
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                              เวลา 3 ชั่วโมง 

จุดประสงค์

 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 ปากกา

เคมี
1 ด้าม 8 กรรไกร 1 เล่ม

4 ลวดยาว 55 เซนติเมตร 3 เส้น 9 เทปใส 1 ม้วน

5
ฝาครอบแก้วพลาสติก 

หรือฝาแก้วกาแฟ
2 ใบ 10

โปรแทรกเตอร์/ครึ่งวงกลม

วัดมุม
1 อัน

ดาราศาสตร์

กบั

สถาปัตยกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ชุดอุปกรณ์ของห้อง

 ที่ รายการ จ�านวน

1 ลูกโลกจ�าลอง 1 อัน

2 คอมพิวเตอร์พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2-5 เครื่อง

วิธีด�าเนินกิจกรรม 
 1. ให้นักเรียนเขียนแปลนบ้านหรือท่ีพักอาศัยของนักเรียนคร่าว ๆ ดังตัวอย่างในใบกิจกรรมที่ 1 
  โดยระบุต�าแหน่งของห้อง หน้าต่าง ในต�าแหน่งต่าง ๆ ของบ้านเทียบกับทิศทางให้ถูกต้อง รวมทั้ง 
  ระบุต�าแหน่งของต้นไม้ขนาดใหญ่รอบ ๆ บริเวณบ้าน เพื่อใช้ในการอภิปรายถึงการออกแบบและการ 
  วางแปลนบ้านหรือที่อยู่อาศัยของนักเรียน
 2. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ ใบความรู้ที่ 1.2 กรุงเทพมหานคร  
  ประเทศไทย แล้วตอบค�าถามใบกิจกรรมที่ 2 
 3. ให้นกัเรยีนตกลงร่วมกนัภายในกลุ่มเพ่ือก�าหนดเง่ือนไขและจุดมุง่หมายของการออกแบบผงับ้านว่าให้ 
  รับแสงมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยเฉพาะในเดือนใด
 4. ให้นกัเรยีนศกึษาเส้นทางเดนิปรากฏของดวงอาทติย์ในแต่ละประเทศ จาก www.suncalc.net  แล้วน�า 
  ข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ ตามวิธีการในใบกิจกรรมที่ 3
 5. ให้นกัเรยีนน�าแบบจ�าลองแนวการเคล่ือนทีป่รากฏของดวงอาทติย์บนท้องฟ้าของแต่ละกลุ่มมาวางรวม 
  กนัหน้าห้องเรยีน แล้วให้นักเรยีนแต่ละกลุม่สงัเกตแบบจ�าลองทัง้หมดแล้วให้นกัเรยีนพยายามระบคุวาม 
  สัมพันธ์ หรือจัดหมวดหมู่แบบจ�าลอง และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแนวการ 
  เคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าของแต่ละประเทศ
 6. ถ้าสมมติให้นักเรียนอาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นักเรียนจะเลือกแปลนบ้านให้เหมาะสมกับ 
  การรับแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน ฤดูกาล ภูมิอากาศ และพื้นที่ที่จะสร้างบ้าน ของแต่ละ 
  ประเทศนั้นอย่างไร ให้สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขที่นักเรียนได้ระบุไว้แล้วในข้อที่ 3 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบกิจกรรมที่ 1-4
 2. ใบความรู้ที่ 1.1-1.7 
 3. บทความ ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม จาก www.narit.or.th/index.php/2012-11-15-06-31-
   44/250-2013-02-04-03-49-52
 4. โปรแกรมท้องฟ้าจ�าลอง Stellarium 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมที่ 1 

ส�ารวจบ้านตนเอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                  เวลา 30 นาที
ค�าส่ัง ให้นักเรียนวาดแปลนบ้านหรือที่พักอาศัยของนักเรียนคร่าว ๆ โดยระบุต�าแหน่งของห้อง หน้าต่าง 
ในต�าแหน่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามทิศทาง พร้อมทั้งระบุต�าแหน่งของต้นไม้ขนาดใหญ่รอบ ๆ บริเวณบ้าน
หมายเหตุ ถ้าบา้นของนักเรียนมมีากกว่า 2 ชัน้ ให้นักเรียนเลือกเขยีนแปลนบ้านชั้นลา่ง หรือชั้นที่มห้ีองนอนของ
นักเรียนเอง

ตัวอย่าง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมที่ 2 

เป้าหมายการออกแบบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                  เวลา 30 นาที

กลุ่มที่…………………………………………………………………ชั้น.........................................................
สมาชิกกลุ่ม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ที่อยู่อาศัย เมือง..............................ประเทศ..............................
จากใบความรู้ที่ 1.2 กรุงเทพมหานครและข้อมูลเมืองที่นักเรียนอาศัย จงตอบค�าถามต่อไปนี้
1.  เมืองที่นักเรียนอาศัยมีอุณหภูมิสูงสุดและต�่าสุดเป็นเท่าไหร่ เม่ือเปรียบเทียบกับกรุงเทพฯ ส่งผล 
 อย่างไร ต่อการออกแบบบ้าน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  เมืองที่นักเรียนอาศัยมีภูมิอากาศแบบใดเมือเทียบกับกรุงเทพฯ ส่งผลอย่างไรต่อการออกแบบบ้าน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับในแต่ละวันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพฯ ส่งผลอย่างไร 
 ต่อการออกแบบบ้าน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  นักเรียนต้องการออกแบบบ้านให้รับแสงมากขึ้น หรือ น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบบ้าน
 ในกรุงเทพฯ เพราะเหตุใด

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  กลุ่มของนักเรียนต้องการออกแบบผังบ้านให้รับแสงมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยเฉพาะในเดือนใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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ใบกิจกรรมที่ 3 

แบบจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                           เวลา 90 นาท ี
จุดประสงค์
 1. บรรยายต�าแหน่งการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี
 2. บรรยายแนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์
 3. สร้างแบบจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์
 4. อธิบายความสัมพันธ์ของแนวการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์กับฤดูกาล

วัสดุอุปกรณ์

ที่ รายการ จ�านวน
ต่อกลุ่ม

ที่ รายการ จ�านวน
ต่อกลุ่ม

1
พื้นที่สร้างบ้าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 

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 

หรือฝาแก้วกาแฟ
2 ใบ 10

โปรแทรกเตอร์/ครึ่งวงกลม

วัดมุม
1 อัน

ค�าสั่ง 
ให้นักเรียนสร้างแบบจ�าลองเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ของวันที่ 
 • 21 มีนาคม 
 • 21 มิถุนายน 
 • 23 กันยายน
 • 22 ธันวาคม 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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วิธีด�าเนินการ
 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.suncalc.net  
 2. พิมพ์ชื่อเมืองและประเทศที่ต้องการศึกษา
 3. เลือกวันที่ที่ต้องการศึกษา
 4. ใช้ฝาครอบแก้วพลาสติกทรงครึ่งวงกลมซึ่งแทนท้องฟ้าที่เรามองเห็น วางทับวงกลมบนจอภาพ ให ้
  จุดศูนย์กลางของวงกลมตรงกับจุดศูนย์กลางของฝาครอบแก้วพลาสติก
 5. ก�าหนดจดุทีด่วงอาทติย์ปรากฏในตอนเช้า และลบัขอบฟ้าในตอนเยน็ จากนัน้ลากเส้นโดยใช้ปากกาเคมี
  เชือ่มจดุสองจุดให้มีความโค้งตามเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ระหว่างวนัจาก www.suncalc.net  
  จะได้เส้นทางปรากฏของดวงอาทิตย์ที่อยู่ในรูปของสามมิติ
 6. ท�าข้อ 3-5 ซ�้าอีกครั้ง โดยเปลี่ยนวันที่ที่ต้องการศึกษาไป
 7. ท�าแบบจ�าลองเส้นทางเดนิปรากฏของดวงอาทติย์ บนแผ่นพลาสตกิลกูฟกู โดยตดิแผนทีต่ัง้บ้านบนแผ่น 
  พลาสติกลูกฟูก 
 8. ใช้ดินน�้ามันแปะติดกับแผ่นพลาสติกลูกฟูกให้ตรงกับต�าแหน่งที่ดวงอาทิตย์ปรากฏลับขอบฟ้าท่ีได้จาก   
  www.suncalc.net 
 9. ตัดเส้นลวดให้มีความยาวพอเหมาะ ดัดลวดให้โค้ง ติดปลายทั้งสองเข้ากับดินน�้ามันทั้งสองก้อน  
  ปรับความโค้งและองศาการเอียงให้สอดคล้องกับเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ระหว่างวันที่ 
  ปรากฏบนฝาครอบแก้วพลาสติกทรงครึ่งวงกลม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบบันทึกกิจกรรม

ตอนที่ 1 ศึกษาเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์ในรอบปี

 1. ข้อมูลทั่วไป 
  เมืองและประเทศที่ต้องการศึกษา……………………………….....................................................................
  ต�าแหน่งบนโลก: ละติจูด………………………………........... ลองติจูด………………………………......................
 2. ให้นักเรียนวาดภาพแสดงเส้นทางปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในวันที่ 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. ให้นักเรยีนวาดภาพแสดงเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทติย์บนท้องฟ้าในวนัท่ี 21 ของทุกเดอืนในรอบปี

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.) 
กระทรวงศึกษาธิการ

36



 4. จากเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าข้างต้น จงตอบค�าถามต่อไปนี้
  4.1 เส้นทางเดนิปรากฏของดวงอาทติย์บนท้องฟ้าในวนัที ่21 มนีาคม เร่ิมต้นทศิทางใดและส้ินสดุทศิทางใด  
   และแนวปรากฏระหว่างวันเป็นเช่นไร
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        4.2 เส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในวันที่ 21 มิถุนายน เร่ิมต้นทิศทางใดและสิ้นสุด 
   ทิศทางใด และแนวปรากฏระหว่างวันเป็นเช่นไร  
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………
        4.3 เส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในวันที่ 23 กันยายน เร่ิมต้นทิศทางใดและสิ้นสุด 
   ทิศทางใด และแนวปรากฏระหว่างวันเป็นเช่นไร
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………
        4.4 เส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในวันที่  22 ธันวาคม เริ่มต้นทิศทางใดและสิ้นสุด 
   ทิศทางใด และแนวปรากฏระหว่างวันเป็นเช่นไร
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                …… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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5.  ให้นักเรียนวาดภาพแสดงเส้นทางเดินปรากฏของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในวันท่ี 21 มีนาคม 21 มิถุนายน  
 23 กันยายน และ 22 ธันวาคม ของกลุ่มอื่น ๆ โดยเลือกประเทศที่อยู่ในกลุ่มขั้วโลกเหนือ เส้นศูนย์สูตร  
 และขั้วโลกใต้ ตามล�าดับ

 5.1  ประเทศที่อยู่ในกลุ่มซีกโลกเหนือได้แก่.............................................................................

 5.2  ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม เส้นศูนย์สูตรได้แก่.............................................................................

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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 5.3  ประเทศที่อยู่ในกลุ่มซีกโลกใต้ได้แก่.............................................................................

6.  เส้นทางเดนิปรากฏของดวงอาทติย์บนท้องฟ้าของกลุ่มตนเหมอืนหรือแตกต่างจากกลุ่มอืน่อย่างไร จงอธบิาย
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ใบกิจกรรมที่ 4 

วางแปลนบ้านจ�าลอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                          เวลา  30 นาท ี
 
 ค�าสั่ง ให้นักเรียนวางแปลนบ้านตามความเหมาะสมของภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อม พร้อม
ทั้งระบุเหตุผลสนับสนุนแนวคิดของนักเรียนอย่างละเอียด

สถานการณ์

 ถ้าสมมตใิห้นกัเรียนอาศยัอยู่ในประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก นกัเรยีนจะเลอืกแปลนบ้านให้เหมาะสมกบัการรบั
แสงอาทติย์ทีเ่ปลีย่นไปในแต่ละวนั ฤดูกาล ภมูอิากาศ และพืน้ทีท่ีจ่ะสร้างบ้านของแต่ละประเทศนัน้อย่างไร 
โดยทุกกลุ่มได้ระบุจุดมุ่งหมายและความต้องการร่วมกันแล้วว่ากลุ่มของนักเรียนต้องการออกแบบผังบ้านให้รับ
แสงมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยเฉพาะในเดือนใด 

ข้อมูลเบื้องต้น

สถานที่ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สภาพอากาศ  : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สภาพภูมิประเทศ  : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
เหตุผลในการตัดสินใจ : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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แผนผังพื้นที่สร้างบ้านและการวางแปลนบ้าน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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