่งของพายุปาบึกวันที่ 1-4 มกราคม พ.ศ. 2562 โดย

บริเวณสีชมพูซึ่งเป็นบริเวณที่มีปริมาณน้ำฝนสูงซึ่งเป็นบริเวณท่ีเกิดพายุ ข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการพยากรณ์วันและ
เวลาที่พายุจะเข้าถึงพ้ืนที่ที่จะได้รับผลจากพายุดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลสามารถสั่งอพยพประชาชนและเตรียม
รับมือกับภัยพิบัติได้ทันท่วงที 

ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่ 2 

 
           ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่ 2 เป็นภาพแสดงพื้นที่ภายหลังจากที่ได้รับผลจากพายุ โดยภาพถ่าย

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แสดงความแตกต่างของพ้ืนที่ก่อนและหลังการเกิดพายุ 
โดยบริเวณสีฟ้าแสดงพื้นที่ที่มีน้ำปกคลุม หรือบริเวณที่เกิดน้ำท่วมด้านชายฝั่งที่ได้รับผลจากพายุปาบึก ช่วยให้
รัฐบาลสามารถประเมินความเสียหายหลังได้รับผลจากพายุปาบึก และสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงทุก
พ้ืนที ่  
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่ 1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใด และมีประโยชน์อย่างไร  
 แนวคำตอบ ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่ 1 แสดงตำแหน่งของพายุปาบึกวันที่ 1 -4 มกราคม พ.ศ. 2562 

ประโยชน์จากภาพทำให้สามารถพยากรณ์วันและเวลาที่พายุจะเข้าถึงพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ ทำให้รัฐบาล
สามารถสั่งอพยพคนและเตรียมรับมือกับภัยพิบัติได้ทันท่วงที 

2. ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่ 2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใด และมีประโยชน์อย่างไร  
 แนวคำตอบ ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดที่ 2 เป็นภาพแสดงพื้นที่ที ่ได้รับผลจากพายุ ซึ ่งภาพถ่ายวันที่ 24 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แสดงความแตกต่างของสภาพพื้นที่เดิมและสภาพหลังจาก
เกิดพายุ โดยบริเวณที่มีสีฟ้าแสดงถึงพื้นที่ที่มีน้ำปกคลุมหรือบริเวณที่เกิดน้ำท่วมด้านชายฝั่ง ซึ่งได้รับผลจาก
พายุปาบึก ประโยชน์จากภาพช่วยในการประเมินความเสียหายภายหลังการเกิดพายุ และสามารถให้       
ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่       

3. จากการสืบค้นเพิ่มเติม นักเรียนคิดว่าดาวเทียมมีประโยชน์ด้านใดอีกบ้าง 
 แนวคำตอบ นักเรียนตอบได้ตามผลการสืบค้นของตนเอง 
4. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร  
 แนวคำตอบ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ช่วยให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ใน

หลายด้าน เช่น ด้านการพยากรณ์อากาศหรืออุตุนิยมวิทยา ด้านการสำรวจทรัพยากร ซึ ่งรวมถึงด้าน           
การป้องกันและบรรเทาพิบัติภัย นอกจากนี้ดาวเทียมยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย 
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นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศจากการสืบค้นและนำเสนอ 
 

สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ 
 

1 ชั่วโมง 
 

  
-ไม่มี- 
 
ครูควรหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้นักเรียนสืบค้น หาเครื่องมือสำหรับสืบค้นเช่น คอมพิวเตอร์   
แท็บเล็ต หรือจัดเตรียมใบความรู้ในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถหาข้อมูลได้เอง 

 

• การนำเสนองานให้ทำตามความเหมาะสมตามกลุ่มนักเรียนและเครื่องมือที่ใช้ อาจนำเสนอ

ผ่านเครื่องขยายภาพ (visualizer) นำเสนอผ่านกระดาษปรู๊ฟ หรือนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 

เช่น กลุ่ม Facebook หรือ Line เพื่อให้นักเรียนได้เห็นผลงานของกลุ่มอื่น จากนั้นนำข้อมูล

มาอภิปรายสรุป 

• การนำเสนอข้อมูลด้วยอินโฟกราฟฟิกสามารถทำบนเว็บไซต์สร้างอินโฟกราฟฟิกสำเร็จรปูได้ 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

http://infogram.com/ 

http://www.visme.co/ 

https://www.canva.com/ 

http://www.piktochart.com 

 

 

 

 
 

  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

โครงการสำรวจอวกาศมีความก้าวหน้าอย่างไร กิจกรรมที่ 4.8 

http://infogram.com/
http://www.visme.co/
https://www.canva.com/
http://www.piktochart.com/
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• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 
สสวท. 

• ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
https://www.nasa.gov/ 
องค์การอวกาศยุโรป 
https://m.esa.int/ESA 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
http://www.narit.or.th/ 
สมาคมดาราศาสตร์ไทย 
http://thaiastro.nectec.or.th/ 

 

 
ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกแบบลำดับเวลาเรื่องการสำรวจดาวอังคาร โดยใช้  
การเขียนบนกระดาษ 

 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

https://www.nasa.gov/
https://m.esa.int/ESA
http://www.narit.or.th/
http://thaiastro.nectec.or.th/
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

 ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกแบบลำดับเวลาเรื่องการสำรวจดาวอังคาร โดยสร้างบน
เว็บไซต์สร้างอินโฟกราฟฟิกสำเร็จรูป 
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1 

 

เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

1. โครงการสำรวจอวกาศที่นักเรียนสืบค้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร มีความก้าวหน้าของโครงการเป็นอย่างไร 
 แนวคำตอบ ตอบตามที่นักเรียนสืบค้น 
2. จากการนำเสนอในชั้นเรียน โครงการใดที่นักเรียนมีความสนใจมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน 
3. นักเรียนคิดว่าโครงการสำรวจอวกาศมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร 
 แนวคำตอบ โครงการสำรวจอวกาศบางโครงการมีการสังเกตสิ่งที่จะเป็นภัยต่อโลก เช่น ภัยจากพายุสุริยะ  

ภัยจากดาวเคราะห์น้อยพุ่งเฉียดโลก 
4. นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการสำรวจอวกาศที่มีมนุษย์อวกาศขึ้นไปสำรวจด้วย เพราะเหตุใด 
 แนวคำตอบ ตอบตามความคิดเห็นของนักเรียน 
5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร 
 แนวคำตอบ โครงการสำรวจอวกาศมีหลายโครงการ แต่ละโครงการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวัตถุในอวกาศ ซึ่ง

ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์มากขึ้น ข้อมูลบางอย่างสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต
มนุษย์ไดใ้นหลาย ๆ ด้าน 

 

 

  



336 
 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยที ่4 | ระบบสุรยิะของเรา 
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

 
นักเรียนจะได้นำความรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ และนำข้อมูลจากการสืบค้นมา

วางแผนท่องเที่ยว 

ใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ มาวางแผนท่องเที่ยว 
  
1 ชั่วโมง 
  

 
-ไม่มี- 

 
ครูควรหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้นักเรียนสืบค้น หาเครื่องมือสำหรับสืบค้นเช่น คอมพิวเตอร์   
แท็บเล็ต หรือจัดเตรียมใบความรู้ในกรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถหาข้อมูลได้เอง 
 
การนำเสนองานให้ทำตามความเหมาะสมตามกลุ่มนักเรียนและเครื่องมือที่ใช้ อาจนำเสนอผ่าน
เครื่องขยายภาพ (visualizer) นำเสนอผ่านกระดาษปรู๊ฟ หรือนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ เช่น กลุ่ม 
Facebook หรือ Line เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นผลงานของกลุ่มอ่ืน จากนั้นนำข้อมูลมาอภิปรายสรุป  

 

 

• หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 สสวท. 
  

เวลาที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

ในการทำกิจกรรม 

สื่อการเรียนรู้/ 

แหล่งเรียนรู้ 

จุดประสงค์ 

การเตรียมตัว 

ล่วงหน้าสำหรับครู 

ดูดาววันไหนกันด ีกิจกรรมท้ายบท 
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ตัวอย่างผลการทำกิจกรรม 

นักเรียนวางแผนไปเที่ยวในฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 กำหนดสถานที่คือ จ.เลย โดยวางแผนดู
ดวงจันทร์เสี ้ยวในช่วงหัวค่ำเวลาประมาณ 19:00 น. จึงกำหนดให้เป็นว ันขึ ้น 5 ค่ำ ซึ ่งตรงกับคืนวันที่ 
12 ธันวาคม ให้สังเกตดวงจันทร์ทางทิศตะวันตก หลังจากเวลาประมาณ 23:00 น. ดวงจันทร์ลับขอบฟ้าไปแล้วไม่
มีแสงจันทร์รบกวนจึงเริ่มดูดาว และดูดวงอาทิตย์ขึ้นที่เวลา 6:34 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม ทิศตะวันออก (สืบค้น
ข้อมูลเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นท่ี จ.เลย จากเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทย) 

 

 
เฉลยคำถามท้ายกิจกรรม 

นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์มาวางแผนท่องเที่ยวที่ใด 
ในช่วงวันและเวลาใด เพราะเหตุใด 

 แนวคำตอบ ตอบตามที่นักเรียนวางแผน โดยเหตุผลที่เลือกช่วงเวลาและสถานที่ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้ง 3 
อย่างในสถานการณ์ คือ สามารถดูดวงจันทร์เสี้ยวช่วงหัวค่ำ ดูดาวช่วงดึกโดยปราศจากแสงจันทร์รบกวน และตื่น
ขึ้นมาดูดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า 
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1. ถ้ามวลของดวงจันทร์ลดลงจะส่งผลต่อโลกอย่างไร * 
 แนวคำตอบ เมื่อมวลของดวงจันทร์ลดลง แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์กระทำต่อโลกก็ลดลงตามไปด้วย ซึ่งอาจมีผลต่อ

ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง เช่น ทำให้ระดับน้ำขึ้นน้ำลงเปลี่ยนแปลงน้อย 

2. จากภาพ เพราะเหตุใดสถานีอวกาศนานาชาติจึงโคจรรอบโลกได้โดยไม่ตกลงบนโลก * 

 

แนวคำตอบ สถานีอวกาศนานาชาติไม่ตกลงมาบนโลกเพราะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่มากพอที่จะโคจรรอบโลกได้  
โดยเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมากถึง 5 ไมล์ต่อวินาที หรือประมาณ 8 กิโลเมตรต่อวินาที  

 (ท่ีมา : https://www.nasa.gov/feature/facts-and-figures) 

3. อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้เพื่อตอบคำถามข้อที่ 3.1-3.2 

 
3.1 จากเนื้อหาในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเอก การคาดคะเนของเอกมีส่วนใดบ้างที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง

อย่างไร * 
 แนวคำตอบ ส่วนที่ไม่ถูกต้องคือ “ฉันคิดว่าจากนี้ไปอีกสัก 1-2 เดือนก็น่าจะเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนเสียที” 

ที่ถูกต้องคือเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูใบไม้ผลิ ไม่ใช่ฤดูร้อน และอีกส่วนคือ “ตอนนี้ที่ประเทศจีนอากาศคงหนาว
เหมือนกัน” ที่ถูกต้องคือประเทศจีนอากาศร้อน 

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท  

https://www.nasa.gov/feature/facts-and-figures
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3.2 ถ้าประเทศจีนเป็นฤดูหนาว ประเทศนิวซีแลนด์ควรเป็นฤดูอะไร เพราะเหตุใด (วาดรูปพร้อมทั้งเขียน
อธิบาย) ** 

 แนวคำตอบ ประเทศจีนอยู่บริเวณซีกโลกเหนือ เมื่อโลกโคจรมาอยู่ที ่ตำแหน่งที่ซีกโลกเหนือเบนออกจาก     
ดวงอาทิตย์ ประเทศจีนจะเป็นฤดูหนาว ส่วนบริเวณซีกโลกใต้ซึ่งเบนเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นฤดูร้อน ดังนั้น
ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งอยู่บริเวณซีกโลกใต้จึงเป็นฤดูร้อน 

 

4. พิจารณาข้อมูลในตารางเพื่อตอบคำถามข้อที่ 4.1-4.2 

 

4.1 ถ้านักเรียนต้องการเดินทางไปเที่ยวชมทะเลแหวก จ.กระบ่ี ควรไปดูวันและเวลาใดจึงจะเห็นทะเลแหวกกว้าง
ที่สุด * 

 แนวคำตอบ ถ้าต้องการชมทะเลแหวกที่กว้างที่สุด ควรเป็นวันที่ระดับน้ำต่ำสุด คือวันที่ 16 เวลา 17:40 น. 
ระดับน้ำจะต่ำสุดโดยมีความสูงเพียง 1.03 เมตร 

4.2 นักเรียนคิดว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด ** 
 แนวคำตอบ ปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง เกิดจากผลของแรงไทดัลซึ่งเป็นแรงที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วง

หรือแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำบนผิวโลก 
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5. ถ้านักเรียนต้องการสังเกตหรือสืบค้นข้อมูลของดาวเสาร์ จะใช้เทคโนโลยีอวกาศใดได้บ้าง * 
 แนวคำตอบ การสังเกตดาวเสาร์ สามารถสังเกตด้วยกล้องโทรทรรศน์ที่อยู่บนโลกได้ หรือสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่

รวบรวมข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศที่สังเกตจากนอกโลกรวมถึงยานสำรวจอวกาศท่ีเดินทางไปสำรวจดาวเสาร์ 

6. เพราะเหตุใดจึงต้องมีกล้องโทรทรรศน์อวกาศที่ตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่แตกต่างกัน * 
 แนวคำตอบ เพราะกล้องโทรทรรศน์ที่ตรวจวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่แตกต่างกัน ให้ข้อมูลของวัตถุท้องฟ้าที่

สังเกตแตกต่างกันตามไปด้วย ดังนั้นในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าหนึ่ง ๆ อาจต้องใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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1. จรวดลำหนึ่งปล่อยจากพื้นโลกเพื่อออกไปยังนอกโลกที่ระดับความสูง 10,000 กิโลเมตร ที่ระดับความสูงนี้
น้ำหนักของจรวดมีค่าเป็นอย่างไร * 
ก. น้ำหนักของจรวดเท่าเดิมเนื่องจากเป็นจรวดลำเดิม 
ข. น้ำหนักของจรวดเพ่ิมข้ึนเนื่องจากจรวดมีความเร็วเพิ่มมากขึ้น 
ค. น้ำหนักของจรวดลดลงเนื่องจากอยู่ในบริเวณท่ีไม่มีความดันอากาศ 
ง. น้ำหนักของจรวดลดลงเนื่องจากอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้น 
เฉลย ง.  เพราะ น้ำหนักของจรวดคือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อจรวด ดังนั้นเมื่อจรวดอยู่ห่างจากโลกมากขึ้น  

แรงโน้มถ่วงก็จะน้อยลง น้ำหนักของจรวดจึงน้อยลง 

2. ถ้าดวงจันทร์มีมวลมากขึ้นเป็น 2 เท่า แรงโน้มถ่วงท่ีดวงจันทร์กระทำต่อโลกจะมีค่าเปลี่ยนไปอย่างไร ** 
ก. แรงโน้มถ่วงเท่าเดิม 
ข. แรงโน้มถ่วงลดลงครึ่งหนึ่ง 
ค. แรงโน้มถ่วงเพ่ิมข้ึน 2 เท่า 
ง. แรงโน้มถ่วงเพ่ิมข้ึน 4 เท่า 
เฉลย ค.  เพราะ แรงโน้มถ่วงขึ้นอยู่กับมวลของดาว ดังนั้นถ้าดวงจันทร์มีมวลเพิ่มขึ้น 2 เท่า แรงโน้มถ่วงก็เพิ่มขึ้น 2 

เท่าเช่นกัน  

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายหน่วย  
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3.  

 

รูปแสดงวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในรอบปี เมื่อโลกโคจรจากตำแหน่งที่ 1 มายัง
ตำแหน่งที่ 2 ทำให้เกิดการเปลี่ยนฤดู การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด * 
ก. ตำแหน่งที่ 2 โลกห่างจากดวงอาทิตย์มากขึ้น 
ข. ตำแหน่งที่ 2 ซีกโลกเหนือมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 
ค. ตำแหน่งที่ 2 ซีกโลกเหนือได้รับแสงตกเฉียง 
ง. ตำแหน่งที่ 2 ซีกโลกเหนือได้รับแสงตกตั้งฉาก 
เฉลย ค.  เพราะ ณ ตำแหน่งที่ 1 ซีกโลกเหนือได้รับแสงตกตั้งฉาก เมื่อโลกเคลื่อนที่เปลี่ยนมายังตำแหน่งที่ 2 ใน

ลักษณะที่แกนของโลกเอียงคงที่ ทำให้แกนของโลกบริเวณซีกโลกเหนือเบนออกจากดวงอาทิตย์มากขึ้น 
และทำให้บริเวณซีกโลกเหนือได้รับแสงตกเฉียงมากข้ึน ส่งผลให้อุณหภูมิลดลง เกิดการเปลี่ยนฤดู 
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4. 

 

ถ้า X แทนตำแหน่งของผู้สังเกต ตำแหน่งใดบนวงโคจรที่ผู้สังเกตมองเห็นดวงอาทิตย์ข้ึนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ** 
ก. ตำแหน่งที่ 1     ข. ตำแหน่งที่ 2 
ค. ตำแหน่งที่ 3     ง. ตำแหน่งที่ 4 
เฉลย ก.  เพราะ เมื่อผู้สังเกตอยู่บริเวณซีกโลกเหนือ ดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกเยื้องไปทางทิศเหนือเมื่อแกนของโลก

ทางซีกโลกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ซึ่งก็คือตำแหน่งที่ 1 

5.   

 

จากภาพตำแหน่งต่าง ๆ ของดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลก ที่ตำแหน่งที่ 2 และ 6 พื้นผิวของดวงจันทร์ที่ได้รับแสง
จากดวงอาทิตย์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ผิวของดวงจันทร์ทั้งหมด ** 
ก. 25%, 75%    ข. 25%, 25% 
ค. 75%, 25%    ง. 50%, 50% 
เฉลย ง.  เพราะ เนื่องจากดวงจันทร์มีลักษณะคล้ายทรงกลมทึบแสง เมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ทำให้ทุกตำแหน่ง

ที่ดวงจันทร์โคจรไป ดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงเสมอ 
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6.  ถ้าต้องการศึกษาการกระจายและการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆฝน ลักษณะทางกายภาพของกลุ่มดาวเคราะหน์้อย 
และใช้เครื่อง GPS ในการนำทาง จะต้องใช้ข้อมูลจากดาวเทียมประเภทใดบ้างตามลำดับ * 

    กำหนดให้ 1 คือ ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
 2 คือ ดาวเทียมสื่อสาร 

3 คือ ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร 
4 คือ ดาวเทียมเพื่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ 
5 คือ ดาวเทียมกำหนดตำแหน่ง 

ก. 1, 2, 3     ข. 1, 4, 5 
ค. 2, 3, 4     ง. 3, 4, 2 
เฉลย ข. เพราะ การศึกษาการกระจายและการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆฝนต้องใช้ข้อมูจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

ลักษณะทางกายภาพของกลุ ่มดาวเคราะห์น้อยต้องใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื ่อการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ และการใช้เครื่อง GPS ในการนำทางต้องใช้ข้อมูลจากดาวเทียมกำหนด
ตำแหน่ง 

7. ข้อความใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการสำรวจอวกาศ * 
ก. เพ่ือศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาของดาว 
ข. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับชั้นบรรยากาศของโลก 
ค. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับวิศวกรรมของยานอวกาศ 
ง. เพ่ือศึกษาการกำเนิดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
เฉลย ข.  เพราะ วัตถุประสงค์ในการสำรวจอวกาศมีหลายประการ เช่น ศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาของดาวเคราะห์ 

วิเคราะห์องค์ประกอบของดาวเคราะห์เพ่ือศึกษาการกำเนิดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ทั้งยังศึกษาเกี่ยวกับ
วิศวกรรมของยานอวกาศอีกด้วย สำหรับการศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกจะเป็นการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอวกาศ ไม่ใช่การสำรวจอวกาศ 
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คณะที่ปรึกษา 

คณะผู้จัดทำคู่มือครู 

 

  

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.วนิดา  ธนประโยชน์ศักดิ์    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

นางชุติมา   เตมียสถิต     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางกิ่งแก้ว   คูอมรพัฒนะ     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวดวงกมล   เหมะรัต     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาววราภรณ์   ถิรสิร ิ     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาววรรณภา   ศรีวิไลสกุลวงศ์    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวธนพรรณ   ชาลี     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวสุนิสา   แสงมงคลพิพัฒน์     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.อรนิษฐ์   โชคชัย     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.กฤษลดา   ชูสินคุณาวุฒิ     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.วชิร   ศรีคุ้ม     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.นิพนธ์   จันเลน     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาววิมลมาศ   ศรีนาราง     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวรตพร   หลิน     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นายศุภณัฐ   คุ้มโหมด     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นายจิรวัฒน์   ดำแก้ว     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.ยศินทร์   กิติจันทโรภาส     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.วิลานี   สุชีวบริพนธ ์     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นายอภิรัตน์   ฐิติมั่น     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

คณะผู้จัดทำ 



351 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ภาคผนวก 
คู่มือครรูายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คณะผู้พิจารณาคู่มือครู 

 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัธน์   ยังดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริาภรณ์   อาชวาคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สุภาษร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุลกัษณ์   ธีรานุพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช   อาชวาคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว   อุดมศิริชาคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ณัฐรินทร์   วงศ์ธรรมวานชิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดร.เดชา   ศุภพิทยาภรณ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.พิรุณ   ศิริศักดิ์  โรงเรียนราชินีบน 
ดร.ภาณุพันธ์   ลิมปชยาพร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดร.สายรุ้ง   ซาวสุภา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.อุเทน   แสวงวิทย์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
นางจันทิมา   สุขพัฒน์  โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
นางรุ่งรตี   เทพนม  โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
นางสมพร   วิชัยประเสริฐ  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
นางสาวปวีณา   จาดพันธ์อินทร์ โรงเรียนราชิน ี
นางสาวปวีณา   ชาลีเครือ  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 
นางสาววรรณวีร์   เหมือนประยูร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
นางสาวสุชาดา   โสภูงา  โรงเรียนปทุมคงคา 
นางสาวสุภาพ   แจ่มปัญญา ข้าราชการบำนาญ 
นายกอบวิทย์   พิริยะวัฒน์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพฯ 
นายพิพัฒน์พงษ์   สาจันทร์  โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 
นายรังสิมันต์   จันทร์เรือง  โรงเรียนวัดน้ำพุ 
นายสัจจะ   รุณวุฒิ  โรงเรียนนาน้อย 
นายศักดิ์ดาวุฒิ   เมืองก้อน  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
นายอดิศักดิ์   สุขวิสุทธิ์  โรงเรียนอรุณประดิษฐ 
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คณะบรรณาธิการ 

คณะผู้ทดลองใช ้

คณะทำงานฝ่ายเสริมวิชาการ 

 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวิทย์   มาแทน   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์   สุคนธชาติ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา   ดาสา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธาริน   โล่ห์ตระกูล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปนา   จ้อยเจริญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
นางสาวจิตรลดา   อยู่ดวง  โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 
นางสาวไพลิน   นวลหงษ์  โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 
นางสาววิมลสิริ   อาสนะ  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 
นายชุมพล   ชารีแสน  โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 
นายปกรณ์เกียรติ   ศิริสุทธิ์  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 
นายปณิธาน   พิมพ์หนู  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 
นายมนศักดิ์   ฤทธิโชติ  โรงเรียนหันคาพิทยาคม 
นายศิริพล   กิจวาสน์  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) 
นายสรศักดิ์   ไชยเฉพาะ  โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 
นายห่วง   ฆังคสุวรรณ  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 
 
 

นางสาวรัชดากรณ์   สุนาวี    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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