
ดำรำศำสตร์

กบั

สถำปัตยกรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา  3 ชั่วโมง

สาระส�าคัญ
	 ต�าแหน่งทีด่วงอาทติย์ขึน้และตกทีบ่รเิวณขอบฟ้าในแต่ละวนัทัง้ปีจะไม่ขึน้และตกในต�าแหน่งเดมิแต่มีการ
เปลี่ยนแปลงต�าแหน่งเล็กน้อยในแต่ละวันและเมื่อครบหนึ่งปีก็จะมีต�าแหน่งการข้ึนและตกของดวงอาทิตย์กลับ
มาต�าแหน่งเดิมอีกเป็นวัฏจักร	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยที่แกนโลก
เอียงเป็นมุม	23.5	องศากับเส้นตั้งฉากของระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์	ซึ่งส่งผลต่อพลังงานที่โลกได้
รับจากดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน	เกิดเป็นฤดูกาลขึ้น	
	 ในการออกแบบเพือ่สร้างบ้านเรือนหรือทีพั่กอาศยัต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั	ทศิทาง	ต�าแหน่ง
การขึน้ตกของดวงอาทิตย์	สภาพภมูอิากาศ	และสภาพภมูปิระเทศของต�าแหน่งนัน้	เพือ่สร้างทีพั่กให้ตรงกบัความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้วย	

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

1.	สร้างแบบจ�าลองเพื่ออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์
ในรอบปี

1.	เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติใน 
การน�าเสนอ	วิเคราะห์		และ
แปลความหมายผลลัพธ์				

-
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E: วิศวกรรมศาสตร์ 
•	 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
	 (ออกแบบผังบ้านให้รับแสงมากที่สุดหรือ

น้อยที่สุดจากสถานการณ์ที่ก�าหนดให้)

M: คณิตศาสตร์ 
•	 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติ	
•	 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ

และสามมิติ

S: วิทยาศาสตร์*
•	 การเปลี่ยนต�าแหน่งการขึ้นตกและเส้นทาง

เดินปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปี

T: เทคโนโลยี
•	 การใช้โปรแกรมแสดงเส้นทางปรากฏของ

ดวงอาทิตย์ในแต่ละประเทศจากเว็บไซต์

ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม

สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

-	 โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใน
ลักษณะที่แกนโลกเอียงกับ
แนวตั้งฉากของระนาบทาง
โคจรท�าให้เกิดกลางวันกลาง
คืนยาวไม่เท่ากันและต�าแหน่ง
การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ที่
ขอบฟ้าและเส้นทางการขึ้น
ตกของดวงอาทิตย์เปลี่ยน
ไปในรอบปี	ซึ่งส่งผลต่อการ
ด�ารงชีวิต

-	 การแปลความหมายผลลัพธ์	
(Interpreting	Result)

-	 การน�าสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

-	 การตั้งค�าถามทางสถิติ	
(Formulation	Question)

-	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	(Collecting	
Data)

-	 การน�าเสนอข้อมูล
-	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่น�าเสนอในรูป

แผนภูมิรูปวงกลม	ตาราง	แผนภูมิ
แท่ง	แผนภูมิรูปภาพ	แผนภูมิจุด	
(dotplots)	กราฟเส้น

-	 หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
-	 ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า		

ด้านข้าง		ด้านบนของรูปเรขาคณิต
สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์	

-	 การใช้โปรแกรมแสดงข้อมูล
ที่ต้องการจากเว็บไซต์

กรอบแนวคิด

*เป็นวิชาหลักในการน�ากิจกรรมนี้
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จุดประสงค์ของกิจกรรม
	 1.	 อธิบายต�าแหน่งการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี
	 2.	 อธิบายแนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ของพื้นที่ที่ศึกษา
	 3.	 อธิบายความสัมพันธ์ของแนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์และละติจูดของพื้นที่นั้น	ๆ
	 4.	 สร้างแบบจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ของพื้นที่ที่ศึกษา
	 5.	 วางแปลนบ้านให้เหมาะสมกับ	ภูมิอากาศ	ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโดยมีเหตุผลสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ์

ที่ รายการ จ�านวน
ต่อกลุ่ม

ที่ รายการ จ�านวน
ต่อกลุ่ม

1
พื้นที่สร้างบ้าน	เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง	16	เซนติเมตร

1	แผ่น 6
แผ่นพลาสติกลูกฟูก	ขนาด	20		
เซนติเมตร	x	30	เซนติเมตร

1	แผ่น

2 ดินน�้ามัน 1	ก้อน 7 คัตเตอร์		 1	อัน

3 ปากกาเขียนซีดี	หรือ	ปากกาเคมี 1	ด้าม 8 กรรไกร 1	เล่ม

4 ลวดยาว	55	เซนติเมตร	 3	เส้น 9 เทปใส 1	ม้วน

5
ฝาครอบแก้วพลาสติก	หรือ 
ฝาแก้วกาแฟ

2	ใบ 10
โปรแทรกเตอร์/ครึ่งวงกลม 
วัดมุม

1	อัน

ชุดอุปกรณ์ของห้อง

ที่ รายการ จ�านวน

1 ลูกโลกจ�าลอง 1	อัน

2 คอมพิวเตอร์พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2-5	เครื่อง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นระบุปัญหา
	 1.	 ก่อนที่จะท�ากิจกรรมหลักในเรื่องนี้	ครูควรให้นักเรียนท�าใบกิจกรรมที่	1	ส�ารวจบ้านตนเอง เป็นการ

ศึกษาแบบบ้านท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ�าวันของนักเรียนเอง	 โดยให้นักเรียนเขียนแปลนบ้าน
หรือที่พักอาศัยของนักเรียนคร่าว	ๆ	โดยระบุต�าแหน่งของห้อง	หน้าต่าง	ในต�าแหน่งต่าง	ๆ	ของบ้าน
เทียบกบัทิศทางให้ถูกต้อง	รวมทัง้ระบตุ�าแหน่งของต้นไม้ขนาดใหญ่รอบ	ๆ 	บรเิวณบ้าน	เพือ่ใช้ในการ
อภิปรายถึงการออกแบบและการวางแปลนบ้านหรือที่อยู่อาศัยของนักเรียน	
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  หมายเหตุ
	 	 •	 ถ้าบ้านของนักเรียนมีมากกว่า	2	ชั้น	 ให้นักเรียนเลือกเขียนแปลนบ้านชั้นล่าง	หรือชั้นที่มีห้อง

นอนของนักเรียนเอง
	 	 •	 ถ้านักเรยีนไม่สามารถระบทุศิทางของบ้านนกัเรยีนได้	ให้ครใูช้ค�าถามกระตุน้การคดิของนกัเรยีน

ว่า	นกัเรียนเคยสงัเกตหรือไม่ว่าในตอนเช้าดวงอาทิตย์ข้ึนทางทิศใดของบ้าน	หรือนกัเรยีนสงัเกต
เห็นดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศใดเวลานักเรียนเดินกลับบ้านในตอนเย็น	

	 2.	 ครใูห้นกัเรียนแลกเปลีย่นเรียนรู้แผนผงัทีพ่กัอาศยัของนกัเรยีนจากใบกจิกรรมท่ี	1	ส�ารวจบ้านตนเอง	
โดยเปรียบเทียบแผนผังกับเพื่อนที่นั่งข้าง	ๆ

	 3.	 ครูน�าอภปิรายหน้าชัน้เรยีนถึงหลักการออกแบบบ้านและท่ีพักอาศยัของนกัเรียนโดยอาจใช้ค�าถามดงันี้	
	 	 3.1	 หน้าบ้านของนักเรียนหันไปทางทิศใด	นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
	 	 	 (แนวค�าตอบ	 	 เช่น	 หน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือ	 เพราะ	 มีถนนด้านหน้าสะดวกต่อการ

เข้า-ออก	หรือ	หน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออก	เพราะ	สภาพพื้นที่บังคับ	หรือ	หน้าบ้าน
หันหน้าไปทางทิศตะวันตก	เพราะต้องการหลีกเลี่ยงแสงตอนเช้า)

	 	 3.2	 หน้าต่างห้องนอนของนักเรียนอยู่ทางทิศใด	 ทิศทางของหน้าต่างห้องนอนมีผลต่อการรับแสง
อาทิตย์และการอยู่อาศัยของนักเรียนหรือไม่	อย่างไร	

	 	 	 (แนวค�าตอบ	 เช่น	 หน้าต่างห้องนอนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก	 ส่งผลให้ได้รับแสงตอนเช้า
อย่างเต็มที่	ซึ่งท�าให้นอนตื่นสายไม่ได้	หรือ	หน้าต่างห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันตก	ท�าให้ได้รับ
แสงอาทิตย์ตอนบ่าย	ส่งผลให้ห้องนอนมีอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะตอนบ่าย)

	 	 3.3	 ในบรเิวณบ้านของนกัเรียนปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ทศิทางใด	ส่งผลต่อร่มเงาต่อท่ีพักอาศยัของนกัเรยีนอย่างไร
	 	 	 (แนวค�าตอบ	 เช่น	 ปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ทางทิศตะวันตก	 ช่วยให้ร่มเงาโดยเฉพาะตอนบ่าย	 ไม่ให้

บ้านร้อนเกนิไป	ท�าให้บ้านมอีณุภมูไิม่สงูมาก	ส่งผลให้ประหยดัค่าไฟฟ้าของเครือ่งท�าความเยน็)
	 4.	 ครูใช้ค�าถามเพ่ือน�าอภิปรายและให้ครูและนักเรียนลงข้อสรุปร่วมกันว่าแสงอาทิตย์มีผลต่อการอยู่

อาศยัหรอืไม่	 และมกีารออกแบบบ้านให้สอดคล้องกบัทศิทางของแสงอาทติย์อย่างไร	 ซ่ึงควรสรปุได้ว่า	
ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น	 มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงตลอดทั้งปีทิศทางที่บ้านรับแสงอาทิตย์
อย่างเตม็ทีค่อืทศิตะวนัออก-ตะวนัตก	ดงันัน้ห้องทีอ่ยูด้่านนีจ้งึมอีณุหภมูสิงู	ซึง่อาจส่งทัง้ผลดแีละผล
เสียต่อบ้าน	เช่น	ส่งผลดีต่อห้องน�้าท�าให้ห้องน�้าแห้งเร็ว	ไม่ชื้น	แต่อาจส่งผลเสียต่อห้องนอน	เพราะ
ท�าให้ห้องร้อนไม่เหมาะสมกบัการอยูอ่าศยั	ซึง่อาจแก้ไขได้โดยการปลกูต้นไม้ช่วยบังแสง	ซึง่จะส่งผล
ต่อการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

	 5.	 ครใูห้นกัเรยีนศกึษาใบความรู้ท่ี	1.1	ลอนดอน	ประเทศองักฤษ	และ	ใบความรู้ที	่1.2	กรุงเทพมหานคร	
ประเทศไทย	แล้วถามค�าถามเพื่อน�าอภิปรายว่า	การออกแบบบ้านในประเทศไทยต้องให้บ้านสะสม
ความร้อนให้น้อยที่สุดและมีการระบายความร้อนที่ดี	 ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะออกแบบบ้าน
โดยให้ห้องนอนและห้องนั่งเล่นรับแสงน้อยท่ีสุดและออกแบบให้ห้องน�้าและห้องซักล้างรับแสงมาก	
จากข้อมูลท่ีได้จากใบความรู้ที่	 1.1	 นักเรียนคิดว่าในเมืองลอนดอน	 ประเทศอังกฤษ	 จะมีหลักการ
ออกแบบบ้านเพื่อหลีกเล่ียงแสงอาทิตย์เช่นเดียวกับในประเทศไทยหรือไม่	 อย่างไร	 (ครูควรเน้นย�้า
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ให้นักเรียนระบุหลักฐานจากใบความรู้เพื่อน�ามาสนับสนุนแนวคิดให้ชัดเจน)	
	 	 (แนวค�าตอบ 
	 	 •	 ใช้หลกัการในการออกแบบท่ีแตกต่างไป	ในกรงุลอนดอนควรจะออกแบบบ้านให้รบัแสงอาทติย์

มาก	เพราะจ�านวนชัว่โมงทีร่บัแสงอาทติย์เฉลีย่ต่อปีมค่ีาน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบักรงุเทพ	จงึควร
เพิ่มแสงสว่างให้กับบ้านด้วยแสงอาทิตย์

	 	 •	 ใช้หลกัการในการออกแบบท่ีแตกต่างไป	ในกรงุลอนดอนควรจะออกแบบบ้านให้รบัแสงอาทติย์
มาก	 เพราะอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพ	 จึงควรเพิ่มอุณหภูมิของบ้าน
ด้วยแสงอาทิตย์

	 	 •	 ใช้หลักการในการออกแบบท่ีแตกต่างไป	 ในลอนดอนควรจะออกแบบบ้านให้รับแสงอาทิตย์
มากโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม	 เพราะอุณหภูมิเฉล่ียน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรุงเทพ	จึงควรเพิ่มอุณหภูมิบ้านด้วยแสงอาทิตย์)

	 6.	 ครใูห้ข้อมูลเพิ่มเตมิว่า	ดวงอาทิตย์ปรากฎทางขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและหายไปทางทิศตะวันตก	
และดวงอาทติย์ไม่ได้ปรากฏทางขอบฟ้าในต�าแหน่งเดมิตลอดทัง้ปี	แต่จะแตกต่างกันเลก็น้อยในแต่ละ
วัน	ซึ่งถ้านักเรียนที่มีหน้าต่างห้องนอนทางทิศตะวันออกสังเกตต�าแหน่งการปรากฏของดวงอาทิตย์
ในแต่ละวนั	ต�าแหน่งจะเปล่ียนไป	เช่น	บางเดือนดวงอาทติย์ขึน้อยูม่มุหน้าต่าง	บางเดือนดวงอาทติย์
ขึ้นต�าแหน่งกลางหน้าต่าง

	 7.	 ครถูามเพิม่เตมิว่า	การทีต่�าแหน่งการปรากฏของดวงอาทติย์ในแต่ละวนัทีเ่ปลีย่นไปส่งผลอย่างไรต่อ
ชีวิตประจ�าวัน	

	 	 (แนวค�าตอบ 
	 	 •	 กลางวัน-กลางคืน	(ซึ่งเป็นค�าตอบที่ไม่ถูกต้องที่นักเรียนมักตอบบ่อย	ๆ	ปรากฏการณ์กลางวัน-

กลางคืนเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง) 
	 	 •	 เวลากลางวัน-กลางคืนที่สั้นยาวเปลี่ยนไปในแต่ละฤดู
	 	 •	 อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปในแต่ละฤดู
	 	 •	 เกิดฤดูกาล)
	 8.	 ครูสร้างสถานการณ์สมมติว่า	ถ้าสมมติให้นักเรียนอาศัยอยู่ในเมืองส�าคัญต่าง ๆ ทั่วโลก นักเรียน

จะเลือกแปลนบ้านให้เหมาะสมกับแต่ละเมืองนั้นอย่างไร โดยมีเงื่อนไขว่า นักเรียนต้องค�านึงถึง
ปัจจัยดังนี้

  ➢	 การรับแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน	 ➢	 ฤดูกาล
  ➢	 ภูมิอากาศ	 ➢	 พื้นที่ที่จะสร้างบ้าน

ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
	 9.	 จากสถานการณ์ข้างต้น	 ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจ�าเป็นว่านักเรียนต้องทราบข้อมูลอะไรบ้าง

เพื่อช่วยในการออกแบบบ้านให้ตรงตามเงื่อนไข	เขียนค�าตอบเหล่านี้บนกระดาน	หรือแผ่นกระดาษ
ขนาดใหญ่	เพื่อใช้ในการอ้างอิงตลอดกิจกรรม	ซึ่งควรสรุปได้ดังนี้	
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  ข้อมูลที่จ�าเป็น
	 	 9.1	 ประเทศที่นักเรียนอาศัย
	 	 9.2	 พื้นที่ที่จะตั้งบ้าน
	 	 9.3	 ภูมิอากาศของประเทศนั้น	ๆ
	 	 9.4	 ฤดูกาลของประเทศนั้น	ๆ
	 	 9.5	 ทิศทางการรับแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไป
	 10.	 ครูแบ่งนกัเรยีนออกเป็น	6	กลุม่	กลุม่ละ	5-7	คน	โดยก�าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะสร้างบ้านและประเทศท่ีนกัเรยีน

อาศยั	พร้อมทัง้แจกใบความรูท้ี	่1.2-1.7	ทีส่อดคล้องกบัประเทศท่ีนกัเรยีนอาศยั	ให้แต่ละกลุ่ม	(อาจให้
นกัเรียนแต่ละกลุม่เลอืกพ้ืนทีท่ีจ่ะสร้างบ้านและประเทศท่ีนกัเรยีนอาศยัเอง)

  หมายเหตุ	 ครูยังไม่ต้องบอกข้อมูลว่าแต่ละประเทศที่นักเรียนจะท�าการศึกษาอยู่ในกลุ่มใด	ควรให้
นักเรียนจัดหมวดหมู่และหาความสัมพันธ์เองในภายหลัง

กลุ่มประเทศซีกโลกเหนือ	 ตัวอย่างพื้นที่ที่จะสร้างบ้าน
	 •	 ใบความรู้	1.2	กรุงเทพ	ประเทศไทย
	 •	 ใบความรู้	1.3	โซล	ประเทศเกาหลีใต้	

กลุ่มประเทศในเขตเส้นศูนย์สูตร
	 •	 ใบความรู้	1.4	จาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย
	 •	 ใบความรู้	1.5	อันตานานาริโว	ประเทศมาดากัสการ์	

กลุ่มประเทศซีกโลกใต้
	 •	 ใบความรู้	1.6	บัวโนส	ไอเรส	ประเทศอาร์เจนตินา
	 •	 ใบความรู้	1.7	เมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย
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ตัวอย่างใบความรู้ที่ 1.2 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

	 11.	 ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลทั่วไป	 สภาพภูมิอากาศ	 และจ�านวนชั่วโมงที่รับแสงอาทิตย์เฉลี่ยของ
แต่ละประเทศจากใบความรู้ที่	 1.2-1.7	 โดยทุกกลุ่มจะได้รับแจกใบความรู้ที่	 1.2	กรุงเทพมหานคร	
ประเทศไทย	เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบด้วย	จากนั้นตอบค�าถามในใบกิจกรรมที่	2

	 	 •	 อณุหภมูสิงูสดุและต�า่สุดเป็นอย่างไรเมือ่เปรียบเทยีบกับกรุงเทพมหานคร	ส่งผลอย่างไรต่อการ
ออกแบบบ้าน

	 	 •	 เมืองที่นักเรียนอาศัยอยู่มีภูมิอากาศแบบใดเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานคร	ส่งผลอย่างไร
ต่อการออกแบบบ้าน	

	 	 •	 ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับในแต่ละวันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานคร	 ส่งผล 
อย่างไรต่อการออกแบบบ้าน

	 	 •	 นกัเรยีนต้องการออกแบบบ้านให้รับแสงมากข้ึน	หรอื	น้อยลง	เมือ่เปรยีบเทยีบกับการออกแบบ
บ้านในกรุงเทพมหานคร	เพราะเหตุใด

	 	 	 	 นักเรียนจะต้องตกลงร่วมกันภายในกลุ่มเพ่ือก�าหนดเงื่อนไขและจุดมุ่งหมายของการ
ออกแบบว่า	 กลุ่มของนักเรียนต้องการออกแบบผังบ้านให้รับแสงมากท่ีสุดหรือน้อยที่สุด	 โดย
เฉพาะในเดือนใด	
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สภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Month ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 0C

(F)

32.5

(90.5)

33.3

(91.9)

34.3

(93.7)

35.4

(95.7)

34.4

(93.9)

33.6

(92.5)

33.2

(91.8)

32.9

(91.2)

32.8

(91)

32.6

(90.7)

32.4

(90.3)

31.7

(89.1)

33.3

(91.9)

อุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน 0C

(F)

27.6

(81.7)

28.9

(84)

30.1

(86.2)

31.2

(88.2)

30.5

(86.9)

29.9

(85.5)

29.5

(85.1)

29.2

(84.6)

28.9

(84)

28.7

(83.7)

28.1

(82.6)

26.9

(80.4)

29.13

(84.43)

อุณหภูมิต�่าสุดเฉลี่ย 0C

(F)

22.6

(72.7)

24.4

(75.9)

25.9

78.6

26.9

(80.4)

26.3

(79.3)

26.1

(79)

25.7

(78.3)

25.5

(77.9)

25.0

(77)

24.8

(76.6)

23.9

(75)

22.0

(71.6)

24.9

(76.8)

ปริมาณน�้าฟ้าเฉลี่ย  mm

(inches)

13.3

(0.52)

20.0

(0.78)

42.1

(1.61)

91.4

(3.59)

247.7

(9.75)

157.1

(6.18)

175.1

(6.894)

219.3

(8.63)

334.3

(13.16)

292.1

(11.5)

49.5

(1.94)

6.3

(0.24)

1,648.2

(64.88)

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) 68 72 72 72 75 74 75 76 79 78 70 66 73

จ�านวนชัว่โมงท่ีรบัแสงอาทติย์เฉล่ีย 9.09 8.35 8.99 8.6 7.23 5.90 5.68 5.37 5.20 6.61 7.88 8.78 7.30

พิกัดภูมิศาสตร์ : 13045’0”N

100031’1.20”E

เนื้อที่ : 1,568.737 กม.2

ประชากร :  5,692,284 คน 

ความหนาแน่น :  3,600 คน/กม.2

ก่อตั้ง : 21 เมษายน พ.ศ. 2325

รายได้หลัก :  จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

en.wikipedia.org/wiki/Bangkok

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ

ไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการ

ธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสารและความเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสามเหลี่ยม

ปากแม่น�้าเจ้าพระยา มีแม่น�้าเจ้าพระยาซึ่งทอดตัวยาว 372 กิโลเมตร พาดผ่าน

แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี

    กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย

Bangkok Thailand

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในเขตร้อน มีภูมิอากาศร้อนแบบทุ่งหญ้าสะวันนา ได้รับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท�าให้มี

ฝนตกในช่วงบ่ายถึงค�่าอย่างสม�่าเสมอ กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณ

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�้า มีระดับความสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง

ประมาณ 1.50-2 เมตร ท�าให้เกิดปัญหาน�้าท่วมบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุม

Key Fact



	 12.	 ครูแนะน�านักเรียนว่าตอนนี้ทุกกลุ่มได้จุดมุ่งหมายและความต้องการร่วมกันแล้วว่ากลุ่มของนักเรียน
ต้องการออกแบบผังบ้านให้รับแสงมากที่สุดหรือน้อยที่สุด	โดยเฉพาะในเดือนใด	เพราะฉะนั้นข้อมูล
ท่ีจ�าเป็นที่ส�าคัญอีกอันหนึ่งที่เหลือคือ	 ดวงอาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้าในทิศทางใด	 และเปลี่ยนไป
อย่างไรในแต่ละเดอืน	ซึง่นกัเรียนจะได้ศกึษาเส้นทางเดนิปรากฏของดวงอาทติย์ของเมอืงต่าง	ๆ 	โดย
ให้นักเรียนท�าใบกิจกรรมที่	3		แบบจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์		ดังนี้

	 13.	 ครใูช้ค�าถามเพ่ือกระตุน้ความคดิของนกัเรยีนว่า	นกัเรยีนคงทราบแล้วว่าดวงอาทติย์ปรากฏทางขอบ
ฟ้าทางทิศตะวนัออกและหายไปทางทศิตะวนัตก	แต่ในความเป็นจรงิแล้วดวงอาทติย์ไม่ได้ปรากฏทาง
ขอบฟ้าในต�าแหน่งเดมิตลอดทัง้ปี	แต่จะแตกต่างกนัเล็กน้อยในแต่ละวนั	เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนัน้	

	 	 (แนวค�าตอบ เกิดจากการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยแกนโลกที่เอียง	23.5	องศา)
	 14.	 ครูให้นักเรียนคนหนึ่งยืนตรงกลางห้องเพื่อแทนต�าแหน่งของดวงอาทิตย์	 และให้ตัวแทนนักเรียน

อธิบายการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลก	โดยใช้ลูกโลกจ�าลอง	
	 15	 ครอูธบิายว่าโลกหมุนรอบตวัเองโดยหมนุรอบแกนโลกซึง่เอยีง	23.5	องศา	ในขณะทีโ่ลกหมุนรอบตวั

เองก็จะหมุนรอบดวงอาทิตย์เช่นกัน	โดยแกนโลกจะชี้ไปทิศทางเดียวไม่ว่าโลกจะเคลื่อนไปต�าแหน่ง
ใดก็ตาม	(ตามภาพ)	ซึ่งส่งผลต่อความผันแปรของระยะเวลากลางวันกลางคืน	และฤดูกาล

	 16.	 ครูให้นักเรียนศึกษาเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ในแต่ละประเทศจาก	 www.suncalc.net		
แล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้มาสร้างเป็นแบบจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ตามใบกจิกรรมที	่3	โดย
ครูท�าแบบจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ของประเทศอังกฤษให้เป็นตัวอย่าง	
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	 	 ตัวอย่างเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ของประเทศอังกฤษในวันที่	21	มีนาคม	2558	จาก
	 	 www.suncalc.net

	 	 16.1	 จาก	www.suncalc.net		เลือกเมือง	London	ประเทศ	UK	และ	เลือกศึกษาการขึ้นตกของ
ดวงอาทิตย์วันที่	21	มีนาคม	2558	

	 	 16.2	 ใช้ฝาครอบแก้วพลาสติกทรงครึง่วงกลมซ่ึงแทนท้องฟ้าทีเ่รามองเหน็	วางทบัวงกลมบนจอภาพ	
ให้จุดศูนย์กลางของวงกลมตรงกับจุดศูนย์กลางของฝาครอบแก้วพลาสติก

	 	 16.3	 ก�าหนดจุดที่ดวงอาทิตย์ปรากฏในตอนเช้า	และลับขอบฟ้าในตอนเย็น	จากนั้นลากเส้นโดยใช้
ปากกาเคมีเชื่อมจุดสองจุดให้มีความโค้งตามเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ระหว่างวัน		
นักเรียนจะได้เส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ของวันที่	21	มีนาคม	2558	ที่อยู่ในรูปของ
สามมิติ

วางทับวงกลมบนจอภาพ	ก�าหนด
ทิศทางปรากฏและลับขอบฟ้าของดวง
อาทิตย์แล้วลากเส้นโค้งเชื่อม

ทิศทางแนวปรากฏของอาทิตย์ระหว่างวันใน
รูปแบบ	3	มิติ
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	 	 16.4 ท�าข้อ	16.1-16.3	ซ�า้อีกครัง้	โดยเปลีย่นวนัทีท่ีต้่องการศึกษาไปเป็นวนัที	่21	มถินุายน	2558		จะ
ได้เส้นทางเดนิปรากฏของดวงอาทติย์บนฝาครอบแก้วพลาสตกิทรงครึง่วงกลมสองเส้นท่ีขนานกัน

	 	 16.5	 จากนัน้ให้นกัเรยีนท�าแบบจ�าลองเส้นทางเดนิปรากฏของดวงอาทติย์ของวนัที	่21	มนีาคม	2558	
บนแผ่นพลาสติกลูกฟูก	โดยติดแผนที่ตั้งบ้านบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก	

	 	 16.6	 ใชด้ินน�้ามนัแปะติดกับแผ่นพลาสตกิลูกฟูกใหต้รงกบัต�าแหน่งที่ดวงอาทติย์ปรากฏลบัขอบฟ้า
ที่ได้จาก		www.suncalc.net	

	 	 16.7	 ตดัเส้นลวดให้มคีวามยาวพอเหมาะ	ดัดลวดให้โค้ง	ติดปลายท้ังสองเข้ากบัดินน�า้มนัทัง้สองก้อน	
ปรับความโค้งและองศาการเอียงให้สอดคล้องกับเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ระหว่าง
วันที่ปรากฏบนฝาครอบแก้วพลาสติกทรงครึ่งวงกลม

	 เส้นทางเดนิปรากฏของดวงอาทิตย์ของกรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	ของวันที่	21	มีนาคม	2558

	 	 16.8	 ท�า	16.6-16.7	ซ�า้อกีครัง้เพือ่ท�าเส้นโค้งจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทติย์ของวนัที	่21	
มิถุนายน	2558

	 17.	 เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท�าแบบจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ของเมืองลอนดอน	 
ประเทศอังกฤษแล้ว	 ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนลงมือสร้างแบบจ�าลองเส้นทางเดนิปรากฏของดวง
อาทติย์ของเมอืงทีก่ลุม่ตนเองอาศยัอยู	่โดยให้นกัเรียนสร้างแบบจ�าลองแนวการเคลือ่นทีป่รากฏของ
ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าของเมืองที่ตนศึกษาในวันที่	

	 	 1)	21	มีนาคม												2)	21	มิถุนายน												3)	23	กันยายน												และ	4)	22	ธันวาคม	
  ข้อสังเกต
	 	 •	 ให้นกัเรยีนสงัเกตทศิทางเดนิทีป่รากฏบนแผนทีต่ัง้บ้าน	เพือ่นกัเรยีนจะสามารถสร้างแบบจ�าลอง

ได้ถูกต้อง
	 	 •	 เส้นลวดท่ีจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าควรมีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลม	

คล้ายกับเส้นทางที่วาดบนฝาครอบแก้วพลาสติกครึ่งทรงกลม
	 18.	 ให้นกัเรยีนเขยีนชือ่เมอืง	ประเทศทีน่กัเรยีนศกึษา	ระบวุนัทีข่องเส้นลวดจ�าลองแนวการเคล่ือนท่ีของ

ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า	รวมทั้งระบุฤดูกาลจากข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยในใบความรู้ที่	1.2-1.7	
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แบบจ�าลองเส้นทางเดนิปรากฏของดวงอาทิตย์ของกรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ

	 19.	 ให้นักเรียนน�าแบบจ�าลองแนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าของแต่ละกลุ่มมาวาง
รวมกันหน้าห้องเรียน	 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตแบบจ�าลองทั้งหมดแล้วให้นักเรียนพยายาม
ระบคุวามสมัพนัธ์	หรอืจดัหมวดหมูแ่บบจ�าลอง		โดยครูพยายามกระตุ้นให้นกัเรียนเปรียบเทยีบความ
เหมอืนและความแตกต่างของแนวการเคลือ่นท่ีปรากฏของดวงอาทติย์บนท้องฟ้าของแต่ละประเทศ	
โดยครูก�าหนดเวลาให้แต่ละกลุ่ม	3-5	นาที	

	 20.	 เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มได้เปรียบเทียบแบบจ�าลองแนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
ของแต่ละกลุม่	ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุม่น�าเสนอความสมัพนัธ์ทีค้่นพบ	และร่วมกนัสรปุความสมัพนัธ์	
ซึ่งควรสรุปได้ว่า

	 	 20.1	 แนวการเคล่ือนที่ปรากฏของดวงอาทติย์จะมเีพยีง	3	เส้น	เนือ่งจาก	เส้นทางเดนิปรากฏของดวง
อาทติย์ในวนัที	่21	มนีาคม	จะซ้อนทับกบั	วนัท่ี	21	กนัยายน

	 	 20.2	 แนวทางการเคลือ่นทีป่รากฏของดวงอาทติย์บนท้องฟ้าจะเริม่ทางทศิตะวันออก	และสิน้สุดทาง
ทศิตะวนัตกเสมอ	

	 	 20.3	 ในประเทศซีกโลกเหนอืจะมฤีดูกาลตรงข้ามกบัประเทศในซกีโลกใต้
	 	 20.4	 แนวการเคลือ่นทีป่รากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าแต่ละพ้ืนทีข้ึ่นกบัต�าแหน่งละติจูดของพืน้ที่

นัน้	ๆ
	 	 20.5	 แนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บน

ท้องฟ้าของประเทศในเขตศูนย์สูตรแนวการ
เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์จะท�ามุม	 90	
องศากับขอบฟ้า N S

E

W
เสนขอบฟา
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	 	 20.6	 แนวการเคลือ่นทีป่รากฏของดวงอาทติย์บนท้องฟ้า
ของประเทศในซีกโลกเหนือจะเอียงไปทางใต้	

	 	 20.7	 แนวการเคลือ่นทีป่รากฏของดวงอาทติย์
บนท้องฟ้าของประเทศในซีกโลกใต้จะ
เอียงไปทางเหนือ

	 21.	 ครูอาจถามนักเรียนเพิ่มเติมว่า	เคยได้ยินค�าว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืน	หรือไม่	 เป็นปรากฏการณ์อะไร	
น่าจะเกิดขึ้นในฤดูใด	ในประเทศใด
	 	 (แนวค�าตอบ เป็นปรากฏการณ์ที่ยังสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้ว
ก็ตาม	เกิดในประเทศฟินแลนด์	และประเทศอื่น	ๆ	ที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ	ซึ่งน่าจะเกิดในฤดูร้อน	ประมาณ
เดือนมิถุนายน	 ส่วนประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกใต้จะเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวเช่นเดียวกันซ่ึงจะเกิดในฤดูร้อน	
ประมาณเดือนธันวาคม)
	 22.	 ครูแสดงการขึ้นตกของดวง
อาทติย์ในประเทศฟินแลนด์	(หรอืประเทศ
ใดก็ได้ท่ีอยูใ่กล้กบัข้ัวโลกเหนือ)	ในวนัที	่21	
มิถุนายน	แล้วให้นักเรียนสังเกต	พบว่า	 มี
ช่วงเวลาที่เป็นกลางวันนานถึง	24	ชั่วโมง

N S

E

W
เสนขอบฟา

N S

E

W
เสนขอบฟา
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ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
	 23.	 ครยู�า้เตอืนสถานการณ์ทีน่กัเรยีนต้องแก้ปัญหาว่า	ถ้าสมมตใิห้นกัเรยีนอาศยัอยูใ่นประเทศต่าง	ๆ 	ทัว่

โลก	 นักเรียนจะเลือกแปลนบ้านให้เหมาะสมกับการรับแสงอาทิตย์ท่ีเปล่ียนไปในแต่ละวัน	 ฤดูกาล	
ภมูอิากาศ	และพืน้ทีท่ีจ่ะสร้างบ้านของแต่ละประเทศนัน้อย่างไร โดยทกุกลุม่ได้ระบจุุดมุง่หมายและ
ความต้องการร่วมกันแล้วว่ากลุ่มของนักเรียนต้องการออกแบบผังบ้านให้รับแสงมากที่สุดหรือน้อย
ที่สุด	โดยเฉพาะในเดือนใด	

	 	 จากแบบจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในช่วงต่าง	 ๆ	 รอบปี	 นักเรียนจะ
ออกแบบบ้านอย่างไร	

  ➢	 นักเรียนต้องการวางบ้านหันหน้าไปทางด้านใด	เพราะเหตุใด
  ➢	 นักเรียนต้องการวางห้องนอนไว้ทางทิศใด	เพราะเหตุใด
  ➢	 นักเรียนต้องการวางห้องน�้าไว้ทางทิศใด	เพราะเหตุใด
  ➢	 นักเรียนต้องการวางห้องนั่งเล่นไว้ทางทิศใด	เพราะเหตุใด
  ➢	 พื้นที่ที่นักเรียนต้องการสร้างบ้านมีข้อจ�ากัดหรือไม่	อย่างไร	

ขั้นวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา  
	 24.	 เมือ่นกัเรียนวเิคราะห์ข้อมลูทีจ่�าเป็นทัง้หมดทีส่่งผลต่อการออกแบบบ้านให้เหมาะสมกบัประเทศต่าง	ๆ 	

แล้ว	ให้นักเรียนเลือกแปลนบ้านทีค่รเูตรยีมไว้ให้สอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์ของกลุ่ม	แล้วน�าแปลน
บ้านที่เลือกไปวางไว้บนพื้นที่ที่จะสร้างบ้าน	

ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
	 25.	 ให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบช้ินงานของตัวเองว่าสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของกลุ่มตนหรือ

ไม่		โดยผู้สอนตั้งค�าถามเพื่อช่วยผู้เรียนแต่ละกลุ่มในการตรวจสอบ	เช่น	
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	 	 -	 ในฤดูร้อนห้องใดในบ้านที่ได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดหรือน้อยที่สุด	 เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ของพื้นที่นั้นหรือไม่	อย่างไร	

	 	 -	 ในฤดหูนาวห้องใดในบ้านทีไ่ด้รบัแสงอาทติย์มากทีสุ่ดหรอืน้อยทีส่ดุ	เหมาะสมกบัสภาพอากาศ
ของพื้นที่นั้นหรือไม่	อย่างไร

	 26	 ให้นกัเรยีนปรบัปรงุชิน้งานของตนให้สอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของกลุ่มมากขึน้	ถ้าแปลน
บ้านท่ีมใีห้เลือกไม่สอดคล้องกบัความต้องการทัง้หมดของกลุม่	ให้เลอืกแปลนทีเ่หมาะสมท่ีสดุ	พร้อม
ทั้งระบุวิธีการแก้ปัญหาอื่น	ๆ	เช่น	การปลูกต้นไม้	การท�าหน้าต่างเพิ่ม	หรือการใส่ผ้าม่านบังแสง

ขั้นน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน
	 27.	 ครูให้นักเรียนน�าเสนอรูปแบบการวางตัวของแปลนบ้าน	 หรือที่พักอาศัยที่นักเรียนได้ออกแบบไว	้

พร้อมทั้งระบุเหตุผล	 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนกลุ่มอื่น	 ๆ	 แสดงความเห็นต่อผลงานของกลุ่มท่ีน�า
เสนอ	เช่น	ถ้านักเรียนเป็นผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย	นักเรียนจะซื้อบ้านหลังนั้นหรือไม่	เพราะเหตุใด	

	 28.	 ให้นักเรียนน�าความรู้ที่ได้ทั้งหมดจากกิจกรรมดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม	ไปวิเคราะห์กิจกรรมที่	
1	ส�ารวจแบบบ้านตวัเอง	ว่าบ้านของนกัเรียนออกแบบให้สอดคล้องกบัการรับแสงอาทิตย์ทีเ่ปลีย่นไป
ในแต่ละวัน	ฤดูกาล	ภูมิอากาศ	และ	พื้นที่ที่จะสร้างบ้าน	หรือไม่	อย่างไร	ถ้านักเรียนจะปรับเปลี่ยน
แปลนบ้าน	 หรือ	 จัดสภาพแวดล้อมเช่นการปลูก/ตัดต้นไม้	 การท�าผ้าม่านบังแสง	 ให้เหมาะสมกับ
ปัจจัยเหล่านี้ยิ่งขึ้น	นักเรียนจะท�าอย่างไร	

	 29.	 ครถูามค�าถามเพิม่เตมิว่า	นอกจากปัจจยัการรับแสงอาทิตย์ทีเ่ปลีย่นไปในแต่ละวนั	ฤดกูาล	ภมูอิากาศ	
และพื้นที่ที่จะสร้างบ้านแล้ว	นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอื่นๆ	อีกหรือไม่ที่มีอิทธิผลต่อการออกแบบบ้าน

	 	 (แนวค�าตอบ เช่น	ทิศทางลม	ค่าใช้จ่าย	รสนิยมส่วนตัว	ฮวงจุ้ย)

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม
	 1.	 ในกิจกรรมข้างต้นนกัเรียนได้ศกึษาเส้นทางเดนิปรากฏของดวงอาทิตย์เปลีย่นแปลงในรอบปีของเมือง

ต่าง	ๆ 	ใน	7	ประเทศรอบโลก	โดยครไูด้เตรยีมใบความรูเ้กีย่วกบัเมอืงนัน้	ๆ 	ให้ส�าหรบันกัเรยีน	ส�าหรบั
โรงเรยีนท่ีมคีวามพร้อม	หรอื	ห้องเรยีนทีม่คีวามยดืหยุน่ในเวลาการจดักจิกรรม	ครอูาจให้นกัเรยีนแต่ละ
กลุม่เลอืกประเทศทีน่กัเรยีนศกึษาอย่างอสิระ	 และให้นกัเรยีนสบืค้นข้อมลูทีจ่�าเป็นทางอินเทอร์เนต็
ด้วยตวัเอง	เพือ่เป็นการฝึกทักษะการสืบค้น	การคดักรองและการแปลความหมายข้อมลู

	 2.	 ส�าหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม	ให้นักเรียนลองออกแบบบ้านและศึกษาผลของแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยน
ไป	โดยใช้โปรแกรม	simulation	sketch	up,	solid	work	หรือ	google	sketchup	

กิจกรรมเสนอแนะ 
	 ให้นักเรียนเสนอโครงการกับทางโรงเรียนในการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์	 โดยการสร้างแบบ
จ�าลองขนาดใหญ่เส้นทางการเคลือ่นทีป่รากฏของดวงอาทติย์	ณ	ต�าแหน่งของโรงเรยีน	เพือ่ประโยชน์ในการเรยีน
รู้ฤดูกาล	การดูดาว	นาฬิกาแดด	และสามารถให้เป็นอุปกรณ์ออกก�าลังกายอีกด้วย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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การวัดประเมินผล 

รายการ คะแนนเต็ม

1.	 ความถูกต้องของแบบจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏดวงอาทิตย์ของพื้นที่ที่ศึกษา
	 •	 ใช้ลวดเพียงสามเส้นแสดงเส้นทางเดินปรากฏดวงอาทิตย์	เนื่องจาก	เส้นทางเดิน

ปรากฏดวงอาทิตย์ของวันที่	21	มีนาคม	ซ้อนทับกับวันที่	23	กันยายน
	 •	 แนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าของประเทศในซีกโลกใต้จะเอียง

ไปทางเหนือ	ส่วนซีกโลกเหนือจะเอียงไปทางใต้	
	 •	 ความเอียงของเส้นลวด	โดยประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกจะมีความเอียงของเส้นลวด

มากกว่าประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร

40

2.	 การให้เหตุผลสนับสนุนในการวางแปลนบ้านให้เหมาะสมกับ	ภูมิอากาศ	ภูมิประเทศ
และสภาพแวดล้อมของแผนที่สร้างบ้าน

20

3.	 การเชื่อมโยงแนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์กับฤดูกาล 10

4.	 ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา 10

5.	 การน�าเสนอชิ้นงาน	ถูกต้อง	น่าสนใจ	 10

6.	 การท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 10

รวม 100

สื่อและแหล่งเรียนรู้
	 1.	 บทความ	ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม	
	 	 จาก	www.narit.or.th/index.php/2012-11-15-06-31-44/250-2013-02-04-03-49-52
	 2.	 ใบความรู้ที่	1.1-1.7	
	 3.	 โปรแกรมท้องฟ้าจ�าลอง	Stellarium	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ใบควำมรู้ส�ำหรบัครู

ค�าอธิบายเว็บไซต์ www.suncalc.net

1. ชื่อเมือง ประเทศ: พิมพ์ชื่อเมือง	และ/หรือ	ประเทศ	เพื่อแสดงแผนที่เมือง/ประเทศที่ต้องการ
2. วันที่: เลือกวันที่ที่ต้องการศึกษา
3. ทิศทางดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า: เส้นสีส้มเข้มแสดงทิศทางที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าตอนเย็น
4. จุดศูนย์กลาง: แสดงต�าแหน่งของผู้สังเกต	อยู่ศูนย์กลางของวงกลม
5. ทิศทางดวงอาทิตย์ปรากฏ: เส้นสีเหลืองแสดงทิศทางที่ดวงอาทิตย์ปรากฏที่ขอบฟ้าตอนเช้า
6. ทิศทางดวงอาทิตย์ปรากฏระหว่างวัน:	เส้นโค้งสีส้มอ่อนแสดงทิศทางดวงอาทิตย์ปรากฏระหว่างวัน
7. เวลากลางวัน: แถบสีเหลืองแสดงเวลากลางวัน
8. เวลากลางคืน: แถบสีน�้าเงินแสดงเวลากลางคืน

	 จากภาพข้างต้น	แปลความหมายได้ว่า	ในวันที่	21	มีนาคม	2558	ผู้สังเกต
ทีอ่ยูท่ีก่รงุลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	จะสงัเกตเหน็ดวงอาทติย์ปรากฏทางขอบฟ้า
ในทิศตะวันออก	 และลับหายไปจากขอบฟ้าในทางทิศตะวันตก	 แต่เราจะสังเกต
เห็นดวงอาทิตย์ปรากฏอ้อมไปทางทิศใต้	โดยไม่ได้ผ่านเหนือศีรษะของผู้สังเกต	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ตัวอย่างแปลนบ้าน
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ตัวอย่างพื้นที่สร้างบ้าน
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ตัวอย่างพื้นที่สร้างบ้าน
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ตัวอย่างพื้นที่สร้างบ้าน
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ตัวอย่างพื้นที่สร้างบ้าน
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ตัวอย่างพื้นที่สร้างบ้าน
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ตัวอย่างพื้นที่สร้างบ้าน
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ตัวอย่างพื้นที่สร้างบ้าน
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แนวค�ำตอบ ใบกิจกรรมที่ 1 

ส�ารวจบ้านตนเอง 

 ให้นักเรียนวาดแปลนบ้านหรือที่พักอาศัยของนักเรียนคร่าว	ๆ	โดยระบุต�าแหน่งของห้อง	หน้าต่าง	ในต�าแหน่งต่าง	ๆ	
ให้ถูกต้องตามทิศทาง	พร้อมทั้งระบุต�าแหน่งของต้นไม้ขนาดใหญ่รอบ	ๆ	บริเวณบ้าน

หมายเหตุ	ถ้าบ้านของนักเรียนมีมากกว่า	2	ชั้น	ให้นักเรียนเลือกเขียนแปลนบ้านชั้นล่าง	หรือชั้นที่มีห้องนอนของนักเรียนเอง

ตัวอย่างค�าตอบ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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แนวค�ำตอบ ใบกิจกรรมที่ 2 

เป้าหมายการออกแบบ 

กลุม่ที.่....................................................................................ชัน้……………………………………………………………….......................
สมาชกิกลุม่…………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
															………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

 ที่อยู่อาศัย เมือง…….....ลอนดอน.....................ประเทศ...................อังกฤษ	............................

จากใบความรู้ที่	1.2	กรุงเทพมหานครและข้อมูลเมืองที่นักเรียนอาศัย	จงตอบค�าถามต่อไปนี้

	 1.	 เมืองที่นักเรียนอาศัยมีอุณหภูมิสูงสุดและต�่าสุดเป็นเท่าไหร่	เมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานคร	ส่งผลอย่างไร
ต่อการออกแบบบ้าน

  แนวค�าตอบ	อุณหภูมิสูงสุดและต�่าสุดต�่ากว่ากรุงเทพมหานครค่อนข้างมาก	แสดงว่าอากาศค่อนข้างหนาวเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานคร	การออกแบบบ้านน่าจะออกแบบให้ได้รับแสงมากท�าให้	บ้านอบอุ่น

	 2.	 เมอืงทีน่กัเรยีนอาศยัมภีมูอิากาศแบบใดเมือ่เปรียบเทียบกบักรุงเทพมหานคร	ส่งผลอย่างไรต่อการออกแบบบ้าน	
  แนวค�าตอบ	 ภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานคร	 การออกแบบบ้านน่าจะออกแบบ

ให้ได้รับแสงมากท�าให้บ้านอบอุ่น
	 3.	 ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับในแต่ละวันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานคร	 ส่งผลอย่างไรต่อการ

ออกแบบบ้าน
  แนวค�าตอบ	ปรมิาณแสงทีไ่ด้รบัค่อนข้างน้อย	โดยเฉพาะในฤดูหนาว	การออกแบบบ้านน่าจะออกแบบให้ได้รบั

แสงมากโดยเฉพาะฤดูหนาว	ท�าให้บ้านอบอุ่นขึ้น
	 4.	 นักเรียนต้องการออกแบบบ้านให้รับแสงมากขึ้น	 หรือ	 น้อยลง	 เมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบบ้านใน

กรุงเทพมหานคร	เพราะเหตุใด
  แนวค�าตอบ	 ออกแบบบ้านให้รับแสงอาทิตย์มากขึ้น	 เพราะอากาศหนาวและได้ปริมาณแสงเฉล่ียน้อยกว่า

กรุงเทพมหานคร
	 5.	 กลุ่มของนักเรียนต้องการออกแบบผังบ้านให้รับแสงมากที่สุดหรือน้อยที่สุด	โดยเฉพาะในเดือนใด
  แนวค�าตอบ	เดือนมกราคมเพราะมีอากาศหนาวที่สุดในรอบปี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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แนวค�ำตอบ แบบบนัทึกกิจกรรม

ตอนที่ 1 ศึกษาเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปี
1.	 ข้อมูลทั่วไป
	 เมืองและประเทศที่ต้องการศึกษา....................................................................................................
	 ต�าแหน่งบนโลก:	ละติจูด.............................................ลองติจูด.......................................................
2.	 ให้นักเรียนวาดภาพแสดงเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในวันที่	21	มีนาคม	21	มิถุนายน	23	กันยายน	

และ	22	ธันวาคม

21 มีนาคม 23 กันยายน

21 มิถุนายน 22 ธันวาคม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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3.	 ให้นักเรียนวาดภาพแสดงเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในวันที่	21	ของทุกเดือนในรอบปี

21 มกราคม 21 พฤษภาคม 21 กันยายน

21 กุมภาพันธ์ 21 มิถุนายน 21 ตุลาคม

21 มีนาคม 21 กรกฏาคม 21 พฤศจิกายน

21 เมษายน 21 สิงหาคม 21  ธันวาคม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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4.	 จากเส้นทางปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าข้างต้น	จงตอบค�าถามต่อไปนี้
	 4.1	 เส้นทางเดนิปรากฏของดวงอาทติย์บนท้องฟ้าในวันที	่21	มนีาคม	เร่ิมต้นทศิทางใดและสิน้สุดทศิทางใด	และแนว

ปรากฏระหว่างวันเป็นเช่นไร
  แนวค�าตอบ	ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและลับหายไปทางทิศตะวันตก	ระหว่างวันดวงอาทิตย์ปรากฏ

บนทองฟ้าทางทิศใต้
	 4.2	 	 เส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในวันที่	21	มิถุนายน	เริ่มต้นทิศทางใดและสิ้นสุดทิศทางใด	และ

แนวปรากฏระหว่างวันเป็นเช่นไร
  แนวค�าตอบ	 ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและลับหายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	 ระหว่าง

วันดวงอาทิตย์ปรากฏบนทองฟ้าทางทิศใต้
	 4.3		เส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในวันที่		23	กันยายน	เริ่มต้นทิศทางใดและสิ้นสุดทิศทางใด	และ

แนวปรากฏระหว่างวันเป็นเช่นไร
  แนวค�าตอบ	ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและลับหายไปทางทิศตะวันตก	ระหว่างวันดวงอาทิตย์ปรากฏ

บนทองฟ้าทางทิศใต้
	 4.4		เส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในวันที่		22	ธันวาคม	เริ่มต้นทิศทางใดและสิ้นสุดทิศทางใด	และ

แนวปรากฏระหว่างวันเป็นเช่นไร
  แนวค�าตอบ	ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และลับหายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้	ระหว่างวันดวง

อาทิตย์ปรากฏบนทองฟ้าทางทิศใต้
5.	 ให้นักเรียนวาดภาพแสดงเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในวันที่	21	มีนาคม	21	มิถุนายน	23	กันยายน	

และ	22	ธันวาคม	ของกลุ่มอื่น	ๆ	โดยเลือกประเทศที่อยู่ในกลุ่มขั้วโลกเหนือ	เส้นศูนย์สูตร	และขั้วโลกใต้	ตามล�าดับ

	 5.1	 ประเทศที่อยู่ในกลุ่มซีกโลกเหนือได้แก่	......กรุงเทพ	ประเทศไทยและ	โซล	ประเทศเกาหลีใต้…..….
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	 5.2	 ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม	 เส้นศูนย์สูตรได้แก่	 .....จาการ์ตา	 ประเทศอินโดนีเซียและอันตานานาริโว	 ประเทศ
มาดากัสการ์	..........

	 5.3	 ประเทศที่อยู่ในกลุ่มซีกโลกใต้ได้แก่	 .....บัวโนส	 ไอเรส	 ประเทศอาร์เจนตินาและ	 เมลเบิร์น	 ประเทศ
ออสเตรเลีย……….

6.	 เส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าของกลุ่มตนเหมือนหรือแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร	 จงอธิบาย
 แนวค�าตอบ
	 •	 แนวทางการเคลือ่นทีป่รากฏของดวงอาทติย์บนท้องฟ้าจะเร่ิมทางทศิตะวนัออก	และสิน้สดุทางทศิตะวนัตกเสมอ
	 •	 แนวการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนไปในแต่ละวัน	แต่จะหมุนวนเป็นวัฏจักรในรอบปี
	 •	 ในประเทศซีกโลกเหนือจะมีฤดูกาลตรงข้ามกับประเทศในซีกโลกใต้
	 •	 แนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าแต่ละพื้นที่ขึ้นกับต�าแหน่งละติจูดของพื้นที่นั้น	ๆ
	 •	 แนวการเคลื่อนทีป่รากฏของดวงอาทติยบ์นท้องฟ้าของประเทศในเขตศนูย์สตูรแนวการเคลือ่นทีป่รากฏของดวง

อาทิตย์จะท�ามุม	90	องศากับขอบฟ้า
	 •	 แนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าของประเทศในซีกโลกเหนือจะเอียงไปทางใต้
	 •	 แนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าของประเทศในซีกโลกใต้จะเอียงไปทางเหนือ
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แนวค�ำตอบ ใบกิจกรรมที่ 4 

วางแปลนบ้านจ�าลอง 

	 ให้นักเรียนวางแปลนบ้านตามความเหมาะสมของภูมิอากาศ	ภูมิประเทศ	 และสภาพแวดล้อม	 พร้อมท้ังระบุเหตุผล
สนับสนุนแนวคิดของนักเรียนอย่างละเอียด

สถานการณ์
	 	 ถ้าสมมติให้นักเรียนอาศัยอยู่ในประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 นักเรียนจะเลือกแปลนบ้านให้เหมาะสมกับการรับแสง

อาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน	ฤดูกาล	ภูมิอากาศ	และพื้นที่ที่จะสร้างบ้านของแต่ละประเทศนั้นอย่างไร โดยทุก
กลุม่ได้ระบจุดุมุง่หมายและความต้องการร่วมกนัแล้วว่ากลุ่มของนกัเรียนต้องการออกแบบผังบ้านให้รับแสงมาก
ที่สุดหรือน้อยที่สุด	โดยเฉพาะในเดือนใด	

ข้อมูลเบื้องต้น

สถานที่	:	......กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ…….
สภาพอากาศ		:	.....อากาศค่อนข้างหนาว	มีหิมะในฤดูหนาว.....
สภาพภูมิประเทศ		:	…..มีภูเขาทางด้านซ้าย…..
เหตุผลในการตัดสินใจ	:
	 	 .....เนือ่งจากกรงุลอนดอน	ประเทศองักฤษมอีณุภมูเิฉลีย่สูงสุดในเดือนตุลาคม	ทีป่ระมาณ	20	องศาเซลเซยีสและ
ต�่าสุด	2.1	องศาเซลเซียสในเดือนกุมภาพันธ์	ท�าให้สภาพอากาศโดยรวมมีความหนาวเย็นกว่าประเทศไทย	จึงควรออกแบบ
บ้านให้รบัแสงมากข้ึน	เพือ่ท�าให้บ้านอบอุน่	ประหยดัค่าไฟในการท�าความร้อน	โดยเฉพาะฤดูหนาว	จงึควรหนักระจกหน้าต่าง
ในแนวตะวันออก-ตะวันตก	และให้เฉียงไปทางใต้	เพราะดวงอาทิตย์จะปรากฏเฉียงไปทางทิศใต้	โดยเฉพาะในฤดูหนาว......
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แผนผังพื้นที่สร้างบ้านและการวางแปลนบ้าน
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