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คำชี้แจง 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดเน้นเพื่อต้องการพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถที่ทัดเทียมกับนานาชาติ ได้เรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ที ่เชื ่อมโยงความรู ้กับ กระบวนการในการ          
สืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนี้ 
โรงเรียนจะต้องใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
สสวท. จึงได้จัดทำหนังสือเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้
สำหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คู่มือครูรายวิชาพื ้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ เล่ม ๒ กลุ ่มสาระ       
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ สสวท. ได้พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปใช้ประกอบหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เล่ม ๒ โดยภายในคู่มือครูประกอบด้วยผังมโนทัศน์ 
ตัวชี้วัด ข้อแนะนำการใช้คู่มือครู ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรมในหนังสือเรียนกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตลอดจนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งการอ่าน การสำรวจตรวจสอบ การฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติการทดลอง   
การสืบค้นข้อมูล  และการอภิปราย โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ จิตวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ ทักษะการคิด       
การอ่าน การสื่อสาร การแก้ปัญหา ตลอดจนการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรมและค่านิยม 
ที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างมีความสุข ในการจัดทำ
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั ้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เล่ม ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และ
ครูผู้สอน จากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 

สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
เล่ม ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
ที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้
คู่มือครูเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โปรดแจ้ง สสวท. ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
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ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 

 วิทยาศาสตร์เป็นเรื ่องของการเรียนรู้เกี ่ยวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต สำรวจ

ตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้ วนำผลที่ได้มาจัดระบบหลักการ แนวคิด 

และทฤษฎี ดังนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด 

นั่นคือใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้  

 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายสำคัญ ดังนี้  

1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎและความรู้พ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และข้อจำกัดของวิทยาศาสตร์ 

3. เพ่ือให้มีทักษะที่สำคัญในการสืบเสาะหาความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี 

4. เพื่อให้ตระหนักถึงการมีผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์ และ

สิ่งแวดล้อม 

5. เพื่อนำความรู้ แนวคิดและทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมและการดำรงชีวิต 

6. เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการ ทักษะใน

การสื่อสาร และความสามารถในการประเมินและตัดสินใจ 

7. เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์ 
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คุณภาพของนักเรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรมีความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการ และจิตวิทยาศาสตร์ 
ดังนี้   

1. เข้าใจโครงสร้าง ลักษณะเฉพาะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งที่อยู่ การทำหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช และการทำงานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์  

2. เข้าใจสมบัติและการจำแนกกลุ ่มของวัสดุ สถานะและการเปลี ่ยนสถานะของสสาร การละลาย        
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ และการแยกสารอย่างง่าย 

3. เข้าใจลักษณะของแรงโน้มถ่วงของโลก แรงลัพธ์ แรงเสียดทาน แรงไฟฟ้าและผลของแรงต่างๆ ผลที่
เกิดจากแรงกระทำต่อวัตถุ ความดัน หลักการที่มีต่อวัตถุ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ปรากฏการณ์เบื้องต้น
ของเสียง และแสง  

4. เข้าใจปรากฏการณ์การขึ้นและตก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ องค์ประกอบ
ของระบบสุริยะ คาบการโคจรของดาวเคราะห์ ความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การขึ้น
และตกของกลุ่มดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การเกิดอุปราคา พัฒนาการและประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 

5. เข้าใจลักษณะของแหล่งน้ำ วัฏจักรน้ำ กระบวนการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำฟ้า 
กระบวนการเกิดหิน วัฏจักรหิน การใช้ประโยชน์หินและแร่ การเกิดซากดึกดำบรรพ์ การเกิดลมบก 
ลมทะเล มรสุม ลักษณะและผลกระทบของภัยธรรมชาติ ธรณีพิบัติภัย การเกิดและผลกระทบของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก  

6. ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูลใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น 

7. ตั้งคำถามหรือกำหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ คาดคะเน
คำตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สอดคล้องกับคำถามหรือปัญหาที่จะสำรวจตรวจสอบ 
วางแผนและสำรวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

8. วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสำรวจตรวจสอบในรูปแบบ
ที่เหมาะสม เพ่ือสื่อสารความรู้จากผลการสำรวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง 

9. แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความ
สนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง และรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่ืน 

10. แสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งม่ัน รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงาน
ลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
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11. ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการดำรงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้นและศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม ทำโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ 

12. แสดงถึงความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า 
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ทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 

ทักษะสำคัญที่ครูผู้สอนจำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเมื่อมีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science Process Skills) 
การเรียนรู ้ทางวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื ่อนำไปสู่          

การสืบเสาะค้นหาผ่านการสังเกต ทดลอง สร้างแบบจำลอง และวิธีการอื่น ๆ  เพื่อนำข้อมูล สารสนเทศและ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดหรือองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

ทักษะการสังเกต (Observing) เป็นความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างสำรวจวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือจากการทดลอง โดยไม่ลงความคิดเห็นของ     
ผู้สังเกต ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การดู การฟังเสียง การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส 

ทักษะการวัด (Measuring) เป็นความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ จากเครื่องมือที่เลือกใช้ออกมาเป็น
ตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมระบหุน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้อง  

ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) เป็นความสามารถในการคาดการณ์อย่างมี

หลักการเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ โดยใช้ข้อมูล (Data) หรือสารสนเทศ (Information) ที่เคย

เก็บรวบรวมไว้ในอดีต 

ทักษะการจำแนกประเภท (Classifying)  เป็นความสามารถในการแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่ม
สิ่งต่าง ๆ ที่สนใจ เช่น วัตถุ สิ่งมีชีวิต ดาว และเทหวัตถุต่าง ๆ หรือปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาออกเป็น
หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการเลือกและระบุเกณฑ์หรือลักษณะร่วมลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจำแนก 

ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลา (Relationship of Space and Time) สเปซ 
คือ พื้นที่ที่วัตถุครอบครอง ในที่นี้อาจเป็นตำแหน่ง รูปร่าง รูปทรงของวัตถุ สิ่งเหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์กัน 
ดังนี้ 

 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
(Relationship between Space and Space) 

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง 
ส ัมพ ันธ ์ก ันระหว ่างพ ื ้นท ี ่ท ี ่ว ัตถ ุต ่างๆ 
ครอบครอง 
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การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 
(Relationship between Space and Time)  

เป็นความสามารถในการหาความเกี่ยวข้อง 
สัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ที่วัตถุครอบครอง
เมื่อเวลาผ่านไป 

ทักษะการใช้จำนวน (Using Number) เป็นความสามารถในการใช้ความรู้สึกเชิงจำนวน และ
การคำนวณเพ่ือบรรยายหรือระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือทดลอง 

ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing and Communicating Data) 
เป็นความสามารถในการนำผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบที่
มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น จนง่ายต่อการทำความเข้าใจหรือเห็นแบบรูปของข้อมูล นอกจากนี้
ยังรวมถึงความสามารถในการนำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 
สมการ การเขียนบรรยาย เพ่ือสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลมากขึ้น  

ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) เป็นความสามารถในบอกผลลัพธ์ของปรากฏการณ์ สถานการณ์ 
การสังเกต การทดลองที่ได้จากการสังเกตแบบรูปของหลักฐาน (Pattern of Evidence) การพยากรณ์ที่
แม่นยำจึงเป็นผลมาจากการสังเกตที่รอบคอบ การวัดที่ถูกต้อง การบันทึก และการจัดกระทำกับข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses) เป็นความสามารถในการคิดหาคำตอบ
ล่วงหน้าก่อนดำเนินการทดลอง  โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานคำตอบที่คิด
ล่วงหน้าที่ยังไม่รู้มาก่อน หรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือ ทฤษฎีมาก่อน การตั้งสมมติฐานหรือคำตอบที่คิดไว้
ล่วงหน้ามักกล่าวไว้เป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซึ่งอาจเป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้หรือไม่ก็ได้  

ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)  เป็นความสามารถในการ
กำหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐานของการทดลอง หรือที่เก่ียวข้องกับการทดลอง 
ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดได้ 

ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) เป ็นความสามารถใน        
การกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ให้สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการทดลอง รวมถึงความสามารถในการระบุและควบคุมตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น 
ซ่ึงอาจส่งผลต่อผลการทดลอง หากไม่ควบคุมให้เหมือนกันหรือเท่ากัน ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการทดลอง ได้แก่       
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการทดลอง ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) หมายถึง สิ่งที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้อง
จัดสถานการณใ์ห้มีสิ่งนี้แตกต่างกัน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง สิ่งที่เป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่างให้
แตกต่างกัน และเราต้องสังเกต วัด หรือติดตามดู 
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ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ (Controlled Variable) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการจัด
สถานการณ์ จึงต้องจัดสิ่งเหล่านี้ให้เหมือนกันหรือเท่ากัน เพื่อให้มั่นใจว่าผลจากการจัดสถานการณ์เกิดจากตัว
แปรต้นเท่านั้น 

ทักษะการทดลอง (Experimenting) การทดลองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบ          
การทดลอง การปฏิบัติการทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง ทักษะการทดลองจึงเป็นความสามารถใน  
การออกแบบและวางแผนการทดลองได้อย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับคำถามการทดลองและสมมติฐาน 
รวมถึงความสามารถในการดำเนินการทดลองได้ตามแผน และความสามารถในการบันทึกผลการทดลองได้
ละเอียด ครบถ้วน และเท่ียงตรง  

ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpreting and Making Conclusion) เป็น
ความสามารถ ในการแปลความหมาย หรือการบรรยาย ลักษณะและสมบัติของข้อมูลที ่มีอยู ่ ตลอดจน
ความสามารถในการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด 

ทักษะการสร้างแบบจำลอง (Formulating Models) เป็นความสามารถในการสร้างและใช้สิ่งที่
ทำขึ้นมาเพื่อเลียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาหรือสนใจ เช่น กราฟ สมการ แผนภูมิ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว สามารถประเมินแบบจำลองและปรับปรุงแบบจำลองที่สร้างขึ้น รวมถึงความสามารถในการ
นำเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปของแบบจำลองแบบต่าง ๆ  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 
ราชบัณฑิตยสถานได้ระบุทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะที่ควรมีในพลเมือง  

ยุคใหม่รวม 7 ด้าน (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2558; ราชบัณฑิตยสถาน, 2557) 
ในระดับประถมศึกษาจะเน้นให้ครูผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ดังต่อไปนี้ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมายถึง การคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลาย
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์  ประเมินหลักฐานและข้อคิดเห็นด้วยมุมมองที่
หลากหลาย สังเคราะห์ แปลความหมาย และจัดทำข้อสรุป สะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้
ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ 

การแก้ปัญหา (Problem Solving) หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ไม่คุ ้นเคย หรือ
ปัญหาใหม่ โดยอาจใช้ความรู้ ทักษะ วิธีการและประสบการณ์ที่เคยรู้มาแล้ว หรือการสืบเสาะหาความรู้ วิธีการ
ใหม่มาใช้แก้ปัญหา นอกจากนี้ยังรวมถึงการซักถามเพื่อทำความเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง หลากหลายเพื่อใหไ้ด้
วิธีแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น 

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจน เชื่อมโยง 
เรียบเรียงความคิดเเละมุมมองต่าง ๆ แล้วสื่อสารโดยการใช้คําพูด หรือการเขียน เพื่อให้ผู ้อื ่นเข้าใจได้
หลากหลายรูปแบบและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพื ่อให้เข้าใจ
ความหมายของผู้ส่งสาร  
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ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับคนกลุ่มต่าง ๆ           ที่
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกียรติ มีความยืดหยุ่นและยินดีที่จะประนีประนอม เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการทำงาน พร้อมทั้งยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่องานที่ทำร่วมกัน และเห็นคุณค่าของผลงาน
ที่พัฒนาขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนในทีม 

การสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง การใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสร้างสรรค์แนวคิด เช่น 
การระดมพลังสมอง รวมถึงความสามารถในการพัฒนาต่อยอดแนวคิดเดิม หรือได้แนวคิดใหม่ และ
ความสามารถในการกลั่นกรอง ทบทวน วิเคราะห์ และประเมินแนวคิด เพ่ือปรับปรุงให้ได้แนวคิดที่จะส่งผลให้
ความพยายามอย่างสร้างสรรค์นี้เป็นไปได้มากที่สุด 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร (Information and Communication Technology 
(ICT)) หมายถึง ความสามารถในการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือสืบค้น      
จัดกระทำ ประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
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ผังมโนทัศน์ (concept map)  
รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 

 

 
 
 

หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์
ของโลกและภัยธรรมชาติ 

หน่วยที่ 6 แรงไฟฟ้า
และพลังงานไฟฟ้า 

ลมบก ลมทะเล และมรสุม 

ได้แก ่ ได้แก ่

หน่วยที่ 5 เงา อุปราคา 
และเทคโนโลยีอวกาศ 

ได้แก ่

ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

เงาและอุปราคา 

เนื้อหาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เลม่ 2 

ประกอบด้วย 

แรงไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

ภัยธรรมชาติ 

เทคโนโลยีอวกาศ 
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ตัวช้ีวัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ว 2.2 ป.6/1  
อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจาก
วัตถุท่ีผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

• วัตถุ 2 ชนิดที่ผ่านการขัดถูแล้ว เมื่อนำเข้าใกล้กัน 
อาจดึงดูดหรือผลักกัน แรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นแรงไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัส เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีประจุ
ไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้ามี  2 ชนิด คือ ประจุไฟฟ้าบวก
และประจุไฟฟ้าลบ วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน
ผลักกัน ชนิดตรงข้ามกันดึงดูดกัน 

ว 2.3 ป.6/1  
ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแตล่ะ
ส ่ วนประกอบของวงจรไฟฟ ้ า อย ่ า ง ง ่ าย            
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว 2.3 ป.6/2 
เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

• วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และเครื ่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือแบตเตอรี่ 
ทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า สายไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้า
ทำหน้าที่เชื ่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน 

ว 2.3 ป.6/3  
ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยว ิธ ีที่
เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการ
ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
ว 2.3 ป.6/4 
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

• เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์มาต่อเรียงกัน โดยให้
ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีก
เซลล์หนึ่งเป็นการต่อแบบอนุกรม ทำให้มีพลังงาน
ไฟฟ้าเหมาะสมกับเคร ื ่องใช ้ ไฟฟ้า ซ ึ ่ งการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉาย 

ว 2.3 ป.6/5 
ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยว ิธ ีที่   
เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า 
แบบอนุกรมและแบบขนาน 
ว 2.3 ป.6/6 
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อ
หลอดไฟฟ ้าแบบอน ุกรมและแบบขนาน         
โ ดยบอกประโยชน ์  ข ้ อจำก ั ด  และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

• การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อถอดหลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ ่งออกทำให้หลอดไฟฟ้าที ่เหลือดับ
ทั้งหมด ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟ้าที่เหลือ
ก็ยังสว่างได้ การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบสามารถ
นำไปใช ้ประโยชน์ได ้ เช ่น การต่อหลอดไฟฟ้า          
หลายดวงในบ้าน จึงต้องต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน
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ตัวช้ีวัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 เพื ่อเล ือกใช้หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ ่งได ้ตาม

ต้องการ 
ว 2.3 ป.6/7 
อธ ิบายการเก ิดเงามืดเงามัวจากหลักฐาน     
เชิงประจักษ์ 
ว 2.3 ป.6/8 
เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืด
เงามัว 

• เมื ่อนำวัตถุทึบแสงมากั ้นแสงจะเกิดเงาบนฉาก     
รับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุ โดยเงามีรูปร่างคล้ายวัตถุ      
ที่ทำให้เกิดเงา เงามัวเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตก
ลงบนฉาก ส่วนเงามืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบน
ฉากเลย 

ว 3.1 ป.6/1 
สร ้างแบบจำลองท ี ่ อธ ิบายการเก ิด  และ
เปรียบเทียบปรากฏการณ์ส ุร ิย ุปราคาและ
จันทรุปราคา 

• เมื่อโลกและดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตย์ในระยะทางที ่เหมาะสม         
ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ เงาของดวงจันทร์ทอด
มายังโลก ผ ู ้ส ังเกตที ่อย ู ่บร ิ เวณเงาจะมองเห็น          
ดวงอาทิตย์มืดไปเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา ซึ่งมี
ทั ้งสุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาบางส่วน และ
สุริยุปราคาวงแหวน  

• หากดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู ่ในแนวเส้นตรง
เดียวกันกับดวงอาทิตย์ แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่าน
เงาของโลก จะมองเห ็นดวงจ ันทร ์ม ืดไป เกิด
ปรากฏการณ์จันทรุปราคา ซึ ่งมีทั ้งจันทรุปราคา       
เต็มดวง และจันทรุปราคาบางส่วน 

ว 3.1 ป.6/2 
อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ และ
ยกตัวอย ่างการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้
ประโยชน ์ในช ีว ิตประจำว ัน จากข ้อม ูลที่
รวบรวมได้ 

• เทคโนโลยีอวกาศเริ่มจากความต้องการของมนุษย์ใน
การสำรวจว ัตถ ุท ้องฟ ้าโดยใช ้ตาเปล ่า กล ้อง -
โทรทรรศน์ และได้พัฒนาไปสู่การขนส่งเพื่อสำรวจ
อวกาศด้วยจรวดและยานขนส่งอวกาศ และยังคง
พัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี
อวกาศบางประเภทมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เช่น การใช้ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร การพยากรณ์
อากาศ หรือการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
อุปกรณ์วัดชีพจรและการเต้นของหัวใจ หมวกนิรภัย 
ชุดกีฬา 
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ตัวช้ีวัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ว 3.2 ป. 6/4 
เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 
รวมท ั ้ งอธ ิบายผลท ี ่ ม ี ต ่ อส ิ ่ งม ีช ี ว ิ ตและ
สิ่งแวดล้อมจากแบบจำลอง 

• ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพ้ืนดินและพ้ืนน้ำ
ร้อนและเย็นไม่เท่ากันทำให้อุณหภูมิอากาศเหนือ
พื้นดินและพื้นน้ำแตกต่างกัน จึงเกิดการเคลื่อนที่
ของอากาศจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง 

• ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจำถิ ่นที ่พบบริเวณ
ชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน ทำให้มีลมพัด
จากชายฝั ่งไปส ู ่ทะเล ส่วนลมทะเลเกิดในเวลา
กลางวัน ทำให้มีลมพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง 

ว 3.2 ป. 6/5 
อธ ิบายผลของมรส ุมต ่อการเก ิดฤด ูของ          
ประเทศไทย จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 

• มรสุมเป็นลมประจำฤดูเกิดบริเวณเขตร้อนของโลก 
ซึ่งเป็นบริเวณกว้างระดับภูมิภาค ประเทศไทยได้รับ
ผลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณ
กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิด 
ฤดูหนาว และได้รับผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ในช ่วงประมาณกลางเด ือนพฤษภาคมจนถึ ง
กลางเดือนตุลาคมทำให้เกิดฤดูฝน ส่วนช่วงประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
เป็นช ่วงเปล ี ่ยนมรสุมและประเทศไทยอยู ่ ใกล้         
เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์เกือบตั้งตรงและตั้งตรง
ประเทศไทยในเวลาเที่ยงวัน ทำให้ได้รับความร้อน
จากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที ่อากาศจึงร้อนอบอ้าว            
ทำให้เกิดฤดูร้อน 

ว 3.2 ป. 6/6 
บรรยายลักษณะและผลกระทบของ น้ำท่วม 
การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ 
ว 3.2 ป. 6/7 
ตระหนักถึงผลกระทบของภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัย โดยนำเสนอแนวทางในการเฝ้า
ร ะ ว ั ง แ ล ะปฏ ิ บ ั ต ิ ต น ให ้ ป ลอดภ ั ย จ าก                 
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที ่อาจเกิดใน
ท้องถิ่น 

• น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั ่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว 
และ สึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน 

• มนุษย์ควรเรียนรู ้ว ิธ ีปฏิบัต ิตนให้ปลอดภัย เช่น 
ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เตรียมถุงย ังชีพ          
ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำสั ่งของ
ผู ้ปกครองและเจ้าหน้าที ่อย่างเคร่งครัดเมื ่อเกิด         
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย 
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ตัวช้ีวัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ว 3.2 ป. 6/8 
สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจกและผลของปรากฏการณ์เร ือน
กระจกต่อสิ่งมีชีวิต 
ว 3.2 ป. 6/9 
ตระหน ักถ ึงผลกระทบของปรากฏการณ์            
เรือนกระจกโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัตติน
เพ่ือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

• ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศของโลก กักเก็บความร้อนแล้วคาย
ความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ทำให้อากาศบนโลก
มีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต 

• หากปรากฏการณ์เรือนกระจกรุนแรงมากขึ้นจะมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก มนุษย์จึงควร
ร่วมกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 
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ข้อแนะนำการใช้คู่มือครู 
 

 คู่มือครูเล่มนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับครู ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียน
จะได้ฝึกทักษะจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการสังเกต การสำรวจ การทดลอง การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย 
การทำงานร่วมกัน ซ่ึงเป็นการฝึกให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักตั้งคำถาม รู้จักคิดหาเหตุผล เพ่ือตอบปัญหาต่าง ๆ 
ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรู้ ครูจึงเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนให้รู้จักสืบเสาะหาความรู้จากสื ่อและแหล่ง      
การเรียนรู้ต่าง ๆ และเพิ่มเติมข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะจากการศึกษาหาความรู้    
ด้วยตนเอง 
 เพื่อให้เกิดประโยชน์จากคู่มือครูเล่มนี้มากที่สุด ครูควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ  
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 

สาระการเรียนรู ้แกนกลางเป็นสาระการเรียนรู ้เฉพาะกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ปรากฏในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้เฉพาะส่วนที่จำเป็น
สำหรับเป็นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย
สอดคล้องกับสาระและความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน ในทุกกิ จกรรมจะมี
สาระสำคัญ ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ตามสาระการเรียนรู้โดยสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติม
ได้ตามความเหมาะสม  

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี ซึ่ง
ประกอบด้วยการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ทั ้งนี ้เพื ่อเอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้       
บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม         
ตามแนวคิด   สะเต็มศึกษา 
2. ภาพรวมการจัดการเรียนรูป้ระจำหน่วย 

ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ประจำหน่วยมีไว้เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่จะได้เรียนในแต่ละกิจกรรมของหน่วยนั้น ๆ และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปปรับปรุงและ
เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   

แต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย ในแต่ละส่วนของหนังสือเรียนทั้ง
ส่วนนำบท นำเรื่อง และกิจกรรมมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีเพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ โดยยึดหลักให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการแก้ปัญหา การสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตและ
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ในสถานการณ์ใหม่ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 
สามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข   
4. บทน้ีมีอะไร 

ส่วนที่บอกรายละเอียดในบทนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วยชื่อเรื่อง คำสำคัญ และชื่อกิจกรรม เพ่ือครูจะ
ได้ทราบองค์ประกอบโดยรวมของแต่ละบท 
5. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

ส่วนที่บอกรายละเอียดสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ต้องใช้สำหรับการเรียนในบท เรื่อง และ 
กิจกรรมนั้น ๆ โดยสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยหน้าหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม 
และอาจมีโปรแกรมประยุกต์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์หรือตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู 
6. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
ทักษะที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู้ ส่วนทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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วีดิทัศน์ตัวอย่างปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครูเพื่อฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ     
มีดังนี้  

รายการ 
 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

Short link QR code 

วีดิทัศน์   การสังเกตและการลง
ความเห็นจากข้อมูล   
ทำได้อย่างไร 

การสังเกตและการลง
ความเห็นจากข้อมูล 

http://ipst.me/8115    
 

 

 
 

วีดิทัศน์   การวัดทำได้อย่างไร การวัด http://ipst.me/8116 
 

 
 

วีดิทัศน์   การใช้ตัวเลข         
ทำได้อย่างไร 

การใช้จำนวน http://ipst.me/8117 
 

 
 

วีดิทัศน์   การจำแนกประเภท  
ทำได้อย่างไร 

การจำแนกประเภท http://ipst.me/8118 
 

 
 

วีดิทัศน์   การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ
ทำได้อย่างไร 

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับสเปซ 

http://ipst.me/8119 
 

 
 

วีดิทัศน์   การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลา
ทำได้อย่างไร 

การหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซกับเวลา 

http://ipst.me/8120  

 
 

วีดิทัศน์   การจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล    
ทำได้อย่างไร 

การจัดกระทำและสื่อ
ความหมายข้อมูล 

http://ipst.me/8121  

 
 

วีดิทัศน์   การพยากรณ ์        
ทำได้อย่างไร 

การพยากรณ์ http://ipst.me/8122  

 
 

http://ipst.me/8115
http://ipst.me/8116
http://ipst.me/8117
http://ipst.me/8118
http://ipst.me/8119
http://ipst.me/8120
http://ipst.me/8121
http://ipst.me/8122


คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2     ณ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

รายการ 
 

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

Short link QR code 

วีดิทัศน์   ทำการทดลองได้
อย่างไร 

การทดลอง http://ipst.me/8123  

 
 

วีดิทัศน์   การตั้งสมมติฐานทำได้
อย่างไร 

การตั้งสมมติฐาน http://ipst.me/8124  

 
 

วีดิทัศน์   การกำหนดและ
ควบคุมตัวแปรและ 
การกำหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการทำได้
อย่างไร 

การกำหนดและควบคุม    
ตัวแปรและการกำหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ 

http://ipst.me/8125 
 

 
 

วีดิทัศน์   การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
ทำได้อย่างไร 

การตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

http://ipst.me/8126 
 

 
 

วีดิทัศน์   การสร้างแบบจำลอง
ทำได้อย่างไร 

การสร้างแบบจำลอง http://ipst.me/8127 
 

 
 

 
 
 
 

  

http://ipst.me/8123
http://ipst.me/8124
http://ipst.me/8125
http://ipst.me/8126
http://ipst.me/8127
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7. แนวคิดคลาดเคลื่อน 
ความเชื ่อ ความรู ้ หรือความเข้าใจที ่ผิดหรือคลาดเคลื ่อนซึ ่งเกิดขึ ้นกับนักเรียน เนื ่องจาก

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่รับมาผิดหรือนำความรู้ที่ได้รับมาสรุปตามความเข้าใจของตนเองผิด แล้ว
ไม่สามารถอธิบายความเข้าใจนั้นได้ ดังนั้นเมื่อเรียนจบบทนี้แล้วครูควรแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนของ
นักเรียนให้เป็นแนวคิดท่ีถูกต้อง 
8. บทน้ีเริ่มต้นอยา่งไร 

แนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วยตนเอง 
รู้จักค้นคว้าหาเหตุผล ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนนั้น ๆ โดยและให้นักเรียน
ตอบคำถามสำรวจความรู้ก่อนเรียน จากนั้นครูสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนและยังไม่เฉลย
คำตอบที่ถูกต้อง เพ่ือให้นักเรียนไปหาคำตอบจากเรื่องและกิจกรรมต่าง ๆ ในบทนั้น 
9. เวลาที่ใช้  

การเสนอแนะเวลาที ่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าควรใช้ประมาณกี่ชั ่วโมง เพื ่อช่วยให้
ครูผู้สอนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามครูอาจปรับเปลี่ยนเวลาได้ตาม
สถานการณ์และความสามารถของนักเรียน   
10. วัสดุอุปกรณ์  

รายการวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการจัดกิจกรรม โดยอาจมีท้ังวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำเร็จรูป 
อุปกรณ์พ้ืนฐาน หรืออ่ืน ๆ 
11. การเตรยีมตวัล่วงหน้าสำหรับครู เพ่ือจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป  

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป เพื่อครูจะได้เตรียมสื่อ อุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในกิจกรรมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและมีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน โดย
อาจมีบางกิจกรรมต้องทำล่วงหน้าหลายวัน เช่น การเตรียมปลูกต้นถ่ัว 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีกระบวนการคิดที่เป็นรูปธรรม ครจูึงควรจัดการเรียนการ
สอนที่มุ ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติหรือทำการทดลองด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่นักเรียนจะได้มี
ประสบการณ์ตรง ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องเตรียมตัวเองในเรื่องต่อไปนี้  

11.1  บทบาทของครู ครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำหรือผู้ถ่ายทอดความรู้เป็น 
ผู้ช่วยเหลือ โดยส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่ง  
การเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้นำข้อมูลเหล่านั้นไป
ใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง  

11.2  การเตรียมตัวของครูและนักเรียน ครูควรเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ แต่บางครั้งนักเรียนไม่เข้าใจและอาจจะทำกิจกรรมไม่ถูกต้อง ดังนั้นครจูึง
ต้องเตรียมตัวเอง โดยทำความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้  
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  การสืบค้นข้อมูลหรือการค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สอบถามจากผู้รู้ในท้องถิ่น  
ดูจากรูปภาพแผนภูมิ อ่านหนังสือหรือเอกสารเท่าที่หาได้ นั่นคือการให้นักเรียนเป็นผู้หา
ความรู้และพบความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีเสาะหาความรู้  

  การนำเสนอมีหลายวิธี เช่น ให้นักเรียนหรือตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าเรื ่องที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปสำรวจ สังเกต หรือทดลอง หรืออาจให้เขียนเป็นคำหรือเป็นประโยคลงใน
แบบบันทึกกิจกรรมหรือสมุดอื่นตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจให้วาดรูป หรือตัด
ข้อความจากหนังสือพิมพ์ แล้วนำมาติดไว้ในห้อง เป็นต้น 

  การสำรวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล สร้างแบบจำลองหรืออื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนสามารถให้นักเรียนทำกิจกรรม
ได้ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือที่บ้าน โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ราคาแพง อาจใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงจากสิ่งของเหลือใช้ หรือใช้วัสดุธรรมชาติ ข้อสำคัญ 
คือ ครูผู้สอนต้องให้นักเรียนทราบว่า ทำไมจึงต้องทำกิจกรรมนั้น และจะต้องทำอะไร 
อย่างไร ผลจากการทำกิจกรรมจะสรุปผลอย่างไร ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้ความรู้ ความคิด 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับเกิดค่านิยม คุณธรรม เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ด้วย 

12. แนวการจดัการเรียนรู ้
  แนวทางสำหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดด้วย

ตนเอง รู้จักค้นคว้าหาเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการนำเอาวิธีการต่าง ๆ ของกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ สสวท. เห็นว่าเหมาะสมที่จะนำนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
ไว้ก็คือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การมองเห็นปัญหา  การสำรวจ
ตรวจสอบ และอภิปรายซักถามระหว่างครูกับนักเรียนเพ่ือนำไปสู่ข้อสรุป  
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 นอกจากครูจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามคู่มือครูนี้ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยจะคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

12.1  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดเวลาด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมและอภิปรายผล โดยครูอาจ
ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้คำถาม การเสริมแรงมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้การเรียน
การสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา  

12.2  การใช้คำถาม เพ่ือนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนและลงข้อสรุป โดยไม่ใช้เวลานานเกินไป ทั้งนี้ครู
ต้องวางแผนการใช้คำถามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้คำถามที่มีความยากง่าย
พอเหมาะกับความสามารถของนักเรียน 

12.3  การสำรวจตรวจสอบซ้ำ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้     
ครูควรเน้นย้ำให้นักเรียนได้สำรวจตรวจสอบซ้ำเพ่ือนำไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
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13. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
  ข้อเสนอแนะสำหรับครูที่อาจเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่

เหมาะสมหรือใช้แทน ข้อควรระวัง วิธีการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมและปลอดภัย วิธีการทำกิจกรรมเพ่ือ
ลดข้อผิดพลาด ตัวอย่างตาราง และเสนอแหล่งเรียนรู้เพ่ือการค้นคว้าเพิ่มเติม 
14. ความรู้เพ่ิมเติมสำหรับครู  

  ความรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาที่สอนซึ่งจะมีรายละเอียดที่ลึกขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้และความมั่นใจ      
ในเรื่องที่จะสอนและแนะนำนักเรียนที่มีความสามารถสูง แต่ครูต้องไม่นำไปสอนนักเรียนในชั้นเรียน 
เพราะไม่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น  
15. อยา่ลืมนะ 

 ส่วนที่เตือนไม่ให้ครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง ก่อนที่จะได้รับฟังความคิดและเหตุผลของนักเรียน
เพื ่อให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเองและครูจะได้ทราบว่านักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องนั้น     
อย่างไรบ้าง โดยครูควรให้คำแนะนำเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นครูควรให้
ความสนใจต่อคำตอบของนักเรียนทุกคนด้วย 
16. แนวการประเมินการเรยีนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้จากการอภิปรายในชั้นเรียน คำตอบของนักเรียนระหว่าง
การจัดการเรียนรู้และในแบบบันทึกกิจกรรม รวมทั้งการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่ได้จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
17. กิจกรรมท้ายบท 

 ส่วนที่ใหน้ักเรียนได้สรุปความรู้ ความเข้าใจ ในบทเรียน และไดต้รวจสอบความรู้ในเนื้อหาที่
เรียนมาทั้งบท หรืออาจต่อยอดความรู้ในเรือ่งนัน้ ๆ  

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม 
1. การสอนอ่าน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของคำว่า “อ่าน” หมายถึง ว่าตาม
ตัวหนังสือ ถ้าออกเสียงด้วย เรียกว่า อ่านออกเสียง ถ้าไม่ต้องออกเสียง เรียกว่า อ่านในใจ หรืออีกความหมาย
ของคำว่า “อ่าน” หมายถึง สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านใจ  ตีความ 
เช่น อ่านรหัส อ่านลายแทง  

ปีพุทธศักราช 2541 กรมวิชาการ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญ 
จำเป็นต้องเน้นและฝึกฝนให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ผู้อ่าน
สร้างความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห์ ตีความในระหว่างอ่าน ผู้อ่านจะต้องรู้หัวเรื่อง รู้จุดประสงค์การอา่น 
มีความรู ้ทางภาษาใกล้เคียงกับภาษาที ่ใช้ ในหนังสือที ่อ่านและจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์เดิมที ่ เป็น
ประสบการณ์พ้ืนฐานของผู้อ่าน ทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้นักเรียนแต่ละคนอาจมีทักษะในการอ่าน        ที่
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แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ประสบการณ์เดิมของนักเรียน ความสามารถด้านภาษา 
หรือความสนใจเรื่องที่อ่าน ครูควรสังเกตนักเรียนว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการอ่านอยู่ในระดับใด 
ซึ่งครูจะต้องพิจารณาทั้งหลักการอ่าน และความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน  

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading literacy)  หมายถึง การเข้าใจข้อมูล เนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน การใช้  
ประเมินและสะท้อนมุมมองของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านอย่างตั้งใจเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของตนเองหรือ
เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองและนำความรู้และศักยภาพนั้นมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ใน
สังคม (PISA, 2018)  

กรอบการประเมินผลนักเรียนเพ่ือให้มีสมรรถนะการอ่านในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางของ PISA  สามารถ
สรุปได้ดังแผนภาพด้านล่าง 

 

จากกรอบการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การรู้เรื ่องการอ่านเป็นสมรรถนะที่ สำคัญที่ครูควรส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถให้ครอบคลุม ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลในสิ่งที่อ่าน เข้าใจเนื้อหาสาระที่อ่านไปจนถึง
ประเมินค่าเนื้อหาสาระที่อ่านได้  การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องอาศัยการอ่านเพื่อหาข้อมูล           
ทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน รวมทั้งประเมินสิ่งที่อ่านและนำเสนอมุมมองของตนเองเกี่ยวกับ              
สิ่งที่อ่าน  นักเรียนควรได้รับส่งเสริมการอ่านดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนควรได้รับการฝึกการอ่านข้อความแบบต่อเนื่อง จำแนกข้อความแบบต่างๆ กัน เช่น การบอก 
การพรรณนา การโต้แย้ง รวมไปถึงการอ่านข้อเขียนที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่อง ได้แก่ การอ่านรายการ 
ตาราง แบบฟอร์ม กราฟ และแผนผัง เป็นต้น ซึ่งข้อความเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นใน
โรงเรียน และจะต้องใช้ในชีวิตจริงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งในคู่มือครูเล่มนี้ต่อไปจะใช้คำแทนข้อความทั้งที่
เป็นข้อความแบบต่อเนื่องและข้อความที่ไม่ใช่ข้อความต่อเนื่องว่า สิ่งที่อ่าน (Text) 
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2. นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการประเมินสิ่งที่อ่านว่ามีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะของข้อเขียนมากน้อยเพียงใด เช่น ใช้นวนิยาย จดหมาย หรือชีวประวัติเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว ใช้เอกสารราชการหรือประกาศแจ้งความเพื่อสาธารณประโยชน์ ใช้รายงานหรือคู่มือต่างๆ 
เพ่ือการทำงานอาชีพ ใช้ตำราหรือหนังสือเรียน เพ่ือการศึกษา เป็นต้น 

3. นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนให้มีสมรรถนะการอ่านเพื่อเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
3.1 ความสามารถที่จะค้นหาเนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน (Retrieving information) 
3.2 ความสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาสาระของสิ่งที่อ่าน (Forming a broad understanding)  
3.3 ความสามารถในการแปลความของสิ่งที่อ่าน (Interpretation) 
3.4 ความสามารถในการประเมินและสามารถสะท้อนความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน

เกี่ยวกับเนื่อหาสาระของสิ่งที่อ่าน (Reflection and Evaluation the content of a text)  
3.5 ความสามารถในการประเมินและสามารถสะท้อนความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากมุมมองของตน

เกี่ยวกับรูปแบบของสิ่งที่อ่าน (Reflection and Evaluation the form of a text)  

ทั้งนี ้สสวท. ขอเสนอแนะวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียน ดังนี้  
 

 เทคนิคการสอนแบบ DR-TA (The directed reading-thinking activity) 
การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการอ่าน

ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนคาดคะเนเนื้อหาหรือคำตอบล่วงหน้าจากประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดยมี
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครจูัดแบ่งเนื้อเรื่องท่ีจะอ่านออกเป็นส่วนย่อย และวางแผนการสอนอ่านของเนื้อเรื่องท้ังหมด  
2. นำเข้าสู่บทเรียนโดยชักชวนให้นักเรียนคิดว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านบ้าง 
3. ครูให้นักเรียนสังเกตรูปภาพ หัวข้อ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน 
4. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนคาดคะเนเนื้อหาของเรื่องที่กำลังจะอ่าน ซึ่งอาจให้นักเรียนคิดว่าจะได้เรียน

เกี่ยวกับอะไร โดยครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือคาดคะเนเนื้อหา  
5. ครูอาจให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ตนเองคาดคะเนไว้ โดยจะทำเป็นรายคนหรือเป็นคู่ก็ได้ หรือครูนำ

อภิปรายแล้วเขียนแนวคิดของนักเรียนแต่ละคนไว้บนกระดาน  
6. นักเรียนอ่านเนื้อเรื ่อง จากนั้นประเมินหรือตรวจสอบ และอภิปรายว่าการคาดคะเนของตนเอง   

ตรงกับเนื้อเรื่องที่อ่านหรือไม่ ถ้านักเรียนประเมินว่าเรื่องที่อ่านมีเนื้อหาตรงกับที่คาดคะเนไว้ให้
นักเรียนแสดงข้อความที่สนับสนุนการคาดคะเนของตนเองจากเนื้อเรื่อง  

7. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน โดยครูวิเคราะห์ว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้การคาดคะเนด้วย
ตนเองอย่างไรบ้าง  

8. ทำซ้ำขั้นตอนเดิมในการอ่านเนื้อเรื่องส่วนอื่น ๆ เมื่อจบทั้งเรื่องแล้ว ครูปิดเรื่องโดยการทบทวน
เนื้อหาและอภิปรายถึงวิธีการคาดคะเนของนักเรียนที่ควรใช้สำหรับการอ่านเรื่องอ่ืน ๆ  
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 เทคนิคการสอนแบบ KWL (Know – Want – Learn)  
การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

และเป็นระบบ โดยผ่านตาราง 3 ช่อง คือ K-W-L (นักเรียนรู้อะไรบ้างเก่ียวกับเรื่องที่จะอ่าน นักเรียนต้องการรู้
อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเรื่องที่อ่าน) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 

1. นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการใช้คำถาม การนำด้วยรูปภาพหรือ
วีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่จะอ่าน 

2. ครูทำตารางแสดง K-W-L และอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยใช้เทคนิค K-W-L ว่ามีขั้นตอน 
ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า ขั้น K มาจาก know (What we know) เป็นขั้นตอนที่ให้

นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน แล้วบันทึกสิ่งที่ตนเองรู้ลงใน
ตารางช่อง K ขั้นตอนนี้ช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตนเองรู้อะไรแล้วต้องอ่านอะไร โดยครูพยายาม
ตั้งคำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 

ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน เรียกว่า ขั้น W มาจาก want (What we want to know) เป็น
ขั้นตอนที่ให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะอ่าน โดยครูและ
นักเรียนร่วมกันกำหนดคำถาม แล้วบันทึกสิ่งที่ตอ้งการรู้ลงในตารางช่อง W 

ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน เรียกว่า ขั ้น L มาจาก learn (What we have learned) เป็น
ขั้นตอนที่สำรวจว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการอ่าน โดยหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง นักเรียน
หาข้อความมาตอบคำถามที่กำหนดไว้ในตารางช่อง W จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการอ่านมา
จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและสรุปเนื้อหาสำคัญลงในตารางช่อง L 

3. ครแูละนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา โดยการอภิปรายหรือตรวจสอบคำตอบในตาราง K-W-L  
4. ครูและนักเรียนอาจร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ตาราง K-W-L มาช่วยในการเรียนการสอนการอ่าน 

 เทคนิคการสอนแบบ QAR (Question-answer relationship) 
การสอนอ่านที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในการจัดหมวดหมู่ของคำถามและตั้งคำถาม เพ่ือให้ได้มา

ซึ่งแนวทางในการหาคำตอบ ซึ่งนักเรียนจะได้พิจารณาจากข้อมูลในเนื้อเรื่องที่จะเรียนและประสบการณ์เดิม
ของนักเรียน โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ครูจัดทำชุดคำถามตามแบบ QAR จากเรื่องที่นักเรียนควรรู้หรือเรื่องใกล้ตัวนักเรียน เพ่ือช่วยให้นักเรียน
เข้าใจถึงการจัดหมวดหมู่ของคำถามตามแบบ QAR และควรเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะอ่านต่อไป 

2. ครูแนะนำและอธิบายการสอนแบบ QAR โดยครูควรชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการอ่านและการตั้งคำถาม
ตามหมวดหมู่ ได้แก่ คำถามที่ตอบโดยใช้เนื้อหาจากเรื่องที่อ่าน คำถามที่ต้องคิดและค้นคว้า คำถามที่
ไม่มีคำตอบโดยตรง  ซึ่งจะต้องใช้ความรู้เดิมและสิ่งที่ผู้เขียนเขียนไว้  

3. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่อง ตั้งคำถามและตอบคำถามตามหมวดหมู่ และร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปคำตอบ 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้เทคนิคนี้ด้วยตนเองได้อย่างไร 



บ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2         

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. การใช้งานสื่อ QR CODE 
 QR CODE เป็นรหัสหรือภาษาที่ต้องใช้โปรแกรมอ่านหรือสแกนข้อมูลออกมา ซึ่งต้องใช้งานผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งกล้องไว้ แล้วอ่าน QR Code ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น 
LINE (สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่) Code Two QR Code Reader (สำหรับคอมพิวเตอร์) Camera (สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ของ Apple Inc.) 
ขั้นตอนการใช้งาน 
 1. เปิดโปรแกรมสำหรับอ่าน QR Code  
 2. เลื่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต เพื่อส่องรูป QR Code ได้ทั้งรูป 
 3. เปิดไฟล์หรือลิงก์ท่ีขึ้นมาหลังจากโปรแกรมได้อ่าน QR CODE  
**หมายเหตุ อุปกรณ์ท่ีใช้อ่าน QR CODE ต้องเปิด Internet ไว้เพ่ือดึงข้อมูล 
3. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ความจริงเสริม (ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ) 
 เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อเสริมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
สาระของบทเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์ “AR วิทย์ ประถม” ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้ทาง Play Store หรือ App Store  
**หมายเหตุ เนื่องจากโปรแกรมมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ เพ่ือการใช้งานที่ดีควรมีพื้นที่ว่างในเครื่องไม่ต่ำกว่า 2 GB 
หากพ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพออาจต้องลบข้อมูลบางอย่างออกก่อนติดตั้งโปรแกรม 
 
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
 1. เข้าไปที่ Play Store ( ) หรือ App Store ( ) 
 2. ค้นหาคำว่า “AR สสวท. วิทย์ประถม”  
 3. กดเข้าไปที่โปรแกรมประยุกต์ท่ี สสวท. พัฒนา  
 4. กด “ติดตั้ง” และรอจนติดตั้งเรียบร้อย 
 5. เข้าสู่โปรแกรมจะปรากฏหน้าแรก จากนั้นกด “วิธีการใช้งาน” เพื่อศึกษาการใช้งานโปรแกรม

เบื้องต้นด้วยตนเอง 
 6. หลังจากศึกษาวิธีการใช้งานด้วยตนเองแล้ว กด “สแกน AR”  

7. กดดาวน์โหลดที่ระดับชั้น ป. 6 
 7. เปิดหน้าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสัญลักษณ์ AR 

แล้วส่องรูปที่อยู่บริเวณสัญลักษณ์ AR โดยมีระยะห่างประมาณ 
10 เซนติเมตร และเลือกดูภาพในมุมมองต่าง ๆ ตามความสนใจ 
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การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

 

 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) ตามธรรมชาติแล้วมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ
สิ่งต่างๆ รอบตัว และเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยการค้นพบ จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยอาศัยประสาทสัมผัส
ทั้งห้า ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น จึงควรให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ลงมือปฏิบัติ การสำรวจตรวจสอบ การค้นพบ การตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การอภิปราย การแลกเปลี่ยนผลการ
ทดลองด้วยคำพูด หรือภาพวาด การอภิปรายเพื่อสรุปผลร่วมกัน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย (ป.4-ป.6) มีพัฒนาการทางสติปัญญาจากขั้นการคิดแบบรูปธรรมไปสู่ขั้นการคิดแบบนามธรรม มีความ
สนใจในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และสนใจว่าสิ่งต่าง ๆ ถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างไร และทำงานอย่างไร นักเรียน
ในช่วงวัยนี้ต้องการโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มโดยการทำงานแบบร่วมมือ ดังนั้นจึงควร
ส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกันซึ่งจะเป็นการสร้างความสามัคคี และประสานสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนในระดับนี้ด้วย 

 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 

 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อศึกษาสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวอยา่ง
เป็นระบบ และเสนอคำอธิบายเกี ่ยวกับสิ่งที่ศึกษาด้วยข้อมูลที ่ได้จากการทำงานทางวิทยาศาสตร์ มีวิธีการอยู่
หลากหลาย เช่น การสำรวจ การสืบค้น การทดลอง การสร้างแบบจำลอง  
 นักเรียนทุกระดับชั้นควรได้รับโอกาสในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาความสามารถ      
ในการคิดและแสดงออกด้วยวิธีการที่เชื ่อมโยงกับการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งรวมทั้งการตั้งคำถาม การวางแผนและ
ดำเนินการสืบเสาะหาความรู ้ การใช้เครื ่องมือและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูล การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและมีเหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานและการอธิบาย การสร้างและวิเคราะห์
คำอธิบายที่หลากหลาย และการสื่อสารข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ ควรมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีความต่อเนื่องกัน
จากที่เน้นครูเป็นสำคัญไปจนถึงเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยแบ่งได้ดังนี้ 

• การสืบเสาะหาความรู้แบบครูเป็นผู้กำหนดแนวทาง (Structured Inquiry) ครูเป็นผู้ตั ้งคำถามและบอก
วิธีการให้นักเรียนค้นหาคำตอบ ครูชี้แนะนักเรียนทุกขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

• การสืบเสาะหาความรู้แบบทั้งครูและนักเรียนเป็นผู้กำหนดแนวทาง (Guided Inquiry)  ครูเป็นผู้ตั้งคำถาม
และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจตรวจสอบให้กับนักเรียน นักเรียนจะเป็นผู้ออกแบบการทดลอง
ด้วยตัวเอง 

• การสืบเสาะหาความรู้แบบนักเรียนเป็นผู้กำหนดแนวทาง (Open Inquiry) นักเรียนทำกิจกรรมตามที่ครู
กำหนด นักเรียนพัฒนาวิธี ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบจากคำถามที่ครูตั้งขึ้น นักเรียนตั้งคำถามในหัวข้อที่ครู
เลือก พร้อมทั้งออกแบบการสำรวจตรวจสอบด้วยตนเอง 
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การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในหอ้งเรียน 
 เราสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนโดยจัดโอกาสให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้    
ทางวิทยาศาสตร์ตามที่หลักสูตรกำหนด ด้วยกระบวนการแบบเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์สืบเสาะ แต่อาจมี
รูปแบบที่หลากหลายตามบริบทและความพร้อมของครูและนักเรียน เช่น การสืบเสาะหาความรู้แบบปลายเปิด 
(Opened Inquiry) ที่นักเรียนเป็นผู้ควบคุมการสืบเสาะหาความรู้ของตนเองตั้งแต่การสร้างประเด็นคำถาม   
การสำรวจตรวจสอบ (Investigation) และอธิบายสิ่งที่ศึกษาโดยใช้ข้อมูล (Data) หรือหลักฐาน (Evidence)   
ที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบ การประเมินและเชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือคำอธิบายอื่นเพื่อปรับปรุง
คำอธิบายของตนและนำเสนอต่อผู้อื่น นอกจากนี้ ครูอาจใช้การสืบเสาะหาความรู้ที่ตนเองเป็นผู้กำหนดแนว  
ในการทำกิจกรรม (Structured Inquiry) โดยครูสามารถแนะนำนักเรียนได้ตามความเหมาะสม  

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครูสามารถออกแบบการสอนให้มีลักษณะ
สำคัญของการสืบเสาะ ดังนี้ 

 
 

ภาพ วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์ 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 
 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของวิทยาศาสตร์ที่มีความแตกต่างจากศาสตร์อื่น ๆ 
เป็นค่านิยม ข้อสรุป แนวคิด หรือคำอธิบายที ่บอกว ่า ว ิทยาศาสตร์คืออะไร  มีการทำงานอย่างไร 
นักวิทยาศาสตร์คือใคร ทำงานอย่างไร และงานด้านวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับสังคม ค่านิยม 
ข้อสรุป แนวคิด หรือคำอธิบายเหล่านี้จะผสมกลมกลืนอยู่ในตัววิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการ
พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนและ
ประสบการณ์ท่ีครูจัดให้แกน่ักเรียน ความสามารถในการสังเกตและการสื่อความหมายของนักเรียนในระดับนี้
ค่อย ๆ พัฒนาขึ้น ครูควรอำนวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนในระดับนี้เริ่มที่จะเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร วิทยาศาสตร์ทำงาน
อย่างไร และนักวิทยาศาสตร์ทำงานกันอย่างไรโดยผ่านการทำกิจกรรมในห้องเรียน จากเรื่องราวเกี่ยวกับ
นักวิทยาศาสตร์ และจากการอภิปรายในห้องเรียน 
 นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายซึ่งกำลังพัฒนาฐานความรู้โดยใช้การสังเกตมากขึ้น สามารถ
นำความรู้มาใช้เพ่ือก่อให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โอกาสการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในระดับนี้ 
ควรเน้นไปที่ทักษะการตั้งคำถามเชิงวิทยาศาสตร์ การสร้างคำอธิบายที่มีเหตุผลโดยอาศัยพยานหลักฐานที่
ปรากฏ และการสื่อความหมายเกี่ยวกับความคิดและการสำรวจตรวจสอบของตนเองและของนักเรียนคนอ่ืนๆ 
นอกจากนี้เรื ่องราวทางประวัติศาสตร์สามารถเพิ ่มความตระหนักถึงความหลากหลายของคนในชุมชน
วิทยาศาสตร์ นักเรียนในระดับนี้ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยให้เขาคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับ
พยานหลักฐานและความสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานกับการอธิบาย 
 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นมีพัฒนาการเป็นลำดับดังนี้  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  สามารถ 
• ตั้งคำถาม บรรยายคำถาม เขียนเกี่ยวกับ

คำถาม 

• บันทึกข้อมูลจากประสบการณ์ สำรวจ
ตรวจสอบชั้นเรียน 

• อภิปรายแลกเปลี่ยนหลักฐานและความคิด 

• เรียนรู้ว่าทุกคนสามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  สามารถ 
• ออกแบบและดำเนินการสำรวจตรวจสอบ

เพ่ือตอบคำถามที่ได้ตั้งไว้ 
• สื่อความหมายความคิดของเขาจากสิ่งที่

สังเกต 

• อ่านและการอภิปรายเรื่องราวต่าง ๆ 
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
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สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากคู่มือ
การใช้หลักสูตร 

 
http://ipst.me/8922 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  สามารถ 

• ตั้งคำถามที่สามารถตอบได้โดยการใช้
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสังเกต 

• ทำงานในกลุ่มแบบร่วมมือเพ่ือสำรวจ
ตรวจสอบ 

• ค้นหาข้อมูลและการสื่อความหมายคำตอบ 

• สร้างคำบรรยายและคำอธิบายจากสิ่งที่
สังเกต 

• นำเสนอประวัติการทำงานของ
นักวิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  สามารถ 
• ทำการทดลองอย่างง่าย ๆ 

• ให้เหตุผลเกี่ยวกับการสังเกต การสื่อ
ความหมาย 

• ลงมือปฏิบัติการทดลองและการอภิปราย 

• ค้นหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และบูรณาการ
ข้อมูลเหล่านั้นกับการสังเกตของตนเอง 

• ศึกษาประวัติการทำงานของ
นักวิทยาศาสตร์ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  สามารถ 

• สำรวจตรอบสอบ  

• ตั้งคำถามทางวิทยาศาสตร์ 

• ตีความหมายข้อมูลและคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยมีหลักฐานสนับสนุน
คำอธิบาย 

• เข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์จากประวัติการ
ทำงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความมานะ 
อุตสาหะ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  สามารถ 

• สำรวจตรอบสอบที่เน้นการใช้ทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การมองหา
แบบแผนของข้อมูล การสื่อความหมาย
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

• เข้าใจความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

• เข้าใจการทำงานทางวิทยาศาสตร์ผ่าน
ประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ทุกเพศ
ที่มหีลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม 
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน เพราะสามารถทำให้ครปูระเมินระดับพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนได้  
 กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมีหลากหลาย เช่น กิจกรรมสำรวจภาคสนาม กิจกรรมการสำรวจ
ตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาค้นคว้า กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็
ตามในการทำกิจกรรมเหล่านี้ต้องคำนึงว่านักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน นักเรียนจึงอาจทำงาน      
ชิ้นเดียวกันได้สำเร็จในเวลาที่แตกต่างกัน และผลงานที่ได้ก็อาจแตกต่างกันด้วย เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเหล่านี้
แล้วก็ต้องเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ชิ ้นงาน บันทึก และรวมถึงทักษะปฏิบัติต่าง ๆ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ความรัก ความซาบซึ้ง กิจกรรมที่นักเรียนได้ทำและผลงานเหล่านี้ต้องใช้
วิธีประเมินที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกันเพื่อช่วยให้สามารถประเมินความรู้ความสามารถและความรู้สึก
นึกคิดที่แท้จริงของนักเรียนได้ การวัดผลและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการประเมินหลาย ๆ ด้าน 
หลากหลายวิธี ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง และต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ข้อมูลที่
มากพอที่จะสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียนได้ 
 
จุดมุ่งหมายหลกัของการวดัผลและประเมินผล 
 1. เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ มีทักษะความชำนาญใน
การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็น
แนวทางให้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
อย่างเต็มศักยภาพ  
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับนักเรียนว่ามีการเรียนรู้อย่างไร 
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียน และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
แต่ละคน 
 การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน มี 3 แบบ คือ การประเมินเพื่อค้นหาและวินิจฉัย การประเมิน
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอน  
 การประเมินเพื่อค้นหาและวินิจฉัย เป็นการประเมินเพ่ือบ่งชี้ก่อนการเรียนการสอนว่า นักเรียนมีพ้ืน
ฐานความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติ และแนวคิดที่คลาดเคลื่อนอะไรบ้าง การประเมินแบบนี้สามารถบ่งชี้
ได้ว่านักเรียนคนใดต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในเรื่องที่ขาดหายไป หรือเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา
ทักษะที่จำเป็นก่อนที่จะเรียนเรื่องต่อไป การประเมินแบบนี้ยังช่วยบ่งชี้ทั กษะหรือแนวคิดที่มีอยู่แล้วของ
นักเรียนอีกด้วย การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการประเมินในระหว่างชว่งที่มีการเรยีนการสอน การ
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ประเมินแบบนี้จะช่วยบ่งชี้ระดับที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในเรื่องที่ได้สอนไปแล้ว หรือบ่งชี้ความรู้ของนักเรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้ เป็นการประเมินที่ให้ข้อมูลย้อนกลับกับนักเรียนและกับครูว่าเป็นไปตาม
แผนการที่วางไว้หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบนี้ไม่ใช่เพ่ือเป้าประสงค์ในการให้ระดับคะแนน แต่เพ่ือช่วยครู
ในการปรับปรุงการสอน และเพ่ือวางแผนประสบการณ์ต่างๆ ที่จะให้กับนักเรียนต่อไป  
 การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนการสอน เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว้ ส่วนมากเป็น     “การ
สอบ” เพื่อให้ระดับคะแนนแก่นักเรียน หรือเพื่อให้ตำแหน่งความสามารถของนักเรียน หรือเพื่อเป็นการบ่งชี้
ความก้าวหน้าในการเรียน การประเมินแบบนี้ถือว่ามีความสำคัญในความคิดของผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
อาจารย์แนะแนว ฯลฯ แต่ก็ไม่ใช่เป็นการประเมินภาพรวมทั้งหมดของความสามารถของนักเรียน ครูต้องระมัดระวัง
เมื่อประเมินผลรวมเพื่อตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุล ความยุติธรรม และเกิดความ
เที่ยงตรง  
 การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนมักจะมีการเปรียบเทียบกับสิ่งอ้างอิง ส่วนมากการประเมินมักจะ
อ้างอิงกลุ่ม (norm reference) คือเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มหรือ
คะแนนของนักเรียนคนอื่นๆ การประเมินแบบกลุ่มนี้จะมี “ผู้ชนะ” และ “ผู้แพ้” อย่างไรก็ตามการประเมินแบบ
อิงกลุ่มนี้จะมีนักเรียนครึ่งหนึ่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
(criterion reference) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกับเกณฑ์ที่ตั ้งเอาไว้โดยไม่คำนึงถึง
คะแนนของนักเรียนคนอื่นๆ ฉะนั้นจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนจะต้องชัดเจนและมีเกณฑ์ที่บอกให้ทราบว่า
ความสามารถระดับใดจึงจะเรียกว่าบรรลุถึงระดับ “รอบรู้” โดยที่นักเรียนแต่ละคน หรือชั้นเรียนแต่ละชั้น หรือ
โรงเรียนแต่ละโรงจะได้รับการตัดสินว่าประสบผลสำเร็จก็ต่อเมื่อ นักเรียนแต่ละคน หรือชั้นเรียนแต่ละชั้น หรือ
โรงเรียนแต่ละโรงได้สาธิตผลสำเร็จ หรือสาธิตความรอบรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ข้อมูล
ที่ใช้สำหรับการประเมินเพื่อวินิจฉัย หรือเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน หรือเพื่อตัดสินผลการเรียนการสอน
สามารถใช้การประเมินแบบอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ เท่าที่ผ่านมาการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนการสอนจะใช้
การประเมินแบบอิงกลุ่ม 
 

แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู้ 
 การเรียนรู้จะบรรลุตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้ ควรมีแนวทางดังต่อไปนี้  

1. วัดและประเมินผลทั้งความรู้ความคิด ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน  

2. วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้  
3. เก็บข้อมูลจากการวัดและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา และต้องประเมินผลภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่  
4. ผลของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของนักเรียนต้องนำไปสู ่การแปลผลและลงข้อสรุปที่

สมเหตุสมผล  
5. การวัดและประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม ทั้งในด้านของวิธีการวัดและโอกาสของการประเมิน  
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วิธีการและแหล่งข้อมูลที่ใชใ้นการวดัผลและประเมินผล  
 เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน ผลการประเมินอาจ
ได้มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 1. สังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม  
 2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน  
 3. การสัมภาษณ์ท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 4. บันทึกของนักเรียน  
 5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู  
 6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ  
 7. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ  
 8. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มผลงาน 
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⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2  
กับตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
ชื่อกิจกรรม 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

ตัวช้ีวัด 

หน่วยที ่4 
ปรากฏการณ์
ของโลกและ
ภัยธรรมชาติ 

บทที่ 1 ลมบก ลมทะเล และมรสุม 
เรื่องท่ี 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และ

มรสุม 
 กิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเล

เกิดข้ึนได้อย่างไร 

 กิจกรรมที่ 1.2 การเกิดมรสุม

เกี่ยวข้องกับฤดูของประเทศ

ไทยอย่างไร 

 
กิจกรรมท้ายบทที่ 1 ลมบก ลมทะเล และ
มรสุม 
 
บทที่ 2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

เรื่องท่ี 1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกและ
ภาวะโลกร้อน 

 กิจกรรมที่ 1.1 ปรากฏการณ์

เรือนกระจกเป็นอย่างไร 

 กิจกรรมที่ 1.2 เราจะลดการ

ปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้

อย่างไร 

 
กิจกรรมท้ายบทที่ 2 ปรากฏการณ์เรือน
กระจก 
 
 

1 
1 
 

1.5 
 

1.5 
 
 
 
 
1 
 
 

0.5 
0.5 

 
1.5 

 
1.5 

 
 
 
 

0.5 
 
 

ว 3.2 ป. 6/4 
เปรียบเทียบการเกิดลมบก  ลมทะเล 
และมรสุม รวมทั้งอธิบายผลที่มีต่อ
ส ิ ่ งม ีช ี ว ิตและส ิ ่ งแวดล ้อมจาก
แบบจำลอง 
ว 3.2 ป. 6/5 
อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดู
ของประ เทศ ไทย จากข ้ อม ู ลที่
รวบรวมได้ 
 
 
 
 
ว 3.2 ป. 6/8 
สร้างแบบจำลองที ่อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกและผล
ของปรากฏการณ ์ เร ือนกระจก        
ต่อสิ่งมีชีวิต 
ว 3.2 ป. 6/9 
ต ร ะ ห น ั ก ถ ึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
ปรากฏการณ ์ เ ร ื อนกระจกโดย
นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
ลดกิจกรรมที ่ก่อให้เกิดแก๊สเรือน
กระจก 
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หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

บทที่ 3 ภัยธรรมชาติ 

เรื่องท่ี 1  ภัยธรรมชาติ 
  กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติตนอย่างไรให้

ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

 

กิจกรรมท้ายบทที่ 3 ภัยธรรมชาติ 

0.5 
0.5 
1 
 
 
 

0.5 
 
 
 

 

ว 3.2 ป. 6/6 
บรรยายลักษณะและผลกระทบของ 
น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิ 
ว 3.2 ป. 6/7 
ตระหน ั กถ ึ งผลกระทบของภัย
ธรรมชาติและธรณีพิบ ัต ิภ ัย โดย
นำเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต น ใ ห ้ ป ล อ ด ภ ั ย จ า ก                
ภัยธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยที่อาจ
เกิดในท้องถิ่น 

หน่วยที่ 5 
เงา อุปราคา 
และ
เทคโนโลยี
อวกาศ 

บทที ่1 เงาและอุปราคา 
เรื่องท่ี 1 การเกิดเงา 
 กิจกรรมที่ 1 เงาเกิดขึ้นได้

อย่างไรและมีลักษณะอย่างไร 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 2 การเกิดสุริยุปราคาและ

จันทรุปราคา 

กิจกรรมที่ 2.1 มองเห็นดวง

จันทร์บังดวงอาทิตย์ได้อย่างไร 

กิจกรรมที่ 2.2 สุริยุปราคา

เกิดข้ึนได้อย่างไร 

    กิจกรรมที่ 2.3 จันทรุปราคา

เกิดข้ึนได้อย่างไร 

กิจกรรมท้ายบทที่ 1 เงาและอุปราคา 
 
 

1 
0.5 
1.5 

 
 
 
 
 

0.5 
 

1.5 
 
 

1 
 
1 
 
 

1 
 

 
ว 2.3 ป.6/7 
อธิบายการเก ิดเงามืดเงามัวจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ว 2.3 ป.6/8 
เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการ
เกิดเงามืดเงามัว 
 
ว 3.1 ป.6/1 
สร้างแบบจำลองที ่อธิบายการเกิด 
และเปร ียบเท ียบปรากฏการณ์
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
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หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

บทที ่2 เทคโนโลยีอวกาศ 
เรื่องท่ี 1 รู้จักเทคโนโลยีอวกาศ 

 กิจกรรมที่ 1.1 เทคโนโลยี

อวกาศมีการพัฒนาอย่างไร 

กิจกรรมที่ 1.2 เทคโนโลยี

อวกาศมีประโยชน์อย่างไร 

 
กิจกรรมท้ายบทที่ 2 เทคโนโลยีอวกาศ 

0.5 
 

1.5 
 

 
2 
 
 

0.5 

ว 3.1 ป.6/2 
อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกต ัวอย ่างการนำ
เทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน จากข้อมูลที่รวบรวม
ได ้
 
 

หน่วยที่ 6 
แรงไฟฟ้า
และพลังงาน
ไฟฟ้า 

บทที่ 1 แรงไฟฟ้า 
เรื่องท่ี 1  การเกิดและผลของแรงไฟฟ้า 
 กิจกรรมที่ 1.1 แรงไฟฟ้าเกิดขึ้น

ได้อย่างไร 
             กิจกรรมที่ 1.2 ผลของแรงไฟฟ้า

เป็นอย่างไร  
 
กิจกรรมท้ายบทที่ 1 แรงไฟฟ้า 
 
บทที่ 2 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

เรื่องท่ี 1  วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว 
 กิจกรรมที่ 1 ต่อวงจรไฟฟ้าอย่าง

ง่ายได้อย่างไร 

เรื่องท่ี 2 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 

 กิจกรรมที่ 2.1 เซลล์ไฟฟ้าต่อกัน

อย่างไร 

 กิจกรรมที่ 2.2 เขียนแผนภาพ

วงจรไฟฟ้าได้อย่างไร 

 

 

0.5 
0.5 
1 
 
2 
 
 

0.5 
 

0.5 
0.5 
1.5 

 
 

0.5 
2.5 

 
 

2 
 
 
 
 

ว 2.2 ป.6/1  
อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้า
ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 
 
ว 2.3 ป.6/1  
ระบ ุส ่วนประกอบและบรรยาย
หน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
ว 2.3 ป.6/3  
ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธ ีที ่เหมาะสมในการอธิบาย
วิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้า
แบบอนุกรม 
ว 2.3 ป.6/4 
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
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หน่วยการ
เรียนรู้ 

ชื่อกิจกรรม 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 

 
 

เรื่องท่ี 3 การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

 กิจกรรมที่ 3 หลอดไฟฟ้าต่อกัน 

อย่างไร 

 

กิจกรรมท้ายบทที่ 2 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

 
 
 
 
 
 

0.5 
1.5 

 
 
 

0.5 
 

โ ด ย บ อ ก ป ร ะ โ ย ช น ์ แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ว 2.3 ป.6/2 
เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย 

 
ว 2.3 ป.6/5 
ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการ
ต่อหลอดไฟฟ้า แบบอนุกรมและ
แบบขนาน 
ว 2.3 ป.6/6 
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ 
ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

                           รวมจำนวนชั่วโมง 40  
 

หมายเหตุ: กิจกรรม เวลาที่ใช้ และสิ่งที่ต้องเตรียมล่วงหน้านั้น ครสูามารถปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมได้ตามความ
เหมาะสมของสภาพท้องถิ่น 
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รายการวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 2 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/กลุ่ม จำนวน/ห้อง จำนวน/คน 
หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 

1 ลูกโลก 1 อัน   
2 ขวดพลาสติกใสขนาด 1.5 ลิตร 2 ใบ   
3 ฝาขวดที่เจาะรูตรงกลาง 2 ฝา   
4 กระดาษสีขาว 1 แผ่น   
5 เทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน   
6 แก้วพลาสติกใส 2 ใบ   
7 ไม้บรรทัด 1 อัน   
8 โคมไฟ 2 ดวง   
9 เทปใส 1 ม้วน   
10 กรรไกร 1 เล่ม   
11 บีกเกอร์ 1 ใบ   
12 นาฬิกา 1 เรือน   
13 น้ำโซดา 200 cm3   
14 น้ำ 200 cm3   
15 ดินน้ำมัน 1 ก้อน   
16 ชุดเกม Too Little Too Late 1 ชุด   

หน่วยที ่5 เงาและอุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ 

1 คลิปหูขาว 2 อัน   
2 ดินน้ำมัน 1 ก้อน   
3 กรรไกร 1 เล่ม   
4 กระดาษแข็งเทาขาวขนาด A4 1 แผ่น   
5 ไม้เสียบ 2-3 อัน   
6 เทปใส 1 ม้วน   
7 ถ่านไฟฉาย 2-3 ก้อน   
8 ไฟฉาย 1 กระบอก   
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ลำดับที่ รายการ จำนวน/กลุ่ม จำนวน/ห้อง จำนวน/คน 
9 กระป๋องเปล่า  1 ใบ   
10 ไม้เมตรหรือสายวัด 1 อัน/ เส้น   
11 ดินน้ำมันต่างสี 2 สี สีละ 1 ก้อน   
12 กระดาษกาวย่น 1 ม้วน   
13 ลูกโลก 1 ใบ   
14 กระดาษปรู๊ฟ 1 แผ่น   
15 ปากกาเมจิก 1  กล่อง   
16 กระดาษขาวขนาด 10 x 10 เซนติเมตร 20 แผ่น   
17 ชุดเกมกระดานสถานีอวกาศ (space station) 

ประกอบด้วย 

• กระดานอวกาศ  

• การ์ดสถานการณ์ 

• การ์ดขยะอวกาศ 

• ลูกเต๋าสีขาว 

• ลูกเต๋าสีดำ 

• การ์ดเงิน 

• การ์ดสัญญาเงินกู้ 

1 ชุด 
 
 
 

 
30 ลูก 
30 ลูก 
 

  
หน่วยที่ 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 

1 กระดาษขนาด A4 1 แผ่น   
2 กรรไกร 1 เล่ม   
3 เทปใส 1 ม้วน   
4 กระดาษเยื่อ (หรือกระดาษชำระ) 1 ม้วน   
5 ไม้บรรทัดพลาสติก  2 อัน   
6 ไม้บรรทัดเหล็ก 1 อัน   
7 ปากกาเมจิก 2 ด้าม   
8 ลูกโป่งที่เป่าให้พอง 2 ลูก   
9 แท่งแก้วคน 2 แท่ง   
10 ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ¼ นิ้ว          

ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร 
2 ท่อน 
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⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/กลุ่ม จำนวน/ห้อง จำนวน/คน 
11 ดินสอไม้ 1 แท่ง   
12 ฝาขวดพลาสติก 1 ฝา   
13 ถาดอะลูมิเนียสำหรับบรรจุขนมพาย  1 ใบ  
14 เทปกาว 2 หน้า  1 ม้วน  
15 แผ่นพลาสติกใส หรือปกพลาสติก  1 แผ่น  
16 หลอดนีออน 2 ขา ขนาด 110 โวลต ์  1 หลอด  
17 หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ขนาด 2.5 โวลต ์ 2 ดวง   
18 ฐานหลอดไฟฟ้า 2 อัน   
19 สายไฟฟ้า 10 เส้น   
20 ถ่านไฟฉายแบบ D ขนาด 1.5 โวลต์  2 ก้อน   
21 กระบะใส่ถ่านไฟฉายสำหรับใส่ถ่านไฟฉายจำนวน         

1 ก้อน 
2 อัน 

  
22 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ถ่านไฟฉายมากกว่า 1 ก้อน 2-3 ชนิด   
23 สวิตช ์ 1 อัน   
24 มอเตอร์ติดใบพัด 1 อัน   
25 ออดไฟฟ้า 1 อัน   
26 ไฟประดับขนาดเล็กที่เรียงเป็นสายยาว  1 ชุด  
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 
 

ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ประจำหน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 

 

 

 
บท เรื่อง กิจกรรม ลำดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 

บทท่ี 1  ลมบก 
ลมทะเล และ
มรสุม 

เรื่องท่ี 1 การเกิดลมบก
ลมทะเล และมรสุม 

กิจกรรมท่ี 1.1 ลมบก 
ลมทะเลเป็นอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ลมบก ลมทะเลเป็นลมประจำถิ่น 
เกิดบริเวณชายฝั่ง 

• ลมบก ลมทะเล มีหลักการเกิด
เหมือนกัน คือเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือ
พื้นดินบริเวณชายฝ่ังและอุณหภูมิ
ของอากาศเหนือพื้นทะเล ส่วนสิ่งท่ี
แตกต่างกันคือช่วงเวลาท่ีเกิด และ 
ทิศทางการเคลื่อนท่ีของอากาศ
ระหว่างพื้นดินบริเวณชายฝ่ังและ  
พื้นทะเล 

• ลมบกเกิดในช่วงเวลากลางคืน 
เนื่องจากพื้นดินบริเวณชายฝ่ังเย็น
เร็ว ในขณะท่ีพื้นทะเลยังคงมี
อุณหภูมิสูงอยู่ น้ำทะเลจึงคายความ
ร้อนไปสู่อากาศ ทำให้อากาศเหนือ
พื้นทะเลมีอุณหภูมิสูงและเคลื่อนท่ี
สูงขึ้น อากาศเหนือพื้นดินซึ่งมี
อุณหภูมิต่ำกว่าจึงเคลื่อนเข้ามา
แทนท่ี เกิดลมบกพัดจากชายฝั่งออก
สู่ทะเล 

• ลมทะเลเกิดในช่วงเวลากลางวัน 
เนื่องจากพื้นดินบริเวณชายฝ่ังและ
พื้นทะเลเมื่อได้รับความร้อนจาก  
ดวงอาทิตย์ พื้นดินบริเวณชายฝั่งจะ

ว 3.2 ป.6/4 
เปรียบเทียบการ
เกิดลมบก ลม
ทะเล และมรสุม 
รวมทั้งอธิบายผลท่ี
มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมจาก
แบบจำลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 
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บท เรื่อง กิจกรรม ลำดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 1.2 การเกิด
มรสุมเกี่ยวข้องกับฤดู
ของประเทศไทย
อย่างไร 
 
 

ร้อนเร็วกว่าพื้นทะเล และคายความ
ร้อนไปสู่อากาศได้เร็วกว่า อุณหภูมิ
ของอากาศเหนือพื้นดินบริเวณ
ชายฝั่งจึงสูงและเคลื่อนท่ีสูงขึ้น 
อากาศเหนือพื้นทะเลซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ
กว่าจึงเคลื่อนเข้ามาแทนท่ี เกิดลม
ทะเลพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง 

• การเกิดลมบก ลมทะเล มีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ชายฝั่ง 

• ลมบก ลมทะเล และมรสุมมีหลักการ
เกิดเหมือนกันคือเกิดจากความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศ
เหนือพื้นดินและพื้นน้ำ และมีสิ่งที่
แตกต่างกัน คือขนาดของบริเวณท่ี
เกิด และช่วงระยะเวลาการเกิด โดย
ลมบก ลมทะเลเกิดบริเวณชายฝั่ง 
ส่วนมรสุมเกิดขึ้นในบริเวณท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่า ซึ่งจะเกิดบริเวณเขตร้อน
ของโลก (บริเวณระหว่างละติจูด 
23.5 องศาเหนือและละติจูด 23.5 
องศาใต้) ลมบก ลมทะเล เกิดในช่วง
เวลา 1 วัน คือช่วงเวลากลางวันและ
กลางคืน ส่วนการเกิดมรสุมในแต่ละ
ครั้ง เกิดในช่วงระยะเวลานาน
ต่อเนื่องหลายเดือน 

• มรสุมที่พัดผ่านประเทศไทย ได้แก่ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม 
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บท เรื่อง กิจกรรม ลำดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งเป็นช่วงท่ีโลกเอียงขั้วโลกเหนือ
เข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้อากาศทาง
ซีกโลกเหนือมีอุณหภูมิสูงกว่า
อุณหภูมิของอากาศทางซีกโลกใต้ 
อากาศทางซีกโลกเหนือเคลื่อนท่ี
สูงขึ้นและอากาศทางซีกโลกใต้จะ
เคลื่อนเข้ามาแทนท่ี ซึ่งเมื่อพัดผ่าน
มหาสมุทรก็จะนำความชื้นไปยัง
ประเทศที่พัดผ่าน ประเทศไทยได้รับ
ผลจากมรสุมดังกล่าว ซึ่งจะพัดผ่าน
ประเทศไทยไปยังพื้นทวีปทางซีกโลก
เหนือ ทำให้ช่วงเดือนนี้ของประเทศ
ไทยเป็นฤดูฝน 

• ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงประมาณ
กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงท่ีโลกเอียง   
ขั้วโลกเหนือออกจากดวงอาทิตย์ ทำ
ให้อากาศทางซีกโลกเหนือมีอณุหภูมิ
ต่ำกว่าอากาศทางซีกโลกใต้ อากาศ
ทางซีกโลกใต้จึงเคลื่อนท่ีสูงขึ้นและ
อากาศทางซีกโลกเหนือจะเคลื่อนเข้า
มาแทนท่ี ซึ่งจะพัดพาอากาศท่ีมี
อุณหภูมิต่ำและมีความชื้นน้อยไปยัง
ประเทศที่พัดผ่าน ประเทศไทยได้รับ
ผลจากมรสุมดังกล่าว ซึ่งจะพัดผ่าน
ประเทศไทยไปยังพื้นมหาสมุทรทาง
ซีกโลกใต้ ทำให้ช่วงเวลานี้ของ
ประเทศไทยเป็นฤดูหนาว 

• ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุมลดลง
ในช่วงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ว 3.2 ป.6/5 
อ ธ ิ บ า ย ผ ล ข อ ง
มรสุมต่อการเกิด
ฤด ูของประ เทศ
ไทยจากข ้อม ูลท่ี
รวบรวมได้ 
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บท เรื่อง กิจกรรม ลำดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมคิด ร่วมทำ 

พฤษภาคม เพราะช่วงเวลานี้
อุณหภูมิของอากาศทาง ซีกโลก
เหนือและอุณหภูมิของอากาศทางซีก
โลกใต้แตกต่างกันเล็กน้อย ทำให้
อุณหภูมิของอากาศของประเทศไทย
ในช่วงเวลานี้เป็นผลมาจากพลังงาน
ความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นส่วน
ใหญ่ ช่วงเวลาดังกล่าวของประเทศ
ไทยจึงเป็นฤดูร้อน 

• มรสุมมีผลต่อการเกิดฤดูของประเทศ
ไทย ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณฝนและ
อุณหภูมิของอากาศของประเทศไทย 
และมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่าง ๆ 

บทที่ 2 ปรากฏ 
การณ์เรือน
กระจก 

เรื่องท่ี 1 ปรากฏการณ์
เรือนกระจกและภาวะ
โลกร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 1.1 
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกของโลกเป็น
อย่างไร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โลกของเรามีปรากฏการณ์เรือน
กระจกเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็น
ผลมาจากแก๊สเรือนกระจกใบรรยา
กาศกักเก็บความร้อนแล้วคาย 
ความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลกทำ
ให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิ
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต 

• เนื่องจากมนุษย์ทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่
บรรยากาศเพ่ิมข้ึน ทำให้การกักเก็บ
และคายความร้อนกลับสู่ผิวโลกมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อุณหภูมิ
ของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้น
เรื่อย ๆ และอาจเกิดภาวะโลกร้อน 
ถ้าภาวะนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนานจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  

ว 3.2 ป.6/8 
สร้างแบบจำลอง
ที่อธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์
เรือนกระจก และ
ผลของ
ปรากฏการณ์
เรือนกระจกต่อ
สิ่งมีชีวิต 
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บท เรื่อง กิจกรรม ลำดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
กิจกรรม 1.2 เราจะลด
ปริมาณแก๊สเรือน
กระจกได้อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมคิด ร่วมทำ 

• การปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่
บรรยากาศเกิดข้ึนทั้งจากธรรมชาติ
และจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์
สร้างข้ึน 

• ทุกคนควรลดการปล่อยแก๊สเรือน
กระจกสู่บรรยากาศ โดย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก และช่วยเพ่ิมแหล่งที่
จะช่วยลดแก๊สเรือนกระจกโดย
ช่วยกันปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ 

 
 
 
 
ว 3.2 ป.6/9 
ตระหนักถึง
ผลกระทบของ
ปรากฏการณ์
เรือนกระจก โดย
นำเสนอแนว
ทางการปฏิบัติตน
เพ่ือลดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก 
 

บทที่ 3 
ภัยธรรมชาต ิ

เรื่องท่ี 1 รู้จักภัย
ธรรมชาติ 

กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติ
ตนอย่างไรให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• น้ำท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว และสึนามิ เป็นภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบางบริเวณ
ของโลก ซึ่งภัยธรรมชาติแต่ละอย่าง
จะมีลักษณะ สาเหตุการเกิด 
บริเวณท่ีเกิด และมีผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง 
ๆ ที่แตกต่างกัน 

• ผลกระทบของภัยธรรมชาติแต่ละ
อย่างที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมจะมีลักษณะและมีความ
รุนแรงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิ
ประเทศ สภาพแวดล้อมของแต่ละ
พ้ืนที่ ช่วงเวลาที่เกิด และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบางบริเวณ
ที่ใต้ผิวโลก 

ว 3.2 ป.6/7 
ตระหนักถึง
ผลกระทบของ     
ภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัย โดย
นำเสนอแนวทาง
ในการเฝ้าระวัง
และปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจาก      
ภัยธรรมชาติและ
ธรณีพิบัติภัยที่
อาจเกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น 
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บท เรื่อง กิจกรรม ลำดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมคิดร่วมทำ 

• ภัยธรรมชาติบางอย่างอาจมี
สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดภัยนั้น ๆ 
เราจึงควร ติดตามสถานการณ์ และ
การประกาศเตือนภัยต่าง ๆ อย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือเตรียมตัววางแผนรับ
ภัยธรรมชาติได้ทันท่วงทีและจะได้
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท 
เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 
1. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม จาก

แบบจำลอง 
2. อธิบายผลของลมบก ลมทะเล และมรสุมที ่ม ีต่อ

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3. อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 
เวลา 6 ชั่วโมง 
แนวคิดสำคัญ 

 ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินและเหนือ
พื้นน้ำ จึงเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที ่มีอุณหภูมิสูง ทั ้งลมบก 
ลมทะเล และมรสุมมีหลักการเกิดเช่นเดียวกัน ลมบก 
ลมทะเลเกิดบริเวณชายฝั่ง แต่มรสุมเกิดขึ้นในบริเวณ
เขตร้อนของโลก ทั้งลมบก ลมทะเล และมรสุมมีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มรสุมยังมีผลต่อ
การเกิดฤดูของประเทศไทย 
 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2 หน้า 1-27 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หน้า 1-21 
3. เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/ 
 
 
 
 
 

   บทที่ 1 ลมบก ลมทะเล และมรสุม 

บทนี้มีอะไร 
เรื่องท่ี 1 การเก ิดลมบก ลมทะเล 

และมรสุม 
กิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเลเป็นอย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.2 การเกิดมรสุมเกี ่ยวข้องกับ

ฤดูของประเทศไทยอย่างไร 
 

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


 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีป.6 เล่ม 2 | หน่วยที ่4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 8 

⎯สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต   

S2 การวัด   

S3 การใช้จำนวน   

S4 การจำแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

 
 
 

 

S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล   

S7 การพยากรณ์   

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล   

S9 การตั้งสมมติฐาน   

S10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป   

S14 การสร้างแบบจำลอง   
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์   

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

C3 การแก้ปัญหา   

C4 การสื่อสาร   

C5 ความร่วมมือ   
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

หมายเหตุ: รหัสทักษะที่ปรากฏนี้ ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี้ 
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 
แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 1 ลมบก ลมทะเล และมรสุม มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 
รังสีจากดวงอาทิตย์ไม่มีผลทำให้ผิวโลกมี
อุณหภูมิสูงขึ้น (AAAS, 2020) 

รังสีจากดวงอาทิตย์มีท้ังพลังงานความร้อนและพลังงานแสง 
เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์แผ่มายังโลก ผิวโลกจะกักเก็บความ
ร้อนไว้บางส่วน ทำให้ผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น (Ahrens, 
2013; Tarbuck, Lutgens & Tasa, 2012) 

การถ่ายโอนความร้อนไม่เกิดขึ้นใน
อากาศ (CPALMS, 2020) 

อากาศสามารถถ่ายโอนความร้อนได้ เช่น อากาศจะพาความ
ร้อนจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง (Ahrens, 2013; 
Tarbuck, Lutgens & Tasa, 2012) 

 
ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเพ่ือแก้ไขต่อไปได้ 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 
1. ครูทบทวนความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับการเกิดลม ซึ่ง

น ักเร ียนเคยเร ียนเร ื ่องการเก ิดลมมาแล้วในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คำถามดังนี้ 
1.1 ลมคืออะไร (ลมคืออากาศที่เคลื่อนที่) 
1.2 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร (ลมเกิดจากความแตกต่าง

ของอุณหภูมิของอากาศบริเวณที่อยู่ใกล้กัน โดย
อากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะเคลื่อนที่สูงขึ้น 
และอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำจะเคลื่อนเข้าไป
แทนที)่ 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ลม
บก ลมทะเล และมรสุม โดยอาจยกตัวอย่างข่าว
พยากรณ์อากาศของประเทศไทย และถามคำถาม
เกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศดังกล่าวกับนักเรียน และ
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นคำถามดังกล่าว  

ตัวอย่างข่าวพยากรณ์อากาศ 
“พยากรณ์อากาศวันที่ 10 ธันวาคม 2562 

สภาพอากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบน
มีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง บริเวณพื ้นราบใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศ
หนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส 
ส ำ ห ร ั บ ภ า ค ก ล า ง  ภ า ค ต ะ ว ั น ออก  ร ว ม ทั้ ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นถึงหนาว 
อุณหภูมิต่ำสุด 13-20 องศาเซลเซียส” 
หมายเหตุ: ข่าวพยากรณ์อากาศบางส่วนของวันที่ 10 

ธันวาคม 2562 

ตัวอย่างคำถามจากข่าวพยากรณ์อากาศ 
2.1 เพราะเหตุใดช่วงเวลาดังกล่าวของประเทศไทย

จึงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น ในช่วงเวลาดังกล่าว
ประเทศไทยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นผล
มาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที ่อากาศ
เหนือพื้นทวีปทางตอนเหนือของประเทศจีนที่มี

ในการทบทวนความรู้พื้นฐาน 
ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบคำถามเหล่านี้
ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืม
ครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันที 

 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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อุณหภูม ิต ่ำและมีความชื ้นน ้อยได ้พ ัดผ่าน
ประเทศไทยในช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในช่วงวันที่ 10 ธันวาคม ก็
อยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว) 

2.2 มรสุมที่ทำให้ประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมี
อากาศหนาวถึงหนาวจัด มีการเกิดเหมือนหรือ
แตกต่างจากลมบก ลมทะเล หรือไม่ อย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น 
มรส ุม และลมบก ลมทะเล มีหล ักการเกิด
เหมือนกันคือเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
อุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนดินและพ้ืนน้ำ) 

3. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่องปรากฏการณ์ของโลก
และภัยธรรมชาติ โดยให้อ่านชื ่อหน่วย และอ่าน
คำถามสำคัญประจำหน่วยที่ 4 ดังนี้ 
- ลมบก ลมทะเล มรสุม และปรากฏการณ์เรือน

กระจกเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

- ภัยธรรมชาติมีลักษณะอย่างไร และจะปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติได้อย่างไร  

นักเรียนตอบคำถาม โดยครูยังไม่ต้องเฉลย
คำตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตอบอีกครั้ง
หลังจากเรียนจบหน่วยนี้แล้ว   

4. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้
ประจำบท ในหนังสือเร ียนหน้า 1 จากนั ้นครูใช้
คำถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ ดังนี้ 
4.1 บทนี้จะได้เรียนเรื่องอะไร (เรื่องลมบก ลมทะเล 

และมรสุม) 
4.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว 

น ักเร ียนสามารถทำอะไรได ้บ ้าง (สามารถ
เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 
อธิบายผลของลมบก ลมทะเล และมรสุมที่มีต่อ
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สิ ่งมีช ีว ิตและสิ ่งแวดล้อม และอธิบายผลของ
มรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย) 

5. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดสำคัญ ในหนังสือ
เรียนหน้า 2 จากนั้นครูใช้คำถาม ดังนี้ จากการอ่าน
แนวคิดสำคัญ นักเรียนคิดว่าจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง
อะไรบ้าง (เรียนเรื่องการเกิดลมบก    ลมทะเล และ
มรสุม ผลของลมบก ลมทะเล และมรสุมที ่มี ต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และผลของมรสุมต่อการเกิด
ฤดูของประเทศไทย) 

6. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องใน
หนังสือเรียนหน้า 2 โดยครูฝึกทักษะการอ่านตาม
วิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถาม
ดังนี้ 
6.1 รูปและเนื้อหานี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลมที่พัดอยู่

ตรงบริเวณชายฝั่ง และมรสุม) 
6.2 จากภาพ ลมที่พัดธงที ่อยู่บนเรือเป็นลมอะไร 

(นักเรียนตอบจากประสบการณ์ของตนเอง) 
6.3 เมื ่อมีมรสุมพัดเข้าประเทศไทย ประชาชน

รวมถึงชาวประมงควรระมัดระวังอะไรบ้าง (ควร
ระมัดระวังในการนำเรือออกจากชายฝั่ง) 

6.4 มรสุมที ่พัดเข้าประเทศไทยมีมรสุมอะไรบ้าง 
เกิดขึ้นได้อย่างไร และแต่ละมรสุมเกิดในช่วงใด
ของปี (นักเร ียนตอบจากประสบการณ์ของ
ตนเอง) 

7. ครูชักชวนให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับลมบก ลม
ทะเล และมรสุม ในสำรวจความรู้ก่อนเรียน 

8. นักเรียนทำสำรวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 2-3 โดยนักเรียนอ่านคำถามแต่ละข้อ 
ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน จนแน่ใจว่า
นักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียนตอบ
คำถาม คำตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และ
คำตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้ 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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9. ครูสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนเพื่อตรวจสอบ
ว่านักเรียนมีแนวคิดเกี ่ยวกับลมบก ลมทะเล และ
มรสุมอย่างไร โดยอาจสุ่มให้นักเรียน 2-3 คน นำเสนอ
คำตอบของตนเอง ครูยังไม่ต้องเฉลยคำตอบ แต่จะให้
นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเรียน
จบบทนี้แล้ว ทั้งนี้ครูควรบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อน
หรือแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน แล้วนำมาใช้ใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้  เพื ่อแก้ไขแนวคิด
คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่น่าสนใจ
ของนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั ้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน
เรื่องที่ 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และ
มรสุม ครูอาจเตรียมรูปหรือวีดิทัศน์ที่มี
ลมพัดธง ต้นไม้ใหญ่ หรือสิ่งของต่าง ๆ 
ตรงบริเวณชายฝั ่ง เพื ่อใช ้ในขั้นการ
นำเข้าสู ่การจัดการเรียนรู ้ ถ้าเป็นสื่อ    
วีดิทัศน์ไม่ควรมีความยาวเกิน 3 นาที 
และควรเป็นวีด ิท ัศน์ที ่แสดงภาพการ
เคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 
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การสำรวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบคำถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบคำตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 
 

 

              แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบและ
อธิบายการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม ผลของลมบก  ลมทะเล 
และมรสุมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และผลของมรสุมต่อการ
เกิดฤดูของประเทศไทย 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายและเปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม
จากแบบจำลอง 

2. รวบรวมข้อมูลและอธิบายผลของลมบก ลมทะเล และมรสุม
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3. รวบรวมข้อมูลและอธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทย 

 
เวลา 4 ชั่วโมง 
 
วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม 

ลูกโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เรื่องที่ 1 การเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2 หน้า 4-23 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หน้า 4-17 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (60 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (15 นาที) 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม โดย
ครูให้นักเรียนศึกษารูปหรือชมวีดิทัศน์ที่มีลมพัดธง ต้นไม้ใหญ่ หรือพัด
สิ่งของต่าง ๆ ตรงบริเวณชายฝั่ง จากนั้นนำอภิปรายโดยใช้คำถาม ดังนี้  
1.1 จากรูปหรือวีดิทัศน์ ลมพัดจากบริเวณใดไปบริเวณใด (นักเรียน

ตอบตามความเข้าใจของตนเอง หรือตอบตามสิ่งที่สังเกตได้จาก
รูปหรือวีดิทัศน์ เช่น ลมพัดจากทะเลเข้าหาชายฝั่ง) 

1.2 ลมที่เกิดขึ้นตรงบริเวณชายฝั่งนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น เกิดจากความแตกต่างระหว่าง
อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินบริเวณชายฝั่งและอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพื้นทะเล ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศระหว่าง 
2 บริเวณดังกล่าว) 

1.3 ลมที่เกิดขึ ้น มีการเกิดเหมือนหรือแตกต่างจากมรสุมหรือไม่ 
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มีหลักการ
เกิดเหมือนกันคือเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำ และมีสิ่งที่แตกต่างกัน คือขนาด
ของบริเวณท่ีเกิด และช่วงระยะเวลาการเกิด) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่อง การเกิดลมบก ลม
ทะเล และมรสุม โดยใช้คำถามว่า ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดในช่วง
ระยะเวลาที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร จากนั้นครูชักชวนนักเรียนหา
คำตอบจากการอ่าน เรื่องการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (30 นาที) 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 4 
แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึกคำตอบของ
นักเรียนบนกระดานเพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบกับคำตอบหลังจากการ
อ่านเรื่อง  

4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

ในการตรวจสอบความรู ้ เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม ่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบด้วย
ตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 4-5 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูใช้คำถาม
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี้ 
5.1 จากภาพในหนังสือเรียนหน้า 4-5 มีการใช้ประโยชน์จากลมในการ

ทำสิ่งใด (แล่นเรือใบ เล่นกระดานโต้คลื่น) 
5.2 ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร (ลมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ

ของอากาศเหนือบริเวณ 2 บริเวณ โดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภมูิ
สูงกว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้น และอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจะ
เคลื่อนเข้ามาแทนที)่ 

5.3 ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เกิดลมประเภทต่าง ๆ (ลักษณะการเกิด พ้ืนที่
ที่เกิด และช่วงเวลาการเกิด) 

5.4 ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร (ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดในช่วงระยะเวลา
ที่แตกต่างกัน ลมบกเกิดในช่วงเวลากลางคืน    ลมทะเลเกิดใน
ช่วงเวลากลางวัน และมรสุมเกิดในช่วงระยะเวลานานตลอดฤดู
หนึ่ง ๆ) 

5.5 ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดในบริเวณที่มีขนาดแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร (ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดในบริเวณที่มี
ขนาดแตกต่างกัน ลมบก ลมทะเลเกิดบริเวณชายฝั่ง ส่วนมรสุม
เกิดในบริเวณที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยเกิดเป็นบริเวณกว้างระดับ
ทวีป) 

5.6 ประเทศไทยมีมรสุมใดพัดผ่านบ้าง (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้) 

5.7 รูปหรือวีดิทัศน์ที่มีลมพัดธง ต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือพัดสิ่งของต่าง ๆ 
ตรงบริเวณชายฝั่งเป็นลมประจำถิ่นหรือเป็นลมประจำฤดู (เป็นลม
ประจำถิ่นที่เกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่ง) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (15 นาที) 
6. ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า 

ลมเกิดจากการเคลื ่อนที ่ของอากาศ ลมมีหลายประเภทตาม
ลักษณะการเกิด พ้ืนที่ที่เกิด และช่วงเวลาการเกิด 

ลมบก ลมทะเล เป็นลมประจำถิ่นที่เกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่ง ซึ่ง
เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ส่วนมรสุมเป็นลมประจำฤดูที่

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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เกิดบริเวณเขตร้อนของโลก มรสุมเกิดเป็นบริเวณกว้างระดับทวีปและ
เกิดเป็นเวลานานตลอดฤดูหนึ่ง ๆ 

ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดผ่านในช่วงระยะเวลาทีแ่ตกต่างกัน 

7. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 4 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคำตอบของ นักเรียนใน

รู้หรือยัง กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
9. ครูให้นักเรียนอ่านคำถามในย่อหน้าสุดท้ายของเรื ่องที ่อ่าน และให้

นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบคำถาม ดังนี้ 
- ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีผลต่อสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อมอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 
ครูยังไม่เฉลยคำตอบ แต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำ

กิจกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำกิจกรรม
ที่ 1.1 ลมบก ลมทะเลเป็นอย่างไร ครู
อาจจัดเตรียมสื่อหรือเตรียมการจัดการ
เรียนการสอน โดยมอบหมายงานให้
นักเร ียนอ่านสถานการณ์ เร ื ่องการ
ทดลองเกี ่ยวกับอุณหภูมิของอากาศ
เหนือทรายและเหนือน้ำเป็นอย่างไร ใน
หนังสือเรียนหน้า 7-9 มาล่วงหน้า 
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  แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
 

 

 
 

ลมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือบริเวณ 2 บริเวณ 
โดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้น และอากาศบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ การเคลื่อนที่ของอากาศทำให้เกิดลม 
 

ลมบก ลมทะเล แตกต่างจากมรสุมในด้านขนาดของบริเวณที่เกิด และช่วงระยะเวลา
การเกิด โดยลมบก ลมทะเลเกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่ง ส่วนมรสุมเกิดเป็นบริเวณกว้าง
ระดับทวีป ส่วนช่วงระยะเวลาการเกิด ลมบก ลมทะเล เกิดในช่วงเวลา 1 วัน คือ
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ส่วนมรสุมเกิดเป็นช่วงระยะเวลานานตลอดฤดูหนึ่ง ๆ 
 

มรสุมที ่พัดผ่านประเทศไทย ได้แก่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดผ่านในช่วงระยะเวลาทีแ่ตกต่างกัน 
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กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายการ
เปล ี ่ ยนแปลงอ ุณหภ ูมิ ของอากาศเหน ือทรายและ เหน ือน้ำ 
เปรียบเทียบและอธิบายการเกิดลมบก ลมทะเล จากแบบจำลอง 
รวบรวมข้อมูลและอธิบายผลของลมบก ลมทะเลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 
เวลา 1.5 ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของ
อากาศเหนือทรายและเหนือน้ำ 

2. เปร ียบเทียบและอธ ิบายการเก ิดลมบก ลมทะเล จาก
แบบจำลอง 

3. รวบรวมข้อมูลและอธิบายผลของลมบก ลมทะเลที ่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม 

- 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต 
S3 การใช้จำนวน 
S7 การพยากรณ ์
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
S14 การสร้างแบบจำลอง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเลเป็นอย่างไร 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2 หน้า 6-14 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หน้า 5-11 
 

C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับลมบก ลมทะเล โดยใช้คำถาม ดังนี้ 

1.1 ลมบก ลมทะเล แตกต่างกันอย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง เช่น แตกต่างกันที่ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
ลม โดยลมบก ลมจะพัดจากชายฝั่งออกสู่ทะเล ส่วนลมทะเล 
ลมจะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง) 

1.2 ลมบก ลมทะเลมีประโยชน์ต่อชาวประมงอย่างไร (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ชาวประมงอาศัยลมบก
ช่วยในการพัดเรือออกสู่ทะเลในเวลากลางคืน และอาศัยลม
ทะเลช่วยในการพัดเรือกลับเข้าฝั่งในเวลากลางวัน) 

2. ครูเชื ่อมโยงความรู ้เดิมของนักเรียนเข้าสู ่กิจกรรมที่ 1.1 โดยใช้
คำถามดังนี้ ทิศทางการเคลื่อนที่ของลมบก ลมทะเล เป็นอย่างไร 
และเราจะอาศัยลมบก ลมทะเล ในการทำสิ่งใดได้บ้าง เราจะเรียนรู้
ในกิจกรรมที่ 1.1 

3. นักเรียนอ่านชื ่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั ้นร่วมกัน
อภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำ
กิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การเกิดลมบก ลมทะเล 

และผลของลมบก ลมทะเลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 
3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การวิเคราะห์ข้อมูล การ

รวบรวมข้อมูล และการสร้างแบบจำลอง) 
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (อธิบายการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือน้ำ เปรียบเทียบและ
อธิบายการเกิดลมบก ลมทะเล และอธิบายผลของลมบก 
ลมทะเลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 5 
5. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ตอนที่ 1 ทีละข้อ และสถานการณ์ เรื่อง

การทดลองเกี่ยวกับอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือน้ำเป็น
อย่างไร ในหนังสือเรียนหน้า 7-9 โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำ
กิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
คร ู เพ ี ย งร ั บฟ ั ง เหต ุ ผลของ
นักเรียนและยังไม่เฉลยคำตอบ
ใด ๆ แต่ชักชวนให้นักเรียนไป
หาคำตอบด้วยตนเองจากการทำ
กิจกรรม 



23  คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 
 

5.1 จากกิจกรรม เมื่อให้ความร้อนและหยุดให้ความร้อนแก่ทราย
และน้ำในเวลาที่เท่ากันแล้ว ต้องอภิปรายและเปรียบเทียบ  สิ่ง
ใด (เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือ
ทรายและเหนือน้ำ) 

5.2 จากขั้นตอนการทำกิจกรรมในข้อที่ 3 กำหนดให้โคมไฟที่เปิด 
ทราย และน้ำ แทนสิ่งใดตามธรรมชาติ ตามลำดับ (โคมไฟที่เปิด
แทนดวงอาทิตย์ที่ให้ความร้อน ทรายแทนพื้นดิน น้ำแทนแหล่ง
น้ำในธรรมชาติ) 

5.3 จากขั้นตอนการทำกิจกรรมในข้อที่ 3 ให้ร่วมกันอภิปรายและ
เปรียบเทียบการเปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศระหว่าง
บริเวณใด และในช่วงเวลาใด (อภิปรายและเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศระหว่างเหนือพื้นดินและเหนือ
น้ำ ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน) 

5.4 ในข ั ้นตอนข ้อท ี ่  3 การอภ ิปรายและเปร ียบเท ียบการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือน้ำใน
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน นักเรียนต้องใช้ความรู้จากข้อใด
มาร่วมกันอภิปราย (ใช้ความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมในข้อที่ 2 
โดยอาศัยการเทียบเคียงโดยกำหนดให้โคมไฟที่เปิดแทนดวง
อาทิตยท์ี่ให้ความร้อน ทรายแทนพ้ืนดิน และน้ำแทนแหล่งน้ำ) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร ตอนที่ 1 แล้ว ให้
นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม 

7. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว ครูนำอภิปรายผลการทำกิจกรรม โดยใช้
คำถามดังต่อไปนี้ 
7.1 จากสถานการณ์ มีการให้ความร้อนและหยุดให้ความร้อนแก่

ทรายและน้ำ เป็นเวลาเท่ากันหรือไม่ อย่างไร (มีการให้ความ
ร้อนและหยุดให้ความร้อนแก่ทรายและน้ำเป็นเวลาที่เท่ากัน 
30 นาท)ี 

7.2 เมื่อให้ความร้อนและหยุดให้ความร้อนในเวลาที่เท่ากัน มีสิ่งใด
เกิดการเปลี ่ยนแปลงบ้าง (มีสิ ่งที ่เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ
อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและอุณหภูมิของอากาศเหนือ
น้ำ) 

ถ้าน ักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได ้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 
 ตอนที่ 1 

S1 การสังเกตรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
อ ุณหภ ูม ิของอากาศเหน ือทรายและ
อุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำ เมื่อให้ความ
ร้อนและหยุดให้ความร้อนในเวลาเท่ากัน 
โดยใช้ข้อมูลจากตารางและจากกราฟที่
กำหนดให้ 
S3 การใช ้จำนวนเพ ื ่ อคำนวณหาการ
เปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือ
ทรายและเหนือน้ำ เมื่อให้ความร้อนและ
หยุดให้ความร้อนในเวลาเท่ากัน โดยใช้
ข้อมูลจากตารางและจากกราฟที่กำหนดให้ 
S8 ก า ร ล ง ค ว า ม เ ห ็ น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือ
ทรายและเหนือน้ำ เมื ่อให้ความร้อนละ
หยุดให้ความร้อนในเวลาที่เท่ากัน 

C4 การอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ 

C5 การ ร ่ ว มม ื อ ในการอภ ิ ป ร า ย กา ร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ 
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7.3 จากสถานการณ์การทดลองนี้ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัว
แปรควบคุม คืออะไร 
(ตัวแปรต้น ได้แก่ วัสดุทรายและน้ำ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศเหนือวัสดุ 
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ระยะเวลาที่ให้และหยุดให้ความร้อน 
มวลของทรายและน้ำ ขนาดบีกเกอร์ การจัดวางเทอร์มอ
มิเตอร์ในชุดทดลอง ชนิดและขนาดของหลอดไฟ ลักษณะ   
โคมไฟ การจัดวางตำแหน่งโคมไฟ สถานที่ที่ทำการทดลอง) 

7.4   การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือน้ำ 
เมื่อให้ความร้อนในเวลาที่เท่ากัน เป็นอย่างไร 
(เมื ่อให้ความร้อน อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายมีการ
เปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิเริ่มต้นที่ 0 นาท ีเร็วกว่า และในช่วง 
30 นาที ที่ให้ความร้อน อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายจะ
มากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำ) 

7.5  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือน้ำ 
เมื่อหยุดให้ความร้อนในเวลาที่เท่ากัน เป็นอย่างไร 
(เมื่อหยุดให้ความร้อน อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายมีการ
เปลี ่ยนแปลงจากอุณหภูมิเริ ่มต้นที ่ 30 นาที เร็วกว่า และ
ในช่วง 8 นาทีแรกที่หยุดให้ความร้อน อุณหภูมิของอากาศ
เหนือทรายจะมากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำและในช่วง 
22 นาทีถัดไปที่หยุดให้ความร้อน อุณหภูมิของอากาศเหนือ
ทรายจะลดลงมากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำ) 

7.6    การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือน้ำ 
เมื่อให้ความร้อนและหยุดให้ความร้อนในเวลาที่เท่ากัน มีการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
(- เมื่อให้ความร้อนในเวลาที่เท่ากัน อุณหภูมิของอากาศเหนือ
ทรายและเหนือน้ำมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน คือ อุณหภูมิ
ของอากาศเหนือทรายจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วและเพิ่มขึ้นมากกว่า
อุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำ 
- เมื่อหยุดให้ความร้อนในเวลาที่เท่ากัน อุณหภูมิของอากาศ
เหนือทรายและเหนือน้ำมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน คือ 
อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายจะลดลงรวดเร็วและลดลง
มากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำ) 

ถ้าน ักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได ้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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7.7 ถ้าให้โคมไฟที่เปิดแทนดวงอาทิตย์ที่ให้ความร้อน ทรายแทน
พื้นดิน และน้ำแทนแหล่งน้ำในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือพื้นน้ำ ในช่วงเวลา
กลางวันเป็นอย่างไร (ในช่วงเวลากลางวัน อุณหภูมิของอากาศ
เหนือพ้ืนดินจะเพ่ิมข้ึนรวดเร็วและเพ่ิมข้ึนมากกว่าอุณหภูมิของ
อากาศเหนือแหล่งน้ำ) 

7.8 ถ้าให้โคมไฟที่เปิดแทนดวงอาทิตย์ที่ให้ความร้อน ทรายแทน
พื้นดิน และน้ำแทนแหล่งน้ำในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือพื้นน้ำ ในช่วงเวลา
กลางคืนเป็นอย่างไร (ในช่วงเวลากลางคืน อุณหภูมิของอากาศ
เหนือพื้นดินจะลดลงรวดเร็วและลดลงมากกว่าอุณหภูมิของ
อากาศเหนือแหล่งน้ำ) 

7.9 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและเหนือ
แหล่งน้ำ ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน มีการเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพื้นดินและเหนือแหล่งน้ำ ในช่วงเวลากลางวัน
และกลางคืน มีการเปลี ่ยนแปลงแตกต่างกัน ในช่วงเวลา
กลางวันอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนดินจะเพ่ิมขึ้นรวดเร็วและ
เพิ่มขึ้นมากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือแหล่งน้ำ และในช่วง
เวลากลางคืน อุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนดินจะลดลงรวดเร็ว
และลดลงมากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือแหล่งน้ำ) 

8. ครูเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากกิจกรรม ตอนที่ 1 เข้าสู่กิจกรรมตอนที่ 
2 โดยใช้คำถามว่า การเปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือ
พื้นดินและเหนือน้ำในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ถ้าเกิดขึ้น
บริเวณชายฝั่ง จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศระหว่างเหนือ
พ้ืนดินบริเวณชายฝั่งและเหนือพ้ืนทะเลอย่างไร 

9. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ตอนที่ 2 ทีละข้อ โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการ
อ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบ
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการ
ทำกิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
9.1  ในตอนที่ 2 นี้เริ ่มต้นนักเรียนต้องทำอะไร (พยากรณ์ว่าใน

ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน อากาศเหนือพื ้นดินบริเวณ

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 
 

ตอนที่ 2 

S7 การพยากรณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของ
อากาศเหนือพื ้นดินบริเวณชายฝั ่งและ
อากาศเหนือพื้นทะเลในช่วงเวลากลางวัน
และกลางคืน และอุณหภูมิของอากาศ
ระหว่าง 2 บริเวณ 
S8 ก า ร ล ง ค ว า ม เ ห ็ น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศเหนือ
พื้นดินบริเวณชายฝั่งและเหนือพื้นทะเลใน
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน 

S14 การสร้างแบบจำลองเพื่อเปรียบเทียบ
และอธิบายการเกิดลมบก ลมทะเล 

C4 การอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศเหนือพื ้นดินบริเวณ
ชายฝั ่งและอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืน
ทะเล ที่ทำให้เกิดลมบก ลมทะเล 

C5 ร่วมมือในการอภิปรายการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ ที ่ทำให้เกิดลมบก    
ลมทะเล 
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ชายฝั่งและอากาศเหนือพื้นทะเล จะเคลื่อนที่จากที่ใดไปที่ใด 
และอุณหภูมิของอากาศระหว่าง 2 บริเวณเป็นอย่างไร) 

9.2 หลังจากพยากรณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนที ่ของอากาศแล้ว จะ
ตรวจสอบการพยากรณ์ได้อย่างไร (ตรวจสอบการพยากรณ์
โดยการอ่านใบความรู้ เรื่อง การเกิดลมบก ลมทะเล) 

9.3 เมื่อตรวจสอบการพยากรณ์เสร็จแล้วต้องอภิปรายและบันทึก
สิ่งใด (ร่วมกันอภิปรายและบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 7 ว่า ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน อากาศเหนือ
พ้ืนดินบริเวณชาฝั่งและอากาศเหนือพ้ืนทะเลจะเคลื่อนที่จากที่
ใดไปที่ใด และอุณหภูมิของอากาศระหว่าง 2 บริเวณเป็น
อย่างไร และระบุชื่อลม เพื่อสร้างแบบจำลองการเกิดลมบก 
ลมทะเล) 

9.4 ในขั้นตอนการทำกิจกรรมข้อที่ 3 นักเรียนต้องทำสิ่งใด (นำ
แบบจำลองการเกิดลมบก ลมทะเล ที่นักเรียนบันทึกไว้ในแบบ
บันทึกกิจกรรมหน้า 7 มาร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบการเกิด
ลมบก ลมทะเล และนำเสนอข้อมูล) 

9.5 ในขั้นตอนการทำกิจกรรมข้อที่ 4 นักเรียนต้องอภิปราย    สิ่ง
ใด (อภิปรายผลของลมบก ลมทะเล ที ่มีต่อสิ ่งมีช ีว ิตและ
สิ่งแวดล้อม) 

ครูอาจให้นักเรียนศึกษาการเกิดลมบก ลมทะเล ได้จากสื่อ
เสริมเพ่ิมความรู้ AR ในหนังสือเรียนหน้าที่ 10 และ 11 ได ้

10. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร ตอนที่ 2 แล้ว 
ให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม 

11. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว ครูนำอภิปรายผลการทำกิจกรรม ตามแนว
คำถามดังนี ้
11.1 สาเหตุที่ทำให้เกิดลมบก ลมทะเล คืออะไร (ลมบก ลมทะเล

เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศ
เหนือพื้นดินบริเวณชายฝั่งและอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืน
ทะเลในแต่ละช่วงเวลา จึงเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจาก
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง) 

11.2 ลมบก ลมทะเล มีหลักการเกิดเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (ลม
บก ลมทะเล มีหลักการเกิดเหมือนกัน คือเกิดจากความ

ถ้าน ักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได ้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรบัฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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แตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนดินบริเวณชายฝั่ง
และอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนทะเล) 

11.3 ลมบก มีการเคลื ่อนที ่ของอากาศเป็นอย่างไร และเกิดใน
ช่วงเวลาใด (การเกิดลมบก อากาศจะเคลื่อนที่จากชายฝั่งออก
สู่ทะเล ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน)  

11.4 ลมทะเล มีการเคลื่อนที่ของอากาศเป็นอย่างไร และเกิดใน
ช่วงเวลาใด (การเกิดลมทะเล อากาศจะเคลื่อนที่จากทะเลเข้า
สู่ชายฝั่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวัน) 

11.5 การเกิดลมบก ลมทะเล มีสิ่งใดที่แตกต่างกันบ้าง (สิ่งที่แตกต่าง
กัน คือ ช่วงเวลาที่เกิด และทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศ 
กล่าวคือ ลมบกเกิดในช่วงเวลากลางคืน ลมจะพัดจากชายฝั่ง
ออกสู่ทะเล และลมทะเลเกิดในช่วงเวลากลางวัน ลมจะพัด
จากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง) 

11.6 ชาวประมงได ้ร ับประโยชน์จากลมบก ลมทะเลอย่างไร 
(ชาวประมงอาศัยลมบกที่พัดในเวลากลางคืนช่วยในการพัด
เรือจากฝั่งออกสู่ทะเล และอาศัยลมทะเลที่พัดในเวลากลางวัน 
ช่วยพัดเรือจากทะเลกลับเข้าสู่ชายฝั่ง) 

12 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เกิดลมบก ลมทะเล จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า 

• ลมบกและลมทะเล มีหลักการเกิดเหมือนกัน คือเกิดจากความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินบริเวณชายฝั่ง
และเหนือพื้นทะเล แต่มีช่วงเวลาที่เกิดและทิศทางการเคลื่อนที่
ของอากาศที่แตกต่างกัน) 

• ลมบกเกิดเนื่องจากพื้นดินบริเวณชายฝั่งเย็นเร็ว ในขณะที่พ้ืน
ทะเลยังคงมีอุณหภูมิสูงอยู่ น้ำทะเลจึงคายความร้อนไปสู่อากาศ 
ทำให้อากาศเหนือพื ้นทะเลมีอุณหภูมิสูงและเคลื ่อนที ่สูงขึ้น 
อากาศเหนือพื้นดินซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจึงเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ 
เกิดเป็นลมบก 

• ลมทะเลเกิดเนื่องจากพื้นดินบริเวณชายฝั่งและพื้นทะเลเมื่อ
ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ พื้นดินจะร้อนเร็วกว่าพื้นทะเล
และคายความร้อนให้กับอากาศได้เร็วกว่า อุณหภูมิของอากาศ

ถ ้ าคร ูพบว ่ าน ัก เร ี ยนย ั งมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
เกิดลมบก ลมทะเล และผลของ
ลมบก ลมทะเล ที ่มีต่อสิ ่งมีชีวิต
และส ิ ่ ง แวดล ้ อม  ให ้ ร ่ วม กัน
อภิปรายจนนักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  
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เหนือพื้นดินจึงสูงและเคลื่อนที่สูงขึ้น อากาศเหนือพื้นทะเลซึ่งมี
อุณหภูมิต่ำกว่าจึงเคลื่อนเข้ามาแทนที่ เกิดเป็นลมทะเล 

• ลมบกและลมทะเล มีผลทำให้บริเวณชายฝั ่งมีลมพัดเกือบ
ตลอดเวลา มีผลต่อการเดินเรือของชาวประมง มีผลต่อปริมาณ
ความชื้นในอากาศและอุณหภูมิของอากาศตรงบริเวณชายฝั่ง มี
ผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ในการใช้ลม
บก ลมทะเล ในการผลิตไฟฟ้าโดยการติดตั้งกังหันลมบริเวณ
ชายฝั่ง (S13) 

13 นักเรียนตอบคำถามในฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้แนว
คำตอบที่ถูกต้อง 

14 นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

15 ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพ่ิมเติมในอยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

16 ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างในขั้นตอน
ใด แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่ 1.2 
การเกิดมรสุมเกี่ยวข้องกับฤดูของประเทศไทย
อย่างไร ให้ครูจัดเตรียมลูกโลก 1 อัน ต่อกลุ่ม 
เพื ่อให้น ักเร ียนใช้ส ังเกตพื ้นทวีปและพ้ืน
มหาสมุทรในบริเวณเขตร้อนของโลก  

 
การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 
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 แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ
เหนือทรายและเหนือน้ำ 

เร็ว 

เร็ว 
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เร็ว 

เร็ว 

1. อธิบายและเปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล จากแบบจำลอง 
2. รวบรวมข้อมูลและอธิบายผลของลมบก ลมทะเลที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อม 
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พื้นดินบริเวณชายฝ่ัง 
พื้นทะเล 

✓ 
พื้นดินบริเวณชายฝ่ัง 

พื้นทะเล 

พื้นทะเล 
พื้นดินบริเวณชายฝ่ัง 

พื้นทะเล 
พื้นดินบริเวณชายฝ่ัง 

✓ 



 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2 | หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 32 

⎯สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผลของลมบก ลมทะเลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 
- ทำให้บริเวณชายฝั่งมีลมพัดเกือบตลอดเวลา 

- มีผลต่อปริมาณความชื้นในอากาศ 

- มีผลต่ออุณหภูมิของอากาศบริเวณชายฝ่ัง 

- มีผลต่อการเดินเรือของชาวประมง 

- มีผลต่อการกัดเซาะชายฝั่ง 

- ใช้ลมบก ลมทะเล พัดกังหันลมที่ติดตั้งบริเวณชายฝ่ังเพื่อผลิตไฟฟ้า 
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- เมื่อให้ความร้อนแก่ทรายและน้ำในเวลาที่เท่ากัน อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายมีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วกว่า สังเกตได้จากกราฟที่เปลี่ยนแปลงจากนาทีที่ 0 อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายเพิ่มขึ้นจาก
นาทีที่ 0 รวดเร็วกว่า 

- เมื่อหยุดให้ความร้อนแก่ทรายและน้ำในเวลาที่เท่ากัน อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายมีการเปลี่ยนแปลง
ได้รวดเร็วกว่า สังเกตได้จากกราฟท่ีเปลี่ยนแปลงจากนาทีที่ 30 อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายลดลงจาก
นาทีที่ 30 รวดเร็วกว่า 

ใน 1 วัน โดยในช่วงเวลากลางวัน อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจะเพิ่มขึ้น
รวดเร็วกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำทะล และเพิ่มขึ้นมากกว่าอุณหภูมิของ
อากาศเหนือน้ำทะเล 

ในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจะลดลงรวดเร็วกว่า
อุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำทะล และลดลงมากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำ
ทะเล 

     เมื่อให้ความร้อนในเวลาที่เท่ากัน อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือน้ำมี
การเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ดังนี้ อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายจะเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
และเพิ่มขึ้นมากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำ 

     เมื่อหยุดให้ความร้อนในเวลาที่เท่ากัน อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายและเหนือ
น้ำมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน ดังนี้ อุณหภูมิของอากาศเหนือทรายจะลดลง
รวดเร็วและจะลดลงมากกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือน้ำ 
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ลมบก ลมทะเล มีหลักการเกิดเหมือนกัน คือเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินบริเวณชายฝั่งและอุณหภูมิของ
อากาศเหนือ    พื้นทะเล ส่วนสิ่งที่แตกต่างกันคือช่วงเวลาที่เกิด และ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศระหว่างพื้นดินบริเวณชายฝั่งและพื้น
ทะเล 

 
ลมบก ลมทะเล มีผลทำให้บริเวณชายฝั่งมีลมพัดเกือบตลอดเวลา มี
ผลต่อการเดินเรือของชาวประมง มีผลต่อปริมาณความชื้นในอากาศ
และอุณหภูมิของอากาศตรงบริเวณชายฝั่ง และมีผลต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 

ลมบก ลมทะเล มีหลักการเกิดเหมือนกัน ส่วนสิ ่งที ่แตกต่างกันคือ
ช่วงเวลาที่เกิด และทิศทางการเคลื ่อนที่ของอากาศ และมีผลทำให้
บริเวณชายฝั ่งมีลมพัดเกือบตลอดเวลา และมีผลต่อสิ่ งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมตรงบริเวณชายฝ่ัง 

ลมบก ลมทะเล มีหลักการเกิดเหมือนกัน แต่เกิดในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันและมีทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศแตกต่างกัน 

ลมบก ลมทะเล ม ีผลทำให ้บร ิ เวณชายฝั ่งม ีลดพัดเก ือบ
ตลอดเวลา มีผลต่อการเดินเรือของชาวประมง มีผลต่อปริมาณ
ความชื้นในอากาศและอุณหภูมิของอากาศบริเวณชายฝั่ง และมีผลต่อ
การกัดเซาะชายฝั่ง 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ ✓ 

✓ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1.1 ลมบก ลมทะเลเป็นอย่างไร 
 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  
S3 การใช้จำนวน  
S7 การพยากรณ ์  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
S14 การสร้างแบบจำลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต การบรรยาย 

รายละเอียด
เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือทรายและ
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือน้ำ เมื่อให้
ความร้อนและหยุด
ให้ความร้อนใน
เวลาเท่ากัน โดยใช้
ข้อมูลจากกราฟที่
กำหนดให้ 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศเหนือ
ทรายและอุณหภูมิของ
อากาศเหนือน้ำ ด้วย
ตนเอง โดยไม่เพ่ิมเติม
ความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศเหนือ
ทรายและอุณหภูมิของ
อากาศเหนือน้ำได้ จาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น หรือมีการเพ่ิมเติม
ความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บ
รายละเอียดข้อมูล
เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือทรายและ
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือน้ำได้เพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S3 การใช้จำนวน การคำนวณหาการ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือทรายและ
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือน้ำในหน่วย
องศาเซลเซียส โดย
ใช้ข้อมูลจากตาราง
และจากกราฟที่
กำหนดให้ 

สามารถคำนวณหาการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
อากาศเหนือทรายและ
อุณหภูมิของอากาศเหนือ
น้ำในหน่วยองศาเซลเซียส
ได้ถูกต้องทั้งหมดด้วย
ตนเอง 

สามารถคำนวณหาการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
อากาศเหนือทรายและ
อุณหภูมิของอากาศเหนือ
น้ำในหน่วยองศา
เซลเซียสได้ถูกต้อง
ทั้งหมด จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถคำนวณหา
การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือทรายและ
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือน้ำในหน่วย
องศาเซลเซียสได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S7 การพยากรณ์ การคาดการณ์ว่าใน
ช่วงเวลากลางวัน
และกลางคืน 
อากาศเหนือพ้ืนดิน
บริเวณชายฝั่งและ

สามารถคาดการณ์ได้ว่าใน
ช่วงเวลากลางวันและ
กลางคืน อากาศเหนือ
พ้ืนดินบริเวณชายฝั่งและ
อากาศเหนือพ้ืนทะเลจะ

สามารถคาดการณ์ได้ว่า
ในช่วงเวลากลางวันและ
กลางคืน อากาศเหนือ
พ้ืนดินบริเวณชายฝั่งและ
อากาศเหนือพ้ืนทะเลจะ

สามารถคาดการณ์
ไดว้่าในช่วงเวลา
กลางวันและ
กลางคืน อากาศ
เหนือพ้ืนดินบริเวณ



 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2 | หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 38 

⎯สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
อากาศเหนือพ้ืน
ทะเลจะเคลื่อนที่
จากที่ใดไปที่ใดและ
อุณหภูมิของอากาศ
ระหว่าง 2 บริเวณ
เป็นอย่างไร 

เคลื่อนที่จากท่ีใดไปที่ใด
และอุณหภูมิของอากาศ
ระหว่าง 2 บริเวณเป็น
อย่างไร โดยอาศัยข้อมูล
หรือความรู้ที่มีอยู่ได้อย่าง
สมเหตุสมผลและครบถ้วน 

เคลื่อนที่จากท่ีใดไปที่ใด
และอุณหภูมิของอากาศ
ระหว่าง 2 บริเวณเป็น
อย่างไร โดยอาศัยข้อมูล
หรือความรู้ที่มีอยู่ได้อย่าง
สมเหตุสมผล แต่ไม่
ครบถ้วน 

ชายฝั่งและอากาศ
เหนือพ้ืนทะเลจะ
เคลื่อนที่จากท่ีใดไป
ที่ใดและอุณหภูมิ
ของอากาศระหว่าง 
2 บริเวณเป็น
อย่างไร โดยอาศัย
ข้อมลูที่ไม่
สมเหตุสมผล 

S8 การลงความ 
เห็นจากข้อมูล 

การลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่า 
การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือทรายและ
เหนือน้ำ เมื่อให้
ความร้อนและหยุด
ให้ความร้อนใน
เวลาที่เท่ากัน มีการ
เปลี่ยนแปลง
แตกต่างกัน และ
การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือพ้ืนดินบริเวณ
ชายฝั่งและเหนือ
พ้ืนทะเลใน
ช่วงเวลากลางวัน
และกลางคืน มีการ
เปลี่ยนแปลง
แตกต่างกัน 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
อากาศเหนือทรายและ
เหนือน้ำ เมื่อให้ความร้อน
และหยุดให้ความร้อนใน
เวลาที่เท่ากัน มีการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน 
และการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศเหนือ
พ้ืนดินบริเวณชายฝั่งและ
เหนือพ้ืนทะเลในช่วงเวลา
กลางวันและกลางคืน มี
การเปลี่ยนแปลงแตกต่าง
กัน ได้ด้วยตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
อากาศเหนือทรายและ
เหนือน้ำ เมื่อให้ความร้อน
และหยุดให้ความร้อนใน
เวลาที่เท่ากัน มีการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน 
และการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศเหนือ
พ้ืนดินบริเวณชายฝั่งและ
เหนือพ้ืนทะเลในช่วงเวลา
กลางวันและกลางคืน มี
การเปลี่ยนแปลงแตกต่าง
กัน จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่า การ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือทรายและ
เหนือน้ำ เมื่อให้
ความร้อนและหยุด
ให้ความร้อนในเวลา
ที่เท่ากัน มีการ
เปลี่ยนแปลง
แตกต่างกัน และการ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือพ้ืนดินบริเวณ
ชายฝั่งและเหนือพ้ืน
ทะเลในช่วงเวลา
กลางวันและ
กลางคืน มีการ
เปลี่ยนแปลง
แตกต่างกัน แต่ไม่
สามารถบอกเหตุ
ผลได้ แม้ว่าจะได้รับ
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
การชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลจากการ
สังเกต จากการ
รวบรวมข้อมูล และ
จากการอภิปรายได้
ว่า ลมบก ลมทะเล
เกิดข้ึนเนื่องจาก
ความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิ
ของอากาศเหนือ
พ้ืนดินบริเวณ
ชายฝั่งและอุณหภูมิ
ของอากาศเหนือ
พ้ืนทะเลในแต่ะ
ช่วงเวลา จึงเกิด
การเคลื่อนที่ของ
อากาศจากบริเวณ
ที่มีอุณหภูมิต่ำไปยัง
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูง เกิดเป็นลมบก 
ลมทะเล และลมบก 
ลมทะเลมีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต จาก
การรวบรวมข้อมูล และ
จากการอภิปรายได้ด้วย
ตนเองว่า ลมบก ลมทะเล
เกิดข้ึนเนื่องจากความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิ
ของอากาศเหนือพ้ืนดิน
บริเวณชายฝั่งและ
อุณหภูมิของอากาศเหนือ
พ้ืนทะเลในแต่ะช่วงเวลา 
จึงเกิดการเคลื่อนที่ของ
อากาศจากบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่
มีอุณหภูมิสูง เกิดเป็นลม
บก ลมทะเล และลมบก 
ลมทะเลมีผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต จาก
การรวบรวมข้อมูล และ
จากการอภิปรายได้จาก
การชี้แนะจากครูและผู้อื่น
ว่า ลมบก ลมทะเลเกิดข้ึน
เนื่องจากความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพ้ืนดิน
บริเวณชายฝั่งและ
อุณหภูมิของอากาศเหนือ
พ้ืนทะเลในแต่ะช่วงเวลา 
จึงเกิดการเคลื่อนที่ของ
อากาศจากบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่
มีอุณหภูมิสูง เกิดเป็นลม
บก ลมทะเล และลมบก 
ลมทะเลมีผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

สามารถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกต จาก
การรวบรวมข้อมูล 
และจากการ
อภิปรายได้ว่า ลมบก 
ลมทะเลเกิดขึ้น
เนื่องจากความ
แตกต่างระหว่าง
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือพ้ืนดินบริเวณ
ชายฝั่งและอุณหภูมิ
ของอากาศเหนือพ้ืน
ทะเลในแต่ะ
ช่วงเวลา จึงเกิดการ
เคลื่อนที่ของอากาศ
จากบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิต่ำไปยัง
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูง เกิดเป็นลมบก 
ลมทะเล และลมบก 
ลมทะเลมีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม แต่ลง
ข้อสรุปได้ไม่
ครบถ้วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S14 การสร้าง
แบบจำลอง 

การสร้าง
แบบจำลองเพ่ือ
เปรียบเทียบและ
อธิบายการเกิดลม
บก ลมทะเลได้ว่า
ลมบก ลมทะเล มี
หลักการเกิด
เหมือนกัน แต่เกิด
ในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันและมี
ทิศทางการ
เคลื่อนที่ของอากาศ
แตกต่างกัน 

สามารถสร้างแบบจำลอง
เพ่ือเปรียบเทียบและ
อธิบายการเกิดลมบก ลม
ทะเลได้ว่า ลมบก ลมทะเล 
มีหลักการเกิดเหมือนกัน 
แต่เกิดในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันและมีทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของ
อากาศแตกต่างกัน ได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถสร้างแบบจำลอง
เพ่ือเปรียบเทียบและ
อธิบายการเกิดลมบก ลม
ทะเลได้ว่าลมบก ลมทะเล 
มีหลักการเกิดเหมือนกัน 
แต่เกิดในช่วงเวลาที่
แตกต่างกันและมีทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของ
อากาศแตกต่างกัน ได้
ถูกต้องจากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถสร้าง
แบบจำลองเพ่ือ
เปรียบเทียบและ
อธิบายการเกิดลม
บก ลมทะเลได้ว่า 
ลมบก ลมทะเล มี
หลักการเกิด
เหมือนกัน แต่เกิดใน
ช่วงเวลาที่แตกต่าง
กันและมีทิศทางการ
เคลื่อนที่ของอากาศ
แตกต่างกันได้
ถูกต้องบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับการ
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อ่ืน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C4 การสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล

จากการสังเกต 
รวบรวมข้อมูล และ
จากการอภิปราย
เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ 
และผลการ
เปรียบเทียบการ
เกิดลมบก ลมทะเล 
และผลของลมบก 
ลมทะเลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้
คำพูดและรูป
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูลจาก
การสังเกต รวบรวมข้อมูล 
และจากการอภิปราย
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของอากาศ และผลการ
เปรียบเทียบการเกิดลมบก 
ลมทะเล และผลของลม
บก ลมทะเลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้คำพูดและรูปเพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกต รวบรวม
ข้อมูล และจากการ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ
อากาศ และผลการ
เปรียบเทียบการเกิดลม
บก ลมทะเล และผลของ
ลมบก ลมทะเลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
โดยใช้คำพูดและรูป
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดย
อาศัยการชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น  

สามารถนำเสนอ
ข้อมูลจากการสังเกต 
รวบรวมข้อมูล และ
จากการอภิปราย
เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของอากาศ 
และผลการ
เปรียบเทียบการเกิด
ลมบก ลมทะเล และ
ผลของลมบก ลม
ทะเลที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้คำพูดและรูป
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้
บางส่วน แมว้่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ การทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น และการแสดง
ความคิดเห็นในการ
สังเกตและอภิปราย
เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบและ
อธิบายการเกิดลม
บก ลมทะเล และ
ผลของลมบก ลม
ทะเล ที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและ

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น และการแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบและอธิบาย
การเกิดลมบก ลมทะเล 
และผลของลมบก ลม
ทะเล ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ตั้งแต่เริ่มตน้จนสำเร็จ 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น และการแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบและอธิบาย
การเกิดลมบก ลมทะเล 
และผลของลมบก ลม
ทะเล ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ

สามารถทำงาน
รว่มกับผู้อ่ืน และ
การแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกต
และอภิปราย
เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบและ
อธิบายการเกิดลม
บก ลมทะเล และผล
ของลมบก ลมทะเล 
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

ผู้อื่นในบางช่วงเวลาที่ทำ
กิจกรรม 

สิ่งแวดล้อมในบาง
ช่วงเวลาที่ทำ
กิจกรรม แต่ไม่ค่อย
สนใจในความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
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ก ิจกรรมน ี ้น ักเร ียนจะได ้อธ ิบายการเก ิดมรส ุมจาก
แบบจำลอง อธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย และ
ผลของมรสุมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบการเกิด
ลมบก ลมทะเล และมรสุมจากแบบจำลอง 
 
เวลา 1.5 ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายการเกิดมรสุมจากแบบจำลอง 
2. รวบรวมข้อมูลและอธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ

ประเทศไทย และผลที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3. เปร ียบเท ียบการเก ิดลมบก ลมทะเล และมรส ุมจาก

แบบจำลอง 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม 
     สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

ลูกโลก 1 อัน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต 
S7 การพยากรณ ์
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
S14 การสร้างแบบจำลอง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1.2 การเกิดมรสุมเกี่ยวข้องกับฤดูของประเทศไทยอย่างไร 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2 หน้า 15-21 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หน้า 12-17 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเกิดมรสุม ผลของ

มรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย และผลที ่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนสังเกตภาพใน
หนังสือเรียนหน้า 15 จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
1.1 มรสุมคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร (นักเรียนตอบตาม

ความเข้าใจของตนเอง เช่น มรสุมเกิดขึ้นจากความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นทวีป
และอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนมหาสมุทร จึงมีการ
เคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยัง
บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงเกิดเป็นมรสุม) 

1.2 มรสุมมีผลต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยและมีผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มรสุมมีผลต่อการ
เกิดฤดูของประเทศไทย โดยประเทศไทยได้รับผล
จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฤดูฝน และได้รับ
ผลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฤดูหนาว 
และส่งผลต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิของอากาศของ
ประเทศไทย มีผลต่อการออกดอกและติดผลของพืช
บางชนิด มีผลทำให้ในบางพื้นที่มีอากาศหนาวเย็น 
หรือมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และมีผลทำให้เกิด
การกัดเซาะชายฝั่ง) 

1.3 มรสุมเหมือนและแตกต่างจากลมบก ลมทะเล 
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 
เช ่น มรสุม และลมบก ลมทะเล มีหลักการเกิด
เหมือนกัน แตม่ีสิ่งที่แตกต่างกัน คือขนาดของบริเวณ
ที่เกิด และช่วงระยะเวลาการเกิด) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.2 
โดยใช้คำถามดังนี้ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการมีลมหนาวพัดมา
จากทางซีกโลกเหนือ หรือจากประเทศจีน นักเรียนคิดว่า
ลมหนาวที่พัดมาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมรสุมหรือไม่ 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม ครู
เพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียนและ
ยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่ชักชวน
ให้นักเรียนไปหาคำตอบด้วยตนเอง
จากการทำกิจกรรม 
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3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้น
ร ่วมกันอภิปรายเพื ่อตรวจสอบความเข้าใจเกี ่ยวกับ
จุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื ่องอะไร (การเกิด

มรสุม ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 
และผลของมรสุมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และ
การเปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม) 

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต การ
รวบรวมข้อมูล และการสร้างแบบจำลอง)  

3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (อธิบายการเกิด
มรสุมอธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศ
ไทย และผลของมรสุมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
และเปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล และมรสุม
ได)้ 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 
12 และอ่านสิ่งท่ีต้องใช้ในการทำกิจกรรม 

5. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ทีละข้อ โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการ
อ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครู
ตรวจสอบความเข้าใจเกี ่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จน
นักเรียนเข้าใจลำดับการทำกิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
5.1 เมื ่อเอียงขั ้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์แล้ว ต้อง

อภิปรายสิ่งใด (อภิปรายเกี่ยวกับอุณหภูมิของอากาศ
เหนือพื้นทวีปและเหนือพื้นมหาสมุทรในบริเวณเขต
ร้อนของโลก จะมีอุณหภูมิอากาศเหมือนหรือแตกต่าง
กัน เพราะเหตุใด) 

5.2 เมื ่อเอียงขั ้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์แล้ว ต้อง
พยากรณ์สิ่งใด (พยากรณ์ว่าอากาศเหนือพื้นทวีปและ
เหนือพ้ืนมหาสมุทรจะเคลื่อนที่จากท่ีใดไปที่ใด พร้อม
บอกเหตุผล) 

5.3 เมื่อเอียงขั้วโลกเหนือออกจากดวงอาทิตย์แล้ว ต้อง
อภิปรายสิ่งใด (อภิปรายเกี่ยวกับอุณหภูมิของอากาศ
เหนือพื้นทวีปและเหนือพื้นมหาสมุทรในบริเวณเขต

S1 การสังเกตรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
และขอบเขตบริเวณของพื ้นทวีปและพ้ืน
มหาสมุทรในบริเวณเขตร้อนของโลก ซึ่งอยู่
ระหว ่างละต ิจ ูด 23.5 องศาเหน ือ และ
ละติจูด 23.5 องศาใต้ 
S7 การพยากรณ์เก่ียวกับการเคลื่อนที่ของ
อากาศเหนือพ้ืนทวีปและเหนือพ้ืนมหา
สุมทร เมื่อโลกเอียงขั้วโลกเหนือเข้าหาและ
ออกจากดวงอาทิตย์ 
S8 ก า ร ล ง ค ว า ม เ ห ็ น เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศและการ
เคลื่อนที่ของอากาศเหนือพ้ืนทวีปและเหนือ
มหาสมุทร เมื่อโลกเอียงขั้วโลกเหนือเข้าหา
และออกจากดวงอาทิตย์ 
S14 การสร้างแบบจำลองเพื ่ออธิบายการ
เกิดมรสุม และเปรียบเทียบการเกิดลมบก 
ลมทะเล และมรสุม 

C4 การอภิปรายเกี่ยวกับการเกิดมรสุม และ
ผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และ
อภิปรายเปรียบเทียบการเกิดลมบก ลม
ทะเล และมรสุม 
C5 การร่วมมือในการอภิปรายการเกิดมรสุม 
และผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของประเทศ
ไทย และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
และการเปรียบเทียบการเกิดลมบก ลม
ทะเล และมรสุม 
 
 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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ร้อนของโลก จะมีอุณหภูมิอากาศเหมือนหรือแตกต่าง
กัน เพราะเหตุใด) 

5.4 เมื่อเอียงขั้วโลกเหนือออกจากดวงอาทิตย์แล้ว ต้อง
พยากรณ์สิ่งใด (พยากรณ์ว่าอากาศเหนือพ้ืนทวีปและ
เหนือพ้ืนมหาสมุทรจะเคลื่อนที่จากที่ใดไปที่ใด พร้อม
บอกเหตุผล) 

5.5 นักเรียนจะใช้ข้อมูลใดในการพยากรณ์ ว่าขณะที่โลก
เอียงขั ้วโลกเหนือเข้าหาและออกจากดวงอาทิตย์ 
อากาศเหนือพ้ืนทวีปและเหนือพื ้นมหาสุมทรจะ
เคลื่อนที่จากที่ใดไปที่ใด (ข้อมูลอุณหภูมิของอากาศ
เหนือพ้ืนทวีปและเหนือพ้ืนมหาสมุทร) 

5.6 เราจะตรวจสอบการพยากรณ์เกี่ยวกับการเคลื ่อนที่
ของอากาศเหนือพื้นทวีปและเหนือพื้นมหาสมุทรได้
อย่างไร (ตรวจสอบการพยากรณ์ได้จากการอ่านใบ
ความรู้เรื่องมรสุมกับการเกิดฤดูของประเทศไทย) 

5.7 เมื ่อตรวจสอบการพยากรณ์เสร็จแล้วต้องทำสิ่งใด 
(ปรับปรุงข้อมูลแบบจำลองการเกิดมรสุมที่นักเรียน
บันทึกไว้ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 13-14 และระบุ
ชื่อมรสุม) 

5.8 เมื ่อปรับปรุงข้อมูลแบบจำลองการเกิดมรสุมใน
ขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ 2 เสร็จแล้ว นักเรียนต้อง
อภิปรายและบันทึกผล  สิ่งใด (ต้องอภิปรายว่ามรสุม
ที่เกิดขึ้นมีผลให้เกิดฤดูใดของประเทศไทยและในช่วง
เปลี่ยนมรสุมหรือได้รับผลจากมรสุมลดลงจะเกิดฤดู
ใดของประเทศไทย และอภิปรายเกี ่ยวกับผลของ
มรสุมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และอภิปราย
เปรียบเทียบการเกิดมรสุมกับลมบก ลมทะเล ว่ามี
การเกิดเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร แล้ว 
ให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม 

คุณครูอาจให้นักเรียนศึกษาเรื่องมรสุมกับการเกิด
ฤดูของประเทศไทยได้จากสื ่อเสริมเพิ ่มความรู ้ AR ใน
หนังสือเรียนหน้าที่ 17 ได ้

ถ้าน ักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได ้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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7. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว ครูนำอภิปรายผลการทำกิจกรรม 
โดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
7.1 จากการสังเกตลูกโลก ประเทศไทยอยู่ในบริเวณเขต

ร้อนของโลกหรือไม่ เพราะเหตุใด (ประเทศไทยอยู่ใน
บริเวณเขตร้อนของโลก เพราะอยู ่ระหว่างละติจูด 
23.5 องศาเหนือ และละติจ ูด 23.5 องศาใต ้ของ
ลูกโลก และอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อย) 

7.2 มรสุมเกิดขึ้นได้อย่างไร (มรสุมเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนทวีปและอุณหภูมิ
อากาศเหนือพื้นมหาสมุทร ซึ่งจะเกิดบริเวณเขตร้อน
ของโลก) 

7.3 มรสุมที ่พัดผ่านประเทศไทยมีมรสุมอะไรบ้าง และ
เกิดขึ้นได้อย่างไร (มรสุมที่พัดผ่านประเทศไทย ได้แก่ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพื้นทวีปและอุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืน
มหาสมุทร) 

7.4 การพัดผ่านของมรสุมส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไร 
(ทำให้เกิดฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ) 

7.5 ประเทศไทยมีฤดูอะไรบ้าง (ประเทศไทยมีทั้งหมด 3 
ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน) 

7.6 ฤดูหนาวของประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร (ฤดูหนาว
ของประเทศไทยเกิดขึ ้นเพราะได้ร ับผลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ ่งเป็นช่วงที่โลกเอียงขั้วโลกเหนือ
ออกจากดวงอาทิตย์ ทำให้อากาศทางซีกโลกเหนือมี
อุณหภูมิต่ำกว่าอากาศทางซีกโลกใต้ อากาศทางซีก
โลกใต้จึงเคลื่อนที่สูงขึ้นและอากาศทางซีกโลกเหนือจะ
เคลื่อนเข้ามาแทนที่ ซึ่งจะพัดพาอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ
และมีความชื้นน้อยไปยังประเทศที่พัดผ่านประเทศ

ในการสังเกตบริเวณเขตร้อนของ
โลกซึ ่งอยู ่ระหว่างละติจูด 23.5 
องศาเหน ือและละต ิจ ูด 23.5 
องศาใต้ และตำแหน่งที ่ต ั ้งของ
ประเทศไทย ควรใช้ลูกโลกเพื่อให้
นักเรียนสังเกตได้ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

มรสุมเกิดตรงบริเวณชายฝั่งทวีป
ในบริเวณเขตร้อนของโลก ซึ่งอยู่
บริเวณระหว่างละติจูด 23.5 องศา
เหนือและละติจูด 23.5 องศาใต ้

ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 
 

ครูสามารถอ่านความรู ้เพิ ่มเติม
สำหรับครูในหน้าที่ 51-53 ก่อนการ
นำอภิปรายผลการทำกิจกรรมได้  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ไทยได้รับผลจากมรสุมดังกล่าว ทำให้ช่วงเวลานี้ของ
ประเทศไทยเป็นฤดูหนาว) 

7.7 ฤดูร้อนของประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร (ฤดูร้อน
ของประเทศไทยเกิดอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งในช่วง
เวลาดังกล่าวอุณหภูมิของอากาศทางซีกโลกเหนือ
และอุณหภูมิของอากาศทางซีกโลกใต้แตกต่างกัน
เล็กน้อย จึงเป็นช่วงเปลี่ยนมรสุมหรือได้รับผลจาก
มรสุมลดลง ดังนั้นอุณหภูมิของอากาศของประเทศ
ไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นผลมาจากพลังงาน
ความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่) 

7.8 ฤดูฝนของประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่างไร (ฤดูฝนของ
ประเทศไทยเกิดข ึ ้นเพราะได ้ร ับผลจากมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึง
กลางเดือนตุลาคม ซึ ่งเป็นช่วงที ่โลกเอียงขั ้วโลก
เหนือเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้อากาศทาง ซีกโลก
เหนือมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศทางซีกโลกใต้ อากาศ
ทางซีกโลกเหนือเคลื่อนที่สูงขึ้นและอากาศทางซีก
โลกใต้จะเคลื ่อนเข ้ามาแทนที ่ ซ ึ ่งเมื ่อพัดผ ่าน
มหาสมุทรก็จะนำความชื้นไปยังประเทศที่พัดผ่าน 
ประเทศไทยได้รับผลจากมรสุมดังกล่าว ซึ่งจะพัด
ผ่านประเทศไทยไปยังพื้นทวีปทางซีกโลกเหนือ ทำ
ให้ช่วงเดือนนี้ของประเทศไทยเป็นฤดูฝน) 

7.9 มรสุมมีผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบ้าง 
(มรสุมมีผลต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิของอากาศ
ของประเทศไทย มีผลต่อการออกดอกและติดผล
ของพืชบางชนิด มีผลทำให้ในบางพื ้นที ่มีอากาศ
หนาวเย็น หรือมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และมีผล
ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง) 

7.10 การเกิดมรสุม ลมบก และลมทะเล มีสิ่งใดที่เหมือน
และแตกต่างกัน 
 (- สิ่งที่เหมือนกัน คือ มีหลักการเกิดเหมือนกัน โดย
เกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศ

ถ้าน ักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได ้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 
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เหนือพื ้นดินและพื้นน้ำ จึงเกิดการเคลื ่อนที ่ของ
อากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง 

- สิ่งที่แตกต่างกัน คือขนาดของบริเวณที่เกิด และช่วง
ระยะเวลาการเกิด กล่าวคือลมบก ลมทะเลเกิดบริเวณ
ชายฝั่ง ส่วนมรสุมเกิดขึ้นในบริเวณที่มีขนาดใหญ่กว่า 
โดยเกิดตรงบริเวณเขตร้อนของโลก (บริเวณระหว่าง
ละติจูด 23.5 องศาเหนือและละติจูด 23.5 องศาใต้) 
เช่น บริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ลมบก ลมทะเล เกิดในช่วงเวลา 1 วัน คือ
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ส่วนมรสุมมีระยะเวลา
ในการเกิดต่อเนื่องยาวนานประมาณ 3-5 เดือน) 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเร ียนซักถามในสิ ่งที ่อยากรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดมรสุม ผลของมรสุมต่อการ
เกิดฤดูของประเทศไทย และผลของมรสุมต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ ่งแวดล้อม จากนั ้นร่วมกันอภิปรายและลง
ข้อสรุปว่า 

• มรสุม และลมบก ลมทะเล มีหลักการเกิดเหมือนกัน 
คือ เกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพื้นดินและอุณหภูมิของอากาศเหนือ
พื ้นน ้ำ แต่มีขนาดของบร ิ เวณที ่ เก ิด และช ่วง
ระยะเวลาการเกิดแตกต่างกัน 

• มรส ุมท ี ่ พ ั ดผ ่ านประเทศไทย ได ้ แก ่  มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดฤดูหนาว และมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดฤดูฝน 

• ช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือน
พฤษภาคมของประเทศไทย เป็นช่วงเปลี่ยนมรสุม
หรือได้รับผลจากมรสุมลดลง ทำให้ช่วงเวลานี้ของ
ประเทศไทยเป็นฤดูร้อน 

• มรสุมมีผลต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยซึ ่งจะ
ส่งผลต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิของอากาศของ
ประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีผลต่อการออกดอก

ถ้าครูพบว่านักเรียนยังมีแนวคิด
คลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับการเกิด
มรสุม และผลของมรสุมต่อการ
เกิดฤดูของประเทศไทย และ
การเปรียบเทียบการเกิดลมบก 
ลมทะเล และมรสุม ให้ร่วมกัน
อภิปรายจนนักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  
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และติดผลของพืชบางชนิด มีผลทำให้ในบางพื้นที่มี
อากาศหนาวเย็น หรือมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื ่อง 
และมีผลทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง (S13) 

9. นักเรียนตอบคำถามในฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปราย
เพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

10. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นครูให้
นักเรียนอ่านสิ่งที่ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุป
ของตนเอง  

11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัย
หรืออยากรู้เพิ่มเติมในอยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่ม
นักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำถามของตนเองหน้าชั้นเรียน 
และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

12. ครูนำอภิปรายเพื ่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 อะไรบ้างในขั้นตอนใด แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 17 

13. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 
22-23 ครูนำอภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถาม
ในช่วงท้ายของเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นคำถามเพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การเรียนเนื้อหาในเรื่องต่อไปดังนี้ “ปัจจุบันบางพื้นที่มี
ฝนตกหนัก บางพื้นที่มีพายุเกิดขึ้นรุนแรง บางพื้นที ่มี
อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นกว่าปกติจนส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต 
และม ีหลายคนกล ่าวว ่ าส ิ ่ งท ี ่ เก ิดข ึ ้นน ี ้ เก ี ่ ยวกับ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์เรือนกระจกคือ
อะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร เราจะไปเรียนรู้กันในบทถัดไป” 
โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตอบคำถาม ซึ่งครูควรเน้น
ให้นักเรียนตอบคำถามพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบและ
ชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบร่วมกันจากการเรียนเรื่อง
ต่อไป 
 
 
 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน
บทที่ 2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก ให้ครู
จัดเตรียมชุดเกม Too Little Too Late 
จำนวน 1 ชุดต่อนักเรียน 1 กลุ่ม และให้
ครูและนักเรียนศึกษาคู ่มือการเล่นให้
เข้าใจมาล่วงหน้า 

สามารถดาวน์โหลดชุดเกมได้ที่
เว ็บไซต์ http:// ipst.me/10926 หรือ
จากการสแกน QR Code ด้านล่าง 

 

 
การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 

http://ipst.me/10926
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ในขั้นตอนข้อที่ 1 ทำอย่างไรในหนังสือเรียนหน้า 15 ในการให้นักเรียนอภิปรายพร้อมบอกเหตุผลเกี่ยวกับความ

เหมือนและความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นทวีปและเหนือพื ้นมหาสมุทร ซึ ่งอยู ่ระหว่างละติจูด 23.5        
องศาเหนือ และละติจูด 23.5 องศาใต้ของโลก เมื่อโลกเอียงขั้วโลกเหนือเข้าหาและเอียงออกจาก  ดวงอาทิตย์นั้น ครูอาจ
แสดงหรือวาดรูปที่ 1 ลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ โดยกำหนดตำแหน่งโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ตามตำแหน่งต่าง ๆ 4 ตำแหน่ง      
ดังรูปที่ 1 ประกอบกับการใช้ลูกโลก และร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนเป็นลำดับขั้น ดังนี้ 

 
รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ 

 
เบื้องต้นให้ครูนำนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับโลกว่า โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะเป็นทรงกลมที่หมุนรอบตัวเอง

ขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทวนเข็มนาฬิกาเมื่อมองจากมุมมองด้านบนหรือขั้วโลกเหนือ ดังรูปที่ 1 
จากรูปที่ 2 เส้นตรงสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือผ่านทะลุโลกมายังขั้วโลกใต้ เรียกว่า แกนโลก ซึ่งเอียงทำมุม 23.5 

องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบทางโคจรรอบดวงอาทิตย์ ขณะที่โลกหมุนและโคจรรอบดวงอาทิตย์แกนของโลกจะเอียงคงที่ใน
แนวเดิมเสมอ ส่วนเส้นสมมติที่ลากรอบกึ่งกลางของโลกตามแนวนอนจนครบรอบ แบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลก
ใต้เท่า ๆ กัน เรียกว่า เส้นศูนย์สูตร การที่โลกเป็นทรงกลมและมีแกนหมุนเอียงคงที่เสมอขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้
บริเวณต่าง ๆ ของโลกรับแสงจากดวงอาทิตย์ต่างกัน บางบริเวณได้รับแสงตกตั้งฉากจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบางบริเวณที่ได้รับ
แสงตกเฉียง 
 

ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 
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รูปที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของโลก 

 

จากนั้นกำหนดให้ลูกโลกแทนโลก และวางลูกโลกไว้ที่ตำแหน่งที่ 1 (ดังรูปที่ 1) โดยหันขั้วเหนือของลูกโลกและ
ประเทศไทยเข้าหาดวงอาทิตย์ 

จากรูปที่ 1 เมื่อโลกโคจรมาอยู่ตำแหน่งที่ 1 ขั้วโลกเหนือจะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดประมาณวันที่ 21 
มิถุนายน ของทุกปี ช่วงเวลานี้แสงอาทิตย์จะตกตั้งฉากบริเวณเหนือศูนย์สูตร ดังรูปที่ 3 จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับอุณหภูมิของอากาศบริเวณทางซีกโลกเหนือ และอุณหภูมิของอากาศบริเวณทางซีกโลกใต้ ซึ่งควรได้ข้อสรุปว่า ทาง
ซีกโลกเหนือจะมีอุณหภูมิของอากาศสูงกว่าทางซีกโลกใต้ที่แสงอาทิตย์จะตกเฉียง 

 
รูปที่ 3 ลักษณะของแสงอาทิตย์ตกกระทบโลก เมื่อขั้วโลกเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ 

 เลื่อนลูกโลกมายังตำแหน่งที่ 2 (ดังรูปที่ 1) โดยแกนของลูกโลกเอียงคงที่อยู่ในแนวเดิม เมื่อโลกโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ 
2 แกนของโลกขณะนี้ไม่ได้เอียงเข้าหาหรือเอียงออกจากดวงอาทิตย์ แสงจากดวงอาทิตย์จะตกตั้งฉากบริเวณเส้นศูนย์สูตร 
และตกเฉียงบริเวณซีกโลกเหนือและใต้เท่า ๆ กัน ประมาณวันที่ 23 กันยายน ของทุกปี ที่ตำแหน่งนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของซีกโลก
เหนือค่อย ๆ ลดลง ส่วนบริเวณซีกโลกใต้ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น  
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 เลื่อนลูกโลกมายังตำแหน่งที่ 3 (ดังรูปที่ 1) โดยแกนของลูกโลกเอียงคงที่อยู่ในแนวเดิม เมื่อโลกโคจรมาอยู่ตำแหน่ง
ที่ 3 (ดังรูปที่ 1) ขั้วโลกใต้จะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดประมาณวันที่ 22 ธันวาคม ของทุกปี ช่วงเวลานี้แสงอาทิตย์   
จะตกเฉียงบริเวณเหนือศูนย์สูตร ดังรูปที่ 4 จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอุณหภูมิของอากาศบริเวณทางซีกโลก
เหนือ และอุณหภูมิของอากาศบริเวณทางซีกโลกใต้ ซึ่งควรได้ข้อสรุปว่า ทางซีกโลกเหนือจะมีอุณหภูมิของอากาศต่ำกว่าทาง
ซีกโลกใต้ที่แสงอาทิตย์จะตกตั้งฉาก 
 

 
รูปที่ 4 ลักษณะของแสงอาทิตย์ตกกระทบโลก เมื่อขั้วโลกเหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย์ 

 
 เลื่อนลูกโลกมายังตำแหน่งที่ 4 (ดังรูปที่ 1) โดยแกนของลูกโลกเอียงคงที่อยู่ในแนวเดิม เมื่อโลกโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ 
4 (ดังรูปที่ 1) แกนของโลกขณะนี้ไม่ได้เอียงเข้าหาหรือออกจากดวงอาทิตย์ แสงจากดวงอาทิตย์จะตกตั้งฉากบริเวณเส้นศูนย์
สูตร และตกเฉียงบริเวณซีกโลกเหนือและใต้เท่า ๆ กัน ประมาณวันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี ที่ตำแหน่งนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของ 
ซีกโลกเหนือค่อย ๆ สูงขึ้น ส่วนบริเวณซีกโลกใต้ค่อย ๆ ลดลง 
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 แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อธิบายการเกิดมรสุมจากแบบจำลอง 
2. รวบรวมข้อมูลและอธิบายผลของมรสุมต่อการเกิดฤดูของ

ประเทศไทย และผลที่มีผลต่อส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3. เปรียบเทียบการกิดลมบก ลมทะเล และมรสุมจากแบบจำลอง 
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เมื่อโลกเอียงขั้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์จะทำให้ซีกโลกเหนือมีอุณหภูมิสูง
กว่าทางซีกโลกใต้ อากาศเหนือพื้นทวีปทางซีกโลกเหนือจึงมีอุณหภูมิสูงกว่า
อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นมหาสมุทรทางซีกโลกใต้ 
 

✓ 

อากาศเหนือพื้นทวีปซึ ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าจะ
เคลื่อนที่สูงขึ้นและอากาศเหนือพื้นมหาสมุทร
ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ 

ตะวันตกเฉียงใต้ 
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✓ 

เมื่อโลกเอียงข้ัวโลกเหนือออกจากดวงอาทิตย์จะทำให้ซีกโลกเหนือมีอุณหภูมิต่ำ
กว่าทางซีกโลกใต้ อากาศเหนือพื้นทวีปทางซีกโลกเหนือจึงมีอุณหภูมิต่ำกว่า
อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นมหาสมุทรทางซีกโลกใต้ 
 

อากาศเหนือพื้นมหาสมุทรซึ่งมีอุณหภูมิ
สูงกว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้นและอากาศเหนือ
พื้นทวีปซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื ่อน
เข้ามาแทนที่ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ฤดูหนาว 

ฤดูฝน 

ฤดูร้อน 

กลางเดือนตุลาคม ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 

กลางเดือนพฤษภาคม 
ถึงกลางเดือนตุลาคม 

กลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึงเดือนพฤษภาคม 

- มรสุมมีผลต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย 
- มีผลต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิของอากาศของประเทศไทย 
- มีผลต่อการออกดอกและติดผลของพืชบางชนิด 
- มีผลทำให้ในบางพื้นที่มีอากาศหนาวเย็น หรือมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 
- มีผลทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง 

มีหลักการเกิดเหมือนกัน โดยเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพื้นดินและอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ำ จึงเกิดการเคลื่อนที่
ของอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 

- ขนาดของบริเวณที่เกิด กล่าวคือ มรสุมเกิดเป็นบริเวณกว้างระดับทวีปในบริเวณเขตร้อนของ
โลก (บริเวณระหว่างละติจูด 23.5 องศาเหนือและละติจูด 23.5 องศาใต้) ส่วนลมบก ลมทะเล 
เกิดในบริเวณที่แคบกว่า ได้แก่ บริเวณชายฝ่ัง 

- ช่วงระยะเวลาการเกิด กล่าวคือ มรสุมแต่ละครั้งจะเกิดต่อเนื่องยาวนานหลายเดือนเป็นฤดู 
เป็นลมประจำฤดู ส่วนลมบก ลมทะเล เกิดในช่วงเวลา 1 วัน ในเวลากลางวันและกลางคืน 
เป็นลมประจำถิ่น 
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ถ้าไม่มีมรสุม ประเทศไทยซึ่งอยู่เขตร้อนของโลกจะได้รับพลังงานความร้อน
จากดวงอาทิตย์มากตลอดทั้งปี ส่งผลให้ประเทศไทยร้อนตลอดปีจึงอาจมี
เพียงฤดูร้อน 
 

มรสุมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นทวีปและอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นมหาสมุทร 
มรสุมมีผลต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย โดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านประเทศไทย มีผลให้ประเทศไทย
เป็นฤดูหนาว และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านประเทศไทย มีผลให้ประเทศไทยเป็นฤดูฝน และในช่วงเปลี่ยน
มรสุม อุณหภูมิของอากาศของประเทศไทยจะเป็นผลมาจากพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ ทำให้
ช่วงเวลาน้ีของประเทศไทยเป็นฤดูร้อน 
 
 

มรสุม และลมบก ลมทะเล มีหลักการเกิดเหมือนกัน แต่มีขนาดของบริเวณ
ที่เกิด และช่วงระยะเวลาการเกิดแตกต่างกัน ทั้งมรสุม และลมบก ลมทะเล 
มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นมรสุมยังมีผลต่อการเกิดฤดู
ของประเทศไทย 

มรสุมมีผลต่อการเกิดฤดูของประเทศไทย มีผลต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิของอากาศของ
ประเทศไทย มีผลต่อการออกดอกและติดผลของพืชบางชนิด มีผลทำให้ในบางพื้นที่มีอากาศ
หนาวเย็น หรือมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนอาจทำให้ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 
และมีผลต่อการกัดเซาะชายฝ่ัง 

มรสุมมีทั้งสิ่งที่เหมือนและแตกต่างจากลมบก ลมทะเล ดังนี้ 
- สิ่งที่เหมือนกัน คือหลักการเกิด โดยเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ำ 
- สิ่งแตกต่างกัน คือขนาดของบริเวณที่เกิดและช่วงระยะเวลาการเกิด โดยลมบก ลมทะเลเกิดบริเวณชายฝ่ัง ส่วนมรสุมเกิดขึ้นในบริเวณที่

มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งจะเกิดบริเวณเขตร้อนของโลก ลมบก ลมทะเล เกิดในช่วงเวลา 1 วัน คือช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ส่วนการ
เกิดมรสุมในแต่ละครั้ง เกิดในช่วงระยะเวลานานต่อเนื่องหลายเดือน 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1.2 การเกดิมรสุมเกี่ยวข้องกับฤดู                              
ของประเทศไทยอย่างไร 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  
S7 การพยากรณ ์  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
S14 การสร้างแบบจำลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61  คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 
 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต การบรรยาย 

รายละเอียด
เกี่ยวกับตำแหน่ง
และขอบเขต
บริเวณของพ้ืนทวีป
และพ้ืนมหาสมุทร
ในบริเวณเขตร้อน
ของโลก จาก
ลูกโลกหรือจาก
ภาพ 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของข้อมูล
เกี่ยวกับตำแหน่งและ
ขอบเขตบริเวณของพ้ืน
ทวีปและพ้ืนมหาสมุทรใน
บริเวณเขตร้อนของโลก 
จากลูกโลกหรือจากภาพ 
ด้วยตนเอง โดยไม่เพ่ิมเติม
ความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของ
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
และขอบเขตบริเวณของ
พ้ืนทวีปและพ้ืน
มหาสมุทรในบริเวณเขต
ร้อนของโลก จากลูกโลก
หรือจากภาพได้ จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 
หรือมีการเพ่ิมเติมความ
คิดเห็น 

ใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดของ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตำแหน่งและ
ขอบเขตบริเวณของ
พ้ืนทวีปและพ้ืน
มหาสมุทรในบริเวณ
เขตร้อนของโลก 
จากลูกโลกหรือจาก
ภาพได้เพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S7 การพยากรณ์ การคาดการณ์ว่า
ขณะที่โลกเอียงขั้ว
โลกเหนือเข้าหา
และออกจากดวง
อาทิตย์ อากาศ
เหนือพ้ืนทวีปและ
เหนือพ้ืนมหาสุมทร
จะเคลื่อนที่จากที่ใด
ไปที่ใด 

สามารถคาดการณ์ว่า
ขณะที่โลกเอียงขั้วโลก
เหนือเข้าหาและออกจาก
ดวงอาทิตย์ อากาศเหนือ
พ้ืนทวีปและเหนือพ้ืน
มหาสมุทรจะเคลื่อนที่จาก
ที่ใดไปที่ใดได้ โดยอาศัย
ข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ได้
อย่างสมเหตุสมผลและ
ครบถ้วน 

สามารถคาดการณ์ว่า
ขณะที่โลกเอียงขั้วโลก
เหนือเข้าหาและออกจาก
ดวงอาทิตย์ อากาศเหนือ
พ้ืนทวีปและเหนือพ้ืน
มหาสมุทรจะเคลื่อนที่
จากที่ใดไปที่ใดได้ โดย
อาศัยข้อมูลหรือความรู้ที่
มีอยู่ได้อย่างสมเหตุสมผล 
แต่ไม่ครบถ้วน 

สามารถคาดการณ์
ว่าขณะที่โลกเอียงขั้ว
โลกเหนือเข้าหาและ
ออกจากดวงอาทิตย์ 
อากาศเหนือพ้ืนทวีป
และเหนือพ้ืน
มหาสมุทรจะ
เคลื่อนที่จากท่ีใดไป
ที่ใดได ้โดยอาศัย
ข้อมูลที่ไม่
สมเหตุสมผล 

S8 การลงความ 
เห็นจากข้อมูล 

การลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่า 
เมื่อขั้วโลกเหนือ
เอียงเข้าหาและ
เอียงออกจากดวง

การลงความเห็นจากข้อมูล
ได้ว่า เมื่อขั้วโลกเหนือ
เอียงเข้าหาและเอียงออก
จากดวงอาทิตย์ จะทำให้
อุณหภูมิของอากาศเหนือ

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า เมื่อขั้วโลก
เหนือเอียงเข้าหาและ
เอียงออกจากดวงอาทิตย์ 
จะทำให้อุณหภูมิของ

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า เมื่อขั้ว
โลกเหนือเอียงเข้าหา
และเอียงออกจาก
ดวงอาทิตย์ จะทำให้
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
อาทิตย์ จะทำให้
อุณหภูมิของ
อากาศเหนือพ้ืน
ทวีปทางซีกโลก
เหนือและอุณหภูมิ
ของอากาศเหนือ
พ้ืนมหาสมุทรทาง
ซีกโลกใต้ มี
อุณหภูมิของ
อากาศแตกต่างกัน 
จึงเกิดการเคลื่อนที่
ของอากาศ 
 

พ้ืนทวีปทางซีกโลกเหนือ
และอุณหภูมิของอากาศ
เหนือพ้ืนมหาสมุทรทางซีก
โลกใต้ มีอุณหภูมิของ
อากาศแตกต่างกัน จึงเกิด
การเคลื่อนที่ของอากาศ 
ได้ด้วยตนเอง 

อากาศเหนือพ้ืนทวีปทาง
ซีกโลกเหนือและอุณหภูมิ
ของอากาศเหนือพ้ืน
มหาสมุทรทางซีกโลกใต้ 
มีอุณหภูมิของอากาศ
แตกต่างกัน จึงเกิดการ
เคลื่อนที่ของอากาศ จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

อุณหภูมิของอากาศ
เหนือพ้ืนทวีปทางซีก
โลกเหนือและ
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือพ้ืนมหาสมุทร
ทางซีกโลกใต้ มี
อุณหภูมิของอากาศ
แตกต่างกัน จึงเกิด
การเคลื่อนที่ของ
อากาศ แต่ไม่
สามารถบอกเหตุ
ผลได้ แม้ว่าจะได้รับ
การชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลจากการ
สังเกต จากการ
สร้างแบบจำลอง 
จากการรวบรวม
ข้อมูล และจากการ
อภิปรายได้ว่า 
มรสุม และลมบก 
ลมทะเล มีหลักการ
เกิดเหมือนกัน คือ 
เกิดจากความ
แตกต่างระหว่าง
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือพ้ืนดินและ
อุณหภูมิของอากาศ
เหนือพ้ืนน้ำ แต่มี
ขนาดของบริเวณท่ี

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต จาก
การสร้างแบบจำลอง จาก
การรวบรวมข้อมูล และ
จากการอภิปรายได้ว่า 
มรสุม และลมบก ลม
ทะเล มีหลักการเกิด
เหมือนกัน คือ เกิดจาก
ความแตกต่างระหว่าง
อุณหภูมิของอากาศเหนือ
พ้ืนดินและอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพ้ืนน้ำ แต่มี
ขนาดของบริเวณท่ีเกิด 
และช่วงระยะเวลาการ
เกิดแตกต่างกัน และ
มรสุมมีผลต่อการเกิดฤดู

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสังเกต 
จากการสร้างแบบจำลอง 
จากการรวบรวมข้อมูล
และจากการอภิปรายได้
ว่ามรสุม และลมบก ลม
ทะเล มีหลักการเกิด
เหมือนกัน คือ เกิดจาก
ความแตกต่างระหว่าง
อุณหภูมิของอากาศเหนือ
พ้ืนดินและอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพ้ืนน้ำ แต่มี
ขนาดของบริเวณท่ีเกิด 
และช่วงระยะเวลาการ
เกิดแตกต่างกัน และ
มรสุมมีผลต่อการเกิดฤดู
ของประเทศไทยไดจ้าก

สามารถ
ตีความหมายข้อมูล
จากการสังเกต จาก
การสร้างแบบจำลอง 
จากการรวบรวม
ข้อมูล และจากการ
อภิปรายได้ว่า มรสุม 
และลมบก ลมทะเล 
มีหลักการเกิด
เหมือนกัน คือ เกิด
จากความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพ้ืนดิน
และอุณหภูมิของ
อากาศเหนือพ้ืนน้ำ 
แต่มีขนาดของ
บริเวณท่ีเกิด และ
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
เกิด และช่วง
ระยะเวลาการเกิด
แตกต่างกัน และ
มรสุมมีผลต่อการ
เกิดฤดูของประเทศ
ไทย 

ของประเทศไทยได้ด้วย
ตนเอง 

การชี้แนะจากครูและ
ผู้อื่น 

ช่วงระยะเวลาการ
เกิดแตกต่างกัน และ
มรสุมมีผลต่อการ
เกิดฤดูของประเทศ
ไทย แต่ลงข้อสรุปได้
ไม่ครบถ้วน แม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

S14 การสร้าง
แบบจำลอง 

การสร้าง
แบบจำลองเพ่ือ
เปรียบเทียบการ
เกิดลมบก ลมทะเล 
และมรสุม 

สามารถสร้างแบบจำลอง
เพ่ือเปรียบเทียบการเกิด
ลมบก ลมทะเล และมรสุม 
ได้ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถสร้างแบบจำลอง
เพ่ือเปรียบเทียบการเกิด
ลมบก ลมทะเล และ
มรสุม ได้ถูกต้องจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถสร้าง
แบบจำลองเพ่ือ
เปรียบเทียบการเกิด
ลมบก ลมทะเล และ
มรสุม ได้ถูกต้อง
บางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C4 การสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล

จากการสังเกต 
รวบรวมข้อมูล และ
จากการอภิปราย
เกี่ยวกับการเกิด
มรสุม ผลของมรสุม
ต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทยและผล
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และ
การเปรียบเทียบ
การเกิดมรสุม และ
ลมบก ลมทะเล 
โดยใช้คำพูดและรูป
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูลจาก
การสังเกต รวบรวมข้อมูล 
และจากการอภิปราย
เกี่ยวกับการเกิดมรสุม ผล
ของมรสุมต่อการเกิดฤดู
ของประเทศไทยและผลที่
มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และการ
เปรียบเทียบการเกิดมรสุม 
และลมบก ลมทะเล โดย
ใช้คำพูดและรูปเพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกต รวบรวม
ข้อมูล และจากการ
อภิปรายเกี่ยวกับการเกิด
มรสุม ผลของมรสุมต่อ
การเกิดฤดูของประเทศ
ไทยและผลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
และการเปรียบเทียบการ
เกิดมรสุม และลมบก ลม
ทะเล โดยใช้คำพูดและรูป
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดย
อาศัยการชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

สามารถนำเสนอ
ข้อมูลจากการสังเกต 
รวบรวมข้อมูล และ
จากการอภิปราย
เกี่ยวกับการเกิด
มรสุม ผลของมรสุม
ต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทยและผล
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และการ
เปรียบเทียบการเกิด
มรสุม และลมบก 
ลมทะเล โดยใช้
คำพูดและรูปเพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C5 ความร่วมมือ การทำงานร่วมกับ

ผู้อื่น และการแสดง
ความคิดเห็นในการ
สังเกตและอภิปราย
เกี่ยวกับการเกิด
มรสุม ผลของมรสุม
ต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทยและผล
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และ
การเปรียบเทียบ
การเกิดมรสุม และ
ลมบก ลมทะเล 
รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น และการแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการเกิด
มรสุม ผลของมรสุมต่อการ
เกิดฤดูของประเทศไทย
และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และการ
เปรียบเทียบการเกิดมรสุม 
และลมบก ลมทะเล 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นตั้งแต่
เริ่มต้นจนสำเร็จ 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น และการแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการเกิด
มรสุม ผลของมรสุมต่อ
การเกิดฤดูของประเทศ
ไทยและผลที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
และการเปรียบเทียบการ
เกิดมรสุม และลมบก ลม
ทะเล รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนใน
บางช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และ
การแสดงความ
คิดเห็นในการสังเกต
และอภิปราย
เกี่ยวกับการเกิด
มรสุม ผลของมรสุม
ต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทยและผล
ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และการ
เปรียบเทียบการเกิด
มรสุม และลมบก 
ลมทะเลในบาง
ช่วงเวลาที่ทำ
กิจกรรม แต่ไม่ค่อย
สนใจในความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 ลมบก ลมทะเล และมรสุม (1 ชั่วโมง) 

1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ 
ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 18 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดย
เปรียบเทียบกับแผนภาพในหัวข้อ รู ้อะไรในบทนี้ ใน
หนังสือเรียน หน้า 24-25 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคำตอบของตนเองในสำรวจ
ความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 2-3 อีกครั้ง 
ถ้าคำตอบของนักเรียนไม่ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความ
เหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้ครูอาจนำคำถาม
ในรูปนำบทในหนังสือเรียน หน้า 2 มาร่วมกันอภิปราย
คำตอบอีกครั ้ง ดังนี้  “บางช่วงของปีที ่ม ีมรสุมพัดเข้า
ประเทศไทย เราจะได้ยินข่าวการพยากรณ์อากาศเตือน
ประชาชนรวมถึงประชาชน ให้ระมัดระวังในการนำเรือ
ออกจากฝั่ง เคยสงสัยหรือไม่ว่า มรสุมที่พัดเข้าประเทศไทย
นั้นพัดมาจากที่ใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร” 

4. นักเรียนทำ แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ลมบก ลมทะเล และ
มรสุม ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 19-20 จากนั้นนำเสนอ
คำตอบหน้าชั้นเรียน ถ้าคำตอบยังมีความคลาดเคลื่อนไม่
ถูกต้องครูควรนำอภิปรายหรือให้สถานการณ์เพิ่มเติมเพ่ือ
แก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเร ียนร่วมกันทำกิจกรรม ร่วมคิด ร ่วมทำ โดยให้
นักเรียนอ่านข่าวพยากรณ์อากาศในหนังสือเรียนหน้า 27 
จากนั ้นให้เขียนแผนภาพอธิบายการพยากรณ์อากาศ
ดังกล่าว และนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ 
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 สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 



 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2 | หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 68 

⎯สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แนวคำตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

• ช่วงเวลา 09:00-16:00 น. โดยประมาณ จะเกิดลมทะเล เพราะจากกราฟอากาศเหนือพื้นดินบริเวณชายฝ่ังมีอุณหภูมิสูงกว่าจะ
เคลื่อนที่สูงขึ้น และอากาศเหนือพื้นทะเลซึ่งมีอุณหภมูิตำ่กว่าจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ ทำให้เกิดลมที่พัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝ่ัง 

• ช่วงเวลา 18:00-23:00 น. โดยประมาณ จะเกิดลมบก เพราะจากกราฟอากาศเหนือพื้นทะเลมีอุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้น และ
อากาศเหนือพื้นดินบริเวณชายฝ่ังซึ่งมอุีณหภูมิตำ่กว่าจะเคลื่อนเขา้มาแทนที ่ทำให้เกดิลมที่พดัจากชายฝ่ังออกสู่ทะเล 

ถ้าต้องการนำเรือออกจากฝ่ังให้ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ต้องอาศัยลมบกช่วยพัด
เรือ ซึ่งต้องออกเรือในช่วงเวลากลางคืน 
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ควรไปช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เพราะช่วงเวลาดังกล่าวแม้จะได้รับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือแต่จะมีผลต่อชายฝ่ังทะเลตะวันออกของประเทศไทย ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันตกจะได้รับผลจากมรสุมน้อย คลื่นทะเลไม่รุนแรง และช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังอยู่
ในช่วงเปลี่ยนมรสุม คลื่นทะเลไม่รุนแรงเช่นเดียวกัน เหมาะกับการท่องเที่ยวทางทะเล 
 

ควรใช้น้ำอย่างประหยัดและควรสำรองน้ำไว้ใช้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การขุดสระ 
เพราะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมที่พัดมาจากทางตอนเหนือของประเทศจีน ซึ่งเป็นลม
ที่มีอุณหภูมิต่ำและมีความชื้นน้อย ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณฝนที่ตกในประเทศไทยที่จะมีปริมาณ
ฝนตกน้อยลงตามไปด้วย และควรเลือกชนิดพืชที่ปลูกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่จะมี
อุณหภูมิต่ำและมีความชื้นในอากาศน้อย 
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นักเรียนเขียนแผนภาพอธิบายการพยากรณ์อากาศตามความคิดของตนเอง 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท 

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยใช้ 

แบบจำลอง 
2. อธิบายผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มีต่อ 

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
3. นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

เวลา 4.5 ชั่วโมง 

แนวคิดสำคัญ  

โลกของเรามีปรากฏการณ์เร ือนกระจกเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากแก๊สเรือนกระจกใน
บรรยากาศกักเก็บความร้อนแล้วคายความร้อนบางส่วน
กลับสู่ผิวโลก ทำให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิเหมาะสมต่อ
การดำรงชีวิต แต่ถ้ามนุษย์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปล่อย
แก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศเพ่ิมข้ึน การกักเก็บและคาย
ความร้อนกลับสู่ผิวโลกก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้อุณหภูมิของ
อากาศบนโลกสูงขึ้นและอาจทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่ง
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ดังนั้นทุกคนควร
ร่วมกันลดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน      ป.6 เล่ม 2  หน้า 28-49 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2  หน้า 22-43 

 
 
 
 

 

 
 
  

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1  ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
และภาวะโลกร้อน 

กิจกรรมที่ 1.1  ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเป็น 
อย่างไร 

กิจกรรมที่ 1.2 เราจะลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้
อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต   

S2 การวัด   

S3 การใช้จำนวน   

S4 การจำแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

  

S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล   

S7 การพยากรณ์   

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล   

S9 การตั้งสมมติฐาน   

S10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป   

S14 การสร้างแบบจำลอง   

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

C1 การสร้างสรรค์   

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

C3 การแก้ปัญหา   

C4 การสื่อสาร   

C5 ความร่วมมือ   

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

  

 
หมายเหตุ: รหัสทักษะที่ปรากฏนี้ ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครเูล่มนี ้
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

กิจกรรมของมนุษย์เท่านั้นที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ 

เรือนกระจก (McCaffrey M.S., 2010) 
ปรากฏการณ์เรือนกระจกไม่ได้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอีกด้วย เช่น การระเหย
ของน้ำ การคายน้ำของพืช การทับถมของซากพืชซากสัตว์  

พลังงานจากดวงอาทิตย์จะสะท้อนออกจากพ้ืนผิวโลก 

(McCaffrey M.S., 2010) 
เมื ่อร ังส ีจากดวงอาทิตย์แผ่มายังโลก เมฆ ฝุ ่นละอองใน
บรรยากาศจะดูดกลืนรังสีไว้บางส่วนและสะท้อนรังสีกลับ
ออกไปบางส่วน รังสีส่วนที่เหลือจะผ่านเข้ามายังโลก ซึ่งพ้ืน
ทวีปและมหาสมุทรจะสะท้อนรังสีกลับออกไปบางส่วนและจะ
ดูดกลืนรังสีบางส่วนไว้ จากนั้นพื้นทวีปและมหาสมุทรจะปล่อย
รังสีที่ดูดกลืนไว้บางส่วนกลับออกสู่บรรยากาศอีกครั้งเป็นรังสี
ความร้อน แก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศจะดูดกลืนรังสี
อินฟราเรดไว้ส่วนหนึ ่ง จากนั ้นจะปล่อยรังสีอินฟราเรดที่
ดูดกลืนไว้กลับสู่ผิวโลกอีกครั้ง 

 ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไข
ต่อไป 
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บทนี้เริ่มต้นอย่างไร (0.5 ชั่วโมง)  
1. ครูตรวจสอบความรู้ เด ิมของนักเร ียนเกี ่ยวกับปรากฏการณ์ 

เรือนกระจก โดยใช้คำถามดังนี้ 
1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกคืออะไร (นักเรียนตอบตามความ

เข้าใจ แต่คำตอบที่ครูควรรู้คือ ปรากฏการณ์เรือนกระจกคือ
ปรากฏการณ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นตามธรรมชาต ิ ซ ึ ่ ง เก ิดจากแก๊ส 
เรือนกระจก) 

1.2 ถ้าไม่มีปรากฏการณ์เรือนกระจก โลกของเราจะเป็นอย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ แต่คำตอบที่ครูควรรู้คือ ถ้าไม่มี
ปรากฏการณ์เรือนกระจกจะทำให้โลกของเรามีอุณหภูมิของ
อากาศไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต) 

1.3 กิจกรรมใดบ้างที่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจก (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ เช่น การใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก กระบวนการ
ผล ิตไฟฟ ้าและการเผาไหม ้ เช ื ้ อเพล ิงซากด ึกดำบรรพ์ 
กระบวนการทางเคมีในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การถม
และฝังกลบขยะ การเผาขยะ การเผาไหม้ถ่านจากไม้ การทำ 
ปศุสัตว์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ในการผลิตไฟฟ้า 
การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 
การทำเหมืองแร่และกระบวนการผลิตถ่านหินและปิโตรเลียม 
การคมนาคม การเกิดไฟป่าและแก๊สที่เกิดจากการปะทุของ
ภูเขาไฟ การเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การเน่าเปื่อยและ
การย่อยสลายของสารอินทรีย์ การใช้เครื่องปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์ทำความเย็นที่ปล่อยคลอโรฟลูออโรคาร์บอน) 

1.4 กิจกรรมใดบ้างที่ช่วยลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจ เช่น การปลูกต้นไม้ การคัดแยกขยะ การ
นำขยะบางชนิดที่คัดแยกแล้วไปจัดการอย่างเหมาะสม การลด
การใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง โดยเปลี่ยนมาใช้รถร่วม
หรือรถโดยสารสาธาณะแทน การรับประทานอาหารอย่าง
พอเหมาะ การเลือกใช้พลังงานสะอาด) 

 

 

    ในการตรวจสอบความรู ้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรม
ต่างๆ ในบทเรียนนี้ 
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2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท ใน
หนังสือเรียนหน้า 29 จากนั้นครูใช้คำถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ
ดังนี้ 

2.1 บทนี้จะได้เรียนเรื่องอะไร (ปรากฏการณ์เรือนกระจก) 

2.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทนี้นักเรียนสามารถ
ทำอะไรได้บ้าง (สามารถ 

- อธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก  
- อธิบายผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อม  
- นำเสนอแนวทางการปฏ ิบ ัต ิตนเพ ื ่อลดก ิจกรรมที่

ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก) 

3. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดสำคัญ ในหนังสือเรียน หน้า 30
จากนั้นครูใช้คำถาม ดังนี้ จากการอ่านแนวคิดสำคัญ นักเรียนคิดว่า
จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (การเกิดและผลของปรากฏการณ์
เรือนกระจก กิจกรรมต่าง ๆ ที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจก และการลด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก) 

4. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตและเปรียบเทียบรูปน้ำแข็งบริเวณ 
ขั้วโลกเดือนธันวาคม พ.ศ. 2473 และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
และอ่านเนื้อเรื่องในหน้า 30 โดยครูฝึกทักษะการอ่านตามวิธีการ
อ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูใช้คำถาม
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน ดังนี้  

4.1 จากรูปน้ำแข็งขั ้วโลกเดือนธันวาคม พ.ศ. 2473 และเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 แตกต่างกันอย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ เช่น ปริมาณน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2559 มีปริมาณน้อยกว่าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2473)  

4.2 การลดลงของน้ำแข็งบร ิเวณขั ้วโลกมีผลต่อโลกอย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น การลดลงของน้ำแข็ง
บริเวณขั้วโลกมีผลทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและท่วมพื ้นที่
บริเวณชายฝั่ง) 

 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหร ืออภ ิปรายได ้ตาม     
แนวคำตอบ คร ูควรให ้ เวลา
น ัก เร ี ยนค ิดอย ่ าง เหมาะสม      
รอคอยอย่างอดทน และรับฟัง
แนวความคิดของนักเรียน 
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5. ครูชักชวนให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ในสำรวจความรู้ก่อนเรียน 

6. นักเรียนทำสำรวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 
24-25 โดยนักเรียนอ่านคำถามแต่ละข้อ จากนั้นครูตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียน จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเอง จึง
ให้นักเรียนตอบคำถาม โดยคำตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน 
และคำตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้ 

7. ครูสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกอย่างไร โดยอาจสุ่มให้
นักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำตอบของตนเอง ครูยังไม่ต้องเฉลย
คำตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังเรียนจบ
บทนี้แล้ว ทั้งนี้ครูอาจบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน แล้วนำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนเพื ่อแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื ่อนให้ถูกต้อง และต่อยอด
แนวคิดท่ีน่าสนใจของนักเรียน  
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     การสำรวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบคำถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบคำตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 
 

แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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เรื่องที่ 1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน  

ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์
เรือนกระจกและผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อ
แก๊สเรือนกระจก โดยการสร้างแบบจำลอง รวบรวมขอ้มูล 
และนำเสนอ  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1 สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจกของโลก 

2 รวบรวมข้อมูลและอธ ิบายผลของปรากฏการณ์  
เรือนกระจกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3 รวบรวมข้อมูลและบอกกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อ
การเพ่ิมปริมาณแก๊สเรือนกระจก 

4 อภิปรายและเสนอแนวทางการปฏิบัต ิตนเพื ่อลด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

 

เวลา 3.5 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

ขวดพลาสติกใส 1.5 ลิตร ฝาขวดที่เจาะรูตรงกลาง 
กระดาษสีขาว เทอร์มอมิเตอร์ แก้วพลาสติกใส ไม้บรรทัด 
โคมไฟ เทปใส กรรไกร บีกเกอร์ นาฬิกา  
น้ำโซดา น้ำ ดินน้ำมัน ชุดเกม Too Little Too Late 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน   ป.6 เล่ม 2  หน้า 33-49 
2. แบบบันทึกกิจกรรม    ป.6 เล่ม 2  หน้า 26–43 
3. ชุดเกมเกม Too Little Too Late สำหรับนักเรียน 

http://ipst.me/10926 
 
 
 
4. วิธีการเล่นเกม Too Little Too Late สำหรับครู  

http://ipst.me/11377 
 

 

  

http://ipst.me/10926
http://ipst.me/11377
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาที) 

ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 
 

1. ครูตรวจสอบความรู ้เดิมเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกและ
ภาวะโลกร้อน โดยครนูำอภิปรายโดยใช้คำถาม ดังนี้ 
1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดขึ้นได้อย่างไร (นักเรียนตอบตาม

ความเข ้าใจ แต ่คำตอบท ี ่คร ูควรร ู ้  ค ือ ปรากฏการณ์  
เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจกซึ่งเป็นแก๊สบางชนิดใน
บรรยากาศที่ก ักเก ็บและคายความร ้อนบางส ่วนกล ับสู่  
โลก ทำให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิเฉลี ่ยเหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต) 

1.2 ปรากฏการณ์เรือนกระจกมีผลต่อโลกอย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจ แต่คำตอบที ่ครูควรรู ้ คือ ปรากฏการณ์  
เรือนกระจกมีผลทำให้อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยเหมาะสม
ต่อการดำรงชีวิตของสิ ่งมีชีวิต แต่ถ้ามีแก๊สเรือนกระจกใน
บรรยากาศมากขึ ้น จะทำให้การกักเก็บและคายความร้อน
บางส่วนกลับสู่ผิวโลกมากขึ้นและส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศ
โดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้น จนโลกอยู่ในภาวะโลกร้อน) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่อง ปรากฏการณ์
เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน โดยใช้คำถามว่า ปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนอย่างไร และเพราะเหตุใดจึง
เกิดภาวะโลกร้อน จากนั้นครูชักชวนนักเรียนหาคำตอบจากการ
อ่านเรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจกและภาวะโลกร้อน  

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (15 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียน 
หน้า 33 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครู
บันทึกคำตอบของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบคำตอบ
ภายหลังการอ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเร ียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก
นักเรยีนอ่านไม่ได้ ครูควรสอนการอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครชูักชวน
ให้นักเรียนอธิบายความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของ
ตนเอง  

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบด้วย
ตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 33 โดยครูฝึกทักษะการ
อ่านตามวิธ ีการอ่านที ่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
จากนั้นครตูรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี้   
5.1 เพราะเหตุใดจึงมีการเพาะปลูกพืชบางชนิดในเรือนกระจก (มี

การเพาะปลูกพืชบางชนิดในเรือนกระจกเพราะการปลูกพืช
บางชนิดไม่สามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้ จึงต้อง
ปลูกพืชในเรือนกระจกเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พืช
นั้นจะได้เจริญเติบโตได้ เพราะเรือนกระจกช่วยกักเก็บและ
คายความร้อน)   

5.2 การกักเก ็บและคายความร ้อนภายในเร ือนกระจกท ี ่ ใช้
เพาะปลูกพืชคล้ายกับปรากฏการณ์ใดของโลก (ปรากฏการณ์
เรือนกระจก) 

5.3 ปรากฏการณ์เรือนกระจกมีผลต่อโลกของเราอย่างไร (ทำให้
อากาศบนโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต) 

5.4 ภาวะโลกร้อนเกิดขึ ้นได้อย่างไร (ภาวะโลกร้อนเกิดจากมี
ปริมาณแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมากขึ้น ทำให้มีการกัก
เก็บและคายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลกมากขึ้น ส่งผลให้
อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนโลกอยู่
ในภาวะโลกร้อน) 

5.5 การเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเป็นผลมาจากอะไร (การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเป็นผลมาจากอุณหภูมิของอากาศ
โดยเฉลี ่ยบนโลกสูงขึ ้นเรื ่อย ๆ จนโลกอยู ่ในภาวะโลกร้อน
ต่อเนื่องและยาวนาน) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 
 

6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื ่องที่อ่าน ซึ่งสรุปได้ว่าปรากฏการณ์เรือน
กระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศของโลกกักเก็บและ
คายความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ทำให้อุณหภูมิของอากาศบน
โลกเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต แต่ถ้ามีปริมาณแก๊ส
เรือนกระจกเพิ่มขึ้นจะทำให้มีการกักเก็บและคายความร้อนมากขึ้น 
ทำให้อุณหภูมิของอากาศบนโลกสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อน และถ้า

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

     ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำ
กิจกรรมที่ 1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ของโลกเป็นอย่างไร ครมูอบหมายให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมขวดพลาสติกใส 
ขนาด 1,500 cm3 หรือ 1.5 ลิตร จำนวน 
2 ใบ โดยครูเตรียมอุปกรณ์สำหรับเจาะรู
ตรงกลางที่ฝาขวดให้สามารถเสียบ 
เทอร์มอมิเตอร์ได้  
 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหร ืออภ ิปรายได ้ตาม     
แนวคำตอบ คร ูควรให ้ เวลา
น ัก เร ี ยนค ิดอย ่ าง เหมาะสม      
รอคอยอย่างอดทน และรับฟัง
แนวความคิดของนักเรียน 



          คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    |  หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 82 
 

 

ภาวะนี ้เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่องและยาวนานจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  

7. นักเรียนตอบคำถามจากเรื ่องที ่อ่านในรู ้หรือยัง ในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 26  

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบกับคำตอบของ
นักเร ียนในร ู ้หร ือย ัง  ก ับคำตอบที่ เคยตอบและบันท ึกไว ้ ใน 
คิดก่อนอ่าน  

9. ครใูห้นักเรียนอ่านคำถามย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องที่อ่าน และร่วมกัน
อภิปรายเพื่อตอบคำถาม ดังนี้  แก๊สเรือนกระจกมีอะไรบ้าง และ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดข้ึนได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการ
ทำกิจกรรม 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ปรากฏการณ์เรือนกระจกทำให้อากาศบนโลกมีอุณหภมูิโดยเฉลี่ยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต แต่ถ้าแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมีปริมาณมากขึ้น จะทำให้การกักเก็บและคาย
ความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลกมากขึน้ด้วย ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้น
จนโลกอยู่ในภาวะโลกร้อน และอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 

เพราะปริมาณแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมากขึ้น จึงทำให้การกักเก็บและคาย
ความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลกมากขึน้ ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบน
โลกสูงขึน้เร่ือย ๆ จนโลกอยู่ในภาวะโลกร้อน 
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กิจกรรมที่ 1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเปน็อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สร้างแบบจำลองการเกิด

ปรากฏการณ์เรือนกระจก รวบรวมข้อมูลและอธิบายผล
ของปรากฏการณ์เร ือนกระจกที ่ม ีต ่อส ิ ่งม ีช ีว ิต และ
สิ่งแวดล้อม 

เวลา  1.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจกของโลก 

2. รวบรวมข้อมูลและอธิบายผลของปรากฏการณ์
เรือนกระจกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. กระดาษสีขาว                  1 แผ่น 
2. เทอร์มอมิเตอร์                  2 อัน 
3. ดินน้ำมัน           1 ก้อน 
4. โคมไฟ           2 ดวง 
5. เทปใส            1 ม้วน 
6. กรรไกร           1 เล่ม 
7. นาฬิกา            1 เรือน 
8. บีกเกอร์                                1 ใบ 
9. แก้วพลาสติกใส                       2 ใบ 
10. ฝาขวดที่เจาะรูตรงกลาง           2 ฝา 

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. น้ำ           200 cm3 
2. น้ำโซดา           200 cm3 
3. ขวดพลาสติกใส ขนาด 1.5 ลิตร    2 ใบ 
4. ไม้บรรทัด           1 อัน 

 
 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1   การสังเกต 
S2   การวัด 
S6   การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
S14 การสร้างแบบจำลอง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

 

 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน          ป.6 เล่ม 2   หน้า 35–41 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.6 เล่ม 2  หน้า 27–33 
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⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศ โดยให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถาม ดังนี้ 
1.1 อากาศโดยทั่วไปประกอบด้วยแก๊สอะไรบ้าง (อากาศโดยทั่วไป

ประกอบด้วย ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไอ
น้ำ และแก๊สอ่ืน ๆ เช่น อาร์กอน) 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก 
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามดังต่อไปนี้ 
2.1 แก๊สเรือนกระจกมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ 

แต่คำตอบที่ครูควรรู ้ คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน  
ไนตรัสออกไซด์ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ไอน้ำและโอโซน)  

2.2 ถ้าอุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้น จนเกิดภาวะโลก
ร้อนจะส่งผลอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ แต่
คำตอบที่ครูควรรู้ คือ อุณหภูมิอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้น 
จนเกิดภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกเป็นผลทำให้น้ำแข็งขั้วโลกหลอมเหลว ระดับน้ำทะเลจะ
สูงขึ้น บางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมากจนทำให้เกิดความแห้ง
แล ้งยาวนานกว ่าปกต ิ และการท ี ่อ ุณหภ ูม ิของอากาศ
เปลี ่ยนแปลงไป อาจทำให้โรคระบาดบางอย่างที ่หยุดการ
ระบาดไปแล้วกล ับมาระบาดใหม่ได้ เช ่น ไข้เล ือดออก 
มาลาเรีย วัณโรค) 

3. ครูเชื ่อมโยงความรู ้เดิมของนักเรียนเข้าสู ่กิจกรรม 1.1 โดยใช้
คำถาม ดังนี้ นักเรียนรู้หรือไม่ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดขึ้น
ได้อย่างไร และปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่มากขึ ้นจะส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

4. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั ้นร่วมกัน
อภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำ
กิจกรรมโดยใช้คำถาม ดังนี้ 
4.1 กิจกรรมนี้น ักเร ียนจะได้เร ียนเร ื ่องอะไร (ปรากฏการณ์ 

เรือนกระจกของโลก)  
4.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (สร้างแบบจำลอง และ

รวบรวมข้อมูล) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม  
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากการทำกิจกรรม 

   ในการทบทวนความรู้พื ้นฐาน 
ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้
ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู
ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี
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4.3 เม ื ่อเร ียนแล ้วน ักเร ียนจะทำอะไรได ้ (อธ ิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกและผลของปรากฏการณ์
เรือนกระจกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 27 และ
อ่านสิ่งที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม ถ้านักเรียนไม่รู้จักวัสดุอุปกรณ์
บางอย่าง ครูควรนำวัสดุอุปกรณ์มาแสดงให้ดู หรือถ้านักเรียนไม่รู้
วิธีการใช้อุปกรณ์ ครูควรแนะนำและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์นั้น ๆ 

5. นักเรียนอ่านทำอย่างไร โดยครูฝึกทักษะการอ่านตามวิธีการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำ
กิจกรรม โดยใช้คำถาม ดังนี้  
5.1 ขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำอะไร (สร้างแบบจำลองการเกิด

ปรากฏการณ์เรือนกระจก) 
5.2 ในการสร้างแบบจำลอง นักเรียนต้องเตรียมเทอร์มอมิเตอร์

อย่างไร (นำกระดาษสีขาวมาทำเป็นกรวยหุ ้มกระเปาะ 
เทอร์มอมิเตอร์และนำฝาขวดที ่เจาะรูแล้วเส ียบเข้ากับ 
เทอร์มอมิเตอร์โดยจัดปลายของเทอร์มอมิเตอร์ด้านที่มีกรวย
กระดาษติดอยู่ให้ห่างจากฝาขวด ประมาณ 10 เซนติเมตร 
แล้วปิดรอยต่อระหว่างฝาขวดและเทอร ์มอมิเตอร์ด ้วย 
ดินน้ำมัน) 

5.3 ในขวดต้องบรรจุอะไร อย่างละเท่าไรบ้าง (ใบหนึ่งบรรจุน้ำ 
200 ลูกบาศก์เซนติเมตร และอีกใบหนึ่งบรรจุน้ำโซดา 200  
ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

5.4 เมื่อบรรจุน้ำและน้ำโซดาลงในภาชนะแล้ว นักเรียนต้องทำ 
สิ่งใด (สังเกตและร่วมกันอภิปรายว่าน้ำและน้ำโซดามีสิ ่งใด
แตกต่างกันบ้าง) 

5.5 ก่อนให้ความร้อนแก่ขวดพลาสติกทั ้งสองใบ นักเรียนต้อง
ร่วมกันทำอะไร (ร่วมกันอภิปรายและบันทึกว่าอุณหภูมิของ
อากาศภายในขวดแต่ละใบจะแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด) 

ครูเตือนนักเรียนเรื ่องการใช้
โคมไฟว่าขณะโคมไฟเปิดอยู ่หรือ
หลังจากปิดโคมไฟใหม่ ๆ โคมไฟ
จะร้อน นักเรียนไม่ควรนำมือไป
แตะบริเวณโคมไฟโดยตรงเพราะ
จะร ้ อนและ อาจทำ ให้ ไ ด ้ รั บ
บาดเจ็บได ้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

S1 การสังเกตความแตกตา่งระหว่างน้ำและน้ำโซดาและ
สังเกตอุณหภูมิของอากาศภายในขวดแต่ละใบ 

S2 การใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมขิองอากาศภายใน
ขวดทั้ง 2 ใบ 

S6 การนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอุณหภูมิภายในขวด
แต่ละใบเมื่อให้ความร้อนและการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกบัการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกมาจัด
กระทำโดยการเขยีนแผนภาพและสือ่ใหผู้้อื่นเข้าใจ
เกี่ยวกบัการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกได ้

S8 การลงความเห็นจากข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองการ
เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 

S14 การอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกตาม
ธรรมชาติในภาวะปกตแิละปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้นโดยใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้น 

C4 การนำเสนอข้อมูลลจากการสร้างแบบจำลอง 
เกี่ยวกบัการเปรียบเทียบปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตามธรรมชาติในภาวะปกติและปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้น 

C5 การร่วมสร้างแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกและรว่มกันอภิปรายผลเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาตใินภาวะ
ปกติและปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้น 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้

ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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5.6 บันทึกอุณหภูมิของอากาศภายในขวดทั้งสองใบทุก ๆ กี่นาที 
เป็นเวลาเท่าใด (บันทึกอุณหภูมิของอากาศภายในขวดทุก ๆ 
2 นาที เป็นเวลา 20 นาที) 

5.7 หลังจากบันทึกอุณหภูมิของอากาศในขวดทั้งสองใบครบ 20 
นาทีแล้ว นักเร ียนร่วมกันอภิปรายและเปรียบเทียบใน
ประเด็นใดบ้าง (นักเรียนร่วมกันอภิปรายและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการเปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ
ภายในขวดทั้งสองใบ) 

5.8 นอกจากอภิปรายเกี ่ยวกับความแตกต่างของอุณหภูมิของ
อากาศภายในขวดทั้งสองใบแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็นใดอีก (ร่วมกันอภิปรายในประเด็นว่า ถ้าให้อุณหภูมิ
ของอากาศภายในขวดแต่ละใบแทนอุณหภูมิของอากาศบน
โลก แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกจากขวด 
ใบใดแทนปรากฏการณ์เร ือนกระจกที ่ เก ิดข ึ ้นเองตาม
ธรรมชาติ และขวดใบใดแทนปรากฏการณ์เรือนกระจกที่
รุนแรงขึ ้นการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกในธรรมชาติ  
เพราะเหตุใด จากนั้นบันทึกโดยเขียนแผนภาพ)  

5.9 นักเร ียนต้องอ่านใบความรู ้ เร ื ่องอะไร ( ใบความรู ้ เร ื ่อง
ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก)  

5.10 เมื่ออ่านใบความรู้แล้ว นักเรียนต้องทำอะไรต่อไป (ตรวจสอบ
และปรับปรุงแผนภาพที่บันทึกไว้และร่วมกันอภิปรายผลของ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
บันทึกผล) 

6. ครูอาจให้นักเรียนร่วมกันสรุปลำดับการทำกิจกรรมอีกครั้ง โดยใช้
คำถาม ดังนี้ กิจกรรมนี้มีลำดับการทำกิจกรรมอย่างไร (ลำดับการ
ทำกิจกรรม มีดังนี ้
6.1 สร้างแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
6.2 อภิปรายว่าน้ำและน้ำโซดามีสิ่งใดแตกต่างกันบ้าง 
6.3 อภิปรายและบันทึกว่า ถ้าให้ความร้อนแขวดพลาสติกทั้งสอง

ใบเป็นเวลาเท่ากัน 20 นาที อุณหภูมิของอากาศภายในขดแต่
ละใบจะแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหร ืออภ ิปรายได ้ตาม     
แนวคำตอบ คร ูควรให ้ เวลา
น ัก เร ี ยนค ิดอย ่ าง เหมาะสม      
รอคอยอย่างอดทน และรับฟัง
แนวความคิดของนักเรียน 
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6.4 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศภายในขวด
ทั้งสองใบว่าแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 

6.5 อภิปรายว่าถ้าให้อุณหภูมิของอากาศภายในขวดแต่ละใบแทน
อุณหภูมิของอากาศบนโลก แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจกจากขวดใบใดแทนการเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกตามธรรมชาติในภาวะปกติและจากขวดใบใดแทนการ
เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้น และบันทึกโดย
เขียนแผนภาพ  

6.6 อ่านใบความรู้  เร ื ่องปรากฏการณ์เร ือนกระจกของโลก 
จากนั ้นตรวจสอบแผนภาพที ่บ ันทึกไว้ โดยนำข้อมูลไป
ปรับปรุงแผนภาพให้ถูกต้อง  

6.7 ร่วมกันอภิปรายผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม) 

7. ครูอาจให้นักเรียนร่วมกันสรุปและนำเสนอวิธีการสร้างแบบจำลอง
การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ถ้านักเรียนนำเสนอวิธีทำใน
ขั ้นตอนใดไม่ชัดเจน ครูควรอธิบายเพิ่มเติมหรือสาธิตวิธีทำใน
ขั้นตอนนั้นและให้นักเรียนทำตาม  

8. เมื่อเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไรแล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ทำกิจกรรมตามลำดับ ครูควรเดินดูการทำกิจกรรมของนักเรียน
และให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือตามความจำเป็น 

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการวัดอุณหภูมิของอากาศในขวดแต่
ละใบในตารางที่ครูเตรียมไว้ จากนั้นครูใช้คำถาม ดังนี้ 
9.1 น้ำและน้ำโซดามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร (สิ่งที่แตกต่าง

กัน คือ ในน้ำโซดาจะมีฟองแก๊ส แต่ในน้ำไม่มีฟองแก๊ส) 
9.2 ภายในขวดที ่บรรจุน ้ำและขวดที ่บรรจุ น ้ำโซดา มีส ิ ่งใด

เหมือนกันและแตกต่างกัน  
(สิ่งที่เหมือนกัน คือ ปริมาตรของของเหลวที่บรรจุลงไปในขวด
ทั้ง สองใบเท่ากัน และมีที่ว่างของอากาศหรือปริมาตรของ
อากาศเท่ากัน โดยอากาศภายในขวดทั้งสองใบจะมีไอน้ำ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด ์และแก๊สอ่ืน ๆ  
สิ่งที่แตกต่างกัน คือ ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดย
ภายในขวดที่บรรจุน้ำโซดามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า

ครูอาจทบทวนความรู้พ้ืนฐาน
ของนักเรียน โดยใช้คำถามว่าแก๊สที่
เกิดข้ึนในน้ำโซดาเป็นแก๊สชนิดใด  
ซึ่งนักเรียนควรตอบได้ว่า 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ในขวดที่บรรจุน้ำ เนื่องจากได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิม
จากแก๊สในน้ำโซดา) 

9.3 เม ื ่อให ้ความร ้อน อุณหภูม ิของอากาศในขวดแต่ละใบ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (อุณหภูมิของอากาศ
ในขวดทั้งสองใบเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน โดยเมื่อให้ความ
ร้อน อุณหภูมิของอากาศในขวดที่บรรจุน้ำโซดาจะสูงกว่า
อุณหภูมิของอากาศในขวดที่บรรจุน้ำ)  

9.4 เพราะเหตุใดอุณหภูมิของอากาศในขวดที่บรรจุน้ำโซดาจะสูง
กว่าอุณหภูมิของอากาศในขวดที่บรรจุน้ำ (เพราะในขวดที่
บรรจุน้ำโซดามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าในขวดที่
บรรจุน้ำ) 

9.5 แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกในขวดใบใด
แทนการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติในภาวะ
ปกติและขวดใบใดแทนการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่
รุนแรงขึ้น เพราะเหตุใด (แบบจำลองในขวดที่บรรจุน้ำ แทน
การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติในภาวะปกติ 
เพราะมีปริมาณแก๊สเรือนกระจกน้อยกว่าขวดที่บรรจุน้ำโซดา 
จึงมีการกักเก็บและคายความร้อนน้อยกว่า ส่งผลให้มีอุณหภูมิ
ของอากาศภายในขวดที่บรรจุน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าขวดที่บรรจุ
น้ำโซดา ส่วนแบบจำลองในขวดที่บรรจุน้ำโซดา แทนการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้น เพราะมีปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าขวดที่บรรจุน้ำ จึงมีการกักเก็บ
และคายความร้อนมากกว่า ส่งผลให้มีอุณหภูมิของอากาศ
ภายในขวดที่บรรจุน้ำโซดามีอุณหภูมิสูงกว่าขวดที่บรรจุน้ำ) 

10. นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื ่องปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก 
จากนั้นครตูรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านโดยใช้คำถาม ดังนี้ 
10.1 รังสีจากดวงอาทิตย์แผ่มายังโลกแล้ว มีการสะท้อนกลับ

ออกไปหมดหรือไม่ อย่างไร (สะท้อนกลับออกไปบางส่วน โดย
เมฆ ฝุ่นละอองในบรรยากาศจะดูดกลืนรังสีไว้บางส่วนและ
สะท้อนรังสีกลับออกไปบางส่วน และรังสีส่วนที่เหลือจะผ่าน
เข้ามายังโลก) 

การนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้า 
ชั ้นเร ียน ครูอาจให้น ักเร ียนแต่ละกลุ่ม
บันทึกข้อมูลลงในตาราง ดังตัวอย่าง 

เวลา 
(นาที) 
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10.2 พื้นทวีปและมหาสมุทรจะปล่อยรังสีจะปล่อยรังสีที่ดูดกลืนไว้
บางส่วนกลับออกสู ่บรรยากาศอีกครั ้งเป็นรังสีความร้อน 
เรียกว่าอะไร (รังสีอินฟราเรด) 

10.3 จากนั ้นแก๊สเร ือนกระจกในบรรยากาศจะดูดกล ืนร ังสี
อินฟราเรดไว้ทั้งหมดหรือไม่ อย่างไร (แก๊สเรือนกระจกใน
บรรยากาศจะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดไว้บางส่วน โดยแก๊ส
เรือนกระจกในบรรยากาศจะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดไว้ส่วน
หนึ่ง จากนั้นจะปล่อยรังสีอินฟราเรดที่ดูดกลืนไว้กลับสู่ผิวโลก
อีกครั้ง) 

10.4 ปรากฏการณ์เร ือนกระจกทำให้บรรยากาศของโลกเป็น
อย ่างไร (ทำให ้ เก ิดการสะสมพลั งงานความร ้อนไว ้ใน
บรรยากาศของโลกมากข้ึน) 

10.5 แก๊สเรือนกระจกมีอะไรบ้าง (แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊ส
มีเทน แก๊สไนตรัสออกไซด์ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ไอน้ำ
และโอโซน) 

10.6 กิจกรรมใดบ้างที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก (การระเหยของ
น้ำ การคายน้ำของพืช การทับถมของซากพืชและซากสัตว์ 
การเผาป่า การเผาไหม้เชื้อเพลิง) 

10.7 ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสิ ่งมีช ีว ิตและสิ ่งแวดล้อม
อย่างไร (น้ำแข็งขั้วโลกหลอมเหลว ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น 
บางพื ้นที ่มีอุณหภูมิสูงขึ ้นมากจนทำให้เกิดความแห้งแล้ง
ยาวนานกว่าปกติ และการที่อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง
ไป อาจทำให้โรคระบาดบางอย่างที่หยุดการระบาดไปแล้ว
กลับมาระบาดใหม่ได ้เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย วัณโรค) 

11. นักเรียนปรับปรุงแผนภาพแล้วนำเสนอแผนภาพแบบจำลอง
ปรากฏการณ์เรือนกระจกทั้งสองแผนภาพ โดยให้แต่ละกลุ่มนำ
แผนภาพไปติดแสดงบนกระดานแล้วผลัดกันอธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก ซึ่งครูอาจใช้คำถามกระตุ้นการอภิปราย
ดังนี้ 
11.1 แผนภาพแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกในขวด

ที ่บรรจุน ้ำอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เร ือนกระจกใน
ธรรมชาติได้ว่าอย่างไร (จากแผนภาพแบบจำลองการเกิด

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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ปรากฏการณ์เรือนกระจกในขวดที่บรรจุน้ำซึ่งอากาศภายใน
ขวดประกอบด้วยไอน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็น
แก๊สเร ือนกระจก และอาจมีแก๊สอื ่น ๆ ด้วย เช ่น แก๊ส
ออกซิเจน แก๊สไนโตรเจน แก๊สเรือนกระจกจะกักเก็บและคาย
ความร้อน ทำให้อุณหภูมิของอากาศในขวดที ่บรรจุน ้ำมี
อุณหภูมิสูงขึ้น แต่อุณหภูมิจะสูงน้อยกว่าในขวดที่บรรจุน้ำ
โซดา แบบจำลองนี้จึงเป็นแบบจำลองที่แทนปรากฏการณ์
เรือนกระจกตามธรรมชาติในภาวะปกติ) 

11.2 แผนภาพแบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกในขวด
ที่บรรจุน้ำโซดาอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกใน
ธรรมชาติได ้ว ่าอย ่างไร (แผนภาพแบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกในขวดที่บรรจุน้ำโซดาซึ่งอากาศ
ภายในขวดประกอบด้วยไอน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
และอาจมีแก๊สอื่น ๆ ด้วย เช่น แก๊สออกซิเจน แก๊สไนโตรเจน 
โดยจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าขวดที่บรรจุน้ำ จึงมี
การกักเก็บและคายความร้อนมากกว่าขวดที่บรรจุน้ำ ส่งผลให้
อุณหภูมิของอากาศในขวดที่บรรจุน้ำโซดามีอุณหภูมิสูงกว่าใน
ขวดที ่บรรจุน ้ำ แบบจำลองนี้จ ึงเป ็นแบบจำลองที ่แทน
ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้น) 

11.3 ปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติในภาวะปกติมีผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร (ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่
เกิดขึ ้นตามธรรมชาติมีผลทำให้อุณหภูมิอากาศของโลก
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกของ
โลก ให ้ร ่วมก ันอภ ิปรายจน
นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกต้อง  
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12. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก จากนั้นร่วมกันอภิปรายและ 
ลงข้อสรุปว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติในภาวะ
ปกติส่งผลทำให้อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยของโลกเหมาะสม
ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ส่วนปรากฏการณ์เรือนกระจกท่ี
รุนแรงขึ้นเกิดจากปริมาณแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ทำให้มีการ
กักเก็บความร้อนและคายความร้อนมากข้ึน ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ย
ของอากาศบนโลกสูงขึ ้นจนเกิดภาวะโลกร้อน ซึ ่งส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (S13) 

13. นักเรียนตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้
แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

1. นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน 
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง  

14. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพิ ่มเติมใน อยากรู ้อีกว่า จากนั ้นครูอาจสุ ่มนักเรียน 2-3 คน 
นำเสนอคำถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับคำถามที่นำเสนอ 

15. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและใน
ขั้นตอนใด จากนั้นบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 33 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 
  

ในครั้งถัดไป นักเรยีนจะได้ทำกิจกรรม
ที่ 1.2 เราจะลดปรมิาณแกส๊เรือนกระจกได้
อย่างไร ครเูตรยีมชุดเกม Too Little Too Late 
สำหรับการทำกิจกรรม 1 ชุดต่อ 1 กลุ่ม และครู
ให้นักเรียนคำนวณการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
ของตนเองมาล่วงหน้า โดยกรอกข้อมูล
พฤติกรรมการดำรงชีวิตของตนเองลงในเว็บไซต์
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) โดยสแกนจาก QR code  
ซึ่งอยู่ในหนังสือเรียน หน้า 42 

 
จากนั้นให้นักเรียนจดบันทึกข้อมูลพฤติกรรม 
การดำรงชีวิตของตนเองและบันทกึค่าจากการ
คำนวณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของตนเองมา
ด้วย เพื่อนำมาอภิปรายผลในช้ันเรียน 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก 
2. รวบรวมข้อมูลและอธิบายผลของปรากฏการณ์เรือนกระจกทีม่ต่ีอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

แก๊ส โดยสังเกตเห็นแก๊สในน้ำโซดา ส่วนในน้ำไม่พบแก๊ส 
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อุณหภูมิของอากาศภายในขวดที่บรรจุน้ำ
โซดามีอุณหภูมิสูงกว่าขวดที่บรรจุน้ำ 

อากาศภายในขวดที่บรรจุน้ำโซดามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าในที่บรรจุขวดน้ำ เนื่องจาก
ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมจากน้ำโซดา จึงมีการกักเก็บและคายความร้อนมากกว่า ทำให้
อุณหภูมิของอากาศภายในขวดที่บรรจุน้ำโซดาสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศภายในขวดที่บรรจุน้ำ 

25.0 25.0 

25.6 

26.4 

28.2 

30.8 

31.5 

32.0 

32.2 

32.5 

32.8 
 33.0 

25.5 

26.8 

28.5 

31.2 

32.0 

32.4 

32.5 

32.9 

33.5 

33.8 

นักเรียนตอบตามผลการสังเกต เช่น 

นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น 
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อุณหภูมิของอากาศในขวดที่บรรจุน้ำโซดาจะมีอุณหภมูิสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศในขวดที่บรรจุนำ้ 

ในขวดที่บรรจุน้ำโซดามีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าในขวดที่บรรจุน้ำ  
ทำให้มีการกักเก็บและคายความร้อนมากกว่า ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศในขวดที่
บรรจุน้ำโซดาสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศในขวดที่บรรจุน้ำ  

✓ 

แทนปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ตามธรรมชาติในภาวะปกติ 

แทนปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ที่รุนแรงขึ้น 
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ปรากฏการณ์เรือนกระจกทำให้อุณหภูมิของอากาศบนโลกเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต แต่ถ้าแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศโดยเฉลี่ยมากกว่าปกติ จะทำให้มีการ
ดูดกลืนและปล่อยรังสีอินฟราเรดมากขึน้ ซ่ึงเป็นสาเหตุทำให้อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ย
บนโลกสูงขึ้น จนเกิดภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเป็นผลทำให้
น้ำแข็งขั้วโลกหลอมเหลว ระดับน้ำทะเลจะสูงขึน้ และบางพ้ืนทีจ่ะมีอุณหภูมสิูงขึน้มากจน
ทำให้เกิดความแห้งแล้งยาวนานกว่าปกติ และการที่อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงไป
อาจทำให้โรคระบาดบางอย่างที่หยุดการระบาดไปแล้วกลับมาระบาดใหม่ เช่น 
ไข้เลือดออก มาลาเรีย วัณโรค  
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ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศมีการกักเก็บและคาย
ความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ทำให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเหมาะสมต่อ
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  

ขวดที่บรรจุน้ำแทนปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติในภาวะปกติ ส่วนขวดที่บรรจุน้ำโซดา
แทนปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้น เพราะในขวดที่บรรจุน้ำโซดามีปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าในขวดที่บรรจุน้ำ ทำให้มีการกักเก็บและคายความร้อนมากกว่า 
ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศในขวดที่บรรจุน้ำโซดาสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศในขวดที่บรรจุน้ำ 

 

ปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติในภาวะปกติ ส่งผลให้อากาศบนโลกมอีุณหภูมิบรรยากาศโดยเฉลี่ยเหมาะสม
ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ส่วนปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบน
โลกสูงขึน้ จนเกิดภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เป็นผลทำให้น้ำแข็งขั้วโลกหลอมเหลว 
ระดับน้ำทะเลจะสูงขึน้ และบางพ้ืนที่จะมีอุณหภมูิสูงขึ้นมากจนทำให้เกิดความแห้งแล้งยาวนานกว่าปกติ และการที่
อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้โรคระบาดบางอย่างที่หยุดการระบาดไปแล้วกลับมาระบาดใหม่ได้ 

แก๊สเรือนกระจกในธรรมชาติ ได้แก่ แก๊สมีเทน แกส๊ไนตรัสออกไซด์ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน และโอโซน 
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แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเหมือนกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 
คือ มีไอน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นแก๊สเรือนกระจกเหมือนกนัแต่แตกต่างกับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ คือ ในธรรมชาติจะพบแก๊สเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ ได้อีก 
และแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมีปริมาณมากกว่าในแบบจำลอง  

จากแบบจำลองขวดใบที่บรรจุน้ำแทนแบบจำลองการเกดิปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติในภาวะปกติ ส่วนขวดที่บรรจุน้ำโซดาแทน
ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากในขวดทีบ่รรจุน้ำโซดามีปรมิาณแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์มากกว่าในขวดที่บรรจุน้ำ ทำให้ในขวดทีบ่รรจุ
น้ำโซดามีการกักเกบ็และคายความร้อนมากกว่าในขวดที่บรรจุนำ้ ส่งผลให้อุณหภูมขิองอากาศในขวดที่บรรจุนำ้โซดาสูงกวา่อุณหภมูิของอากาศในขวด
ที่บรรจุน้ำ ซึ่งปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติในภาวะปกติส่งผลทำให้อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยของโลกเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวติ แตป่รากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้นเป็นสาเหตุทำให้อุณหภูมขิองอากาศโดยเฉลีย่บนโลกสูงขึ้น จนเกิดภาวะโลกร้อน ทำให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเป็นผลทำให้น้ำแข็งขั้วโลกหลอมเหลว ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น และบางพื้นที่จะมีอุณหภมูิสูงขึ้นมากจนทำให้เกดิความแห้ง
แล้งยาวนานกว่าปกติ และการที่อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้โรคระบาดบางอย่างที่หยดุการระบาดไปแล้วกลบัมาระบาดใหม ่

ปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดจากแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศของโลกกกัเก็บความร้อนและคาย
ความร้อนบางส่วนกลับสู่ผิวโลก ทำให้อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยของอากาศบนโลกเหมาะสม
ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต แต่ถ้ามีปริมาณแก๊สเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นจะทำให้มีการกักเกบ็ความ
ร้อนและคายความร้อนมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึน้จนเกิดภาวะโลกร้อน 
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซ่ึงส่งผลต่อสิ่งมชีีวติและสิ่งแวดล้อม 
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คำถามของนกัเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง  
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลกเป็นอย่างไร  
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
S14 การสร้างแบบจำลอง  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียด
ข้อมูลของ 
สิ่งที่เกิดข้ึนใน
แบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจก 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูลของ
สิ่งที่เกิดข้ึนในแบบจำลอง
การเกิดปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกไดอ้ย่าง
หลากหลาย ด้วยตัวเอง
โดยไม่เพ่ิมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดข้อมูลของสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในแบบจำลองการ
เกิดปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกไดค้รบถ้วน จาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน
หรือมีการเพ่ิมเติมความ
คิดเห็น 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ข้อมูลของสิ่งที่เกิดขึ้นใน
แบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกไดเ้พียงบางส่วน  
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S2 การวัด การใช้เทอร์มอมิเตอร์
วัดอุณหภูมิของ
อากาศภายในขวด  
ในแบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจก 

สามารถใช้เทอร์มอมิเตอร์ 
วัดอุณหภูมิของอากาศ 
ในแบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ได้ถูกต้องด้วยตนเอง  

สามารถใช้เทอร์มอมิเตอร์ 
วัดอุณหภูมิของอากาศ 
ในแบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 
ได้ถูกต้อง จากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถใช้เทอร์มอมิเตอร์
วัดอุณหภูมิของอากาศ 
ในแบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกได้ถูกต้อง ได้เพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

S6 การจัดกระทำ
และสื่อความหมาย 

การนำข้อมูลที่ได้
จากการสังเกต
อุณหภูมิภายในขวด
แต่ละใบเมื่อให้ความ
ร้อนและการ
รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการเกิด 
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกมาจัดกระทำ
โดยเขียนแผนภาพ
และสื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
เกี่ยวกับการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกได้ 

สามารถนำข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตอุณหภูมิภายใน
ขวดแต่ละใบเมื่อให้ความ
ร้อนและการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด
ปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกมาจัดกระทำ
โดยเขียนแผนภาพและสื่อ
ให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับการ
เกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเข้าใจง่ายด้วยตนเอง 

สามารถนำข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตอุณหภูมิภายใน
ขวดแต่ละใบเมื่อให้ความ
ร้อนและการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกมา
จัดกระทำโดยเขียนแผนภาพ
และสื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจเกี่ยวกับ
การเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกได้ถูกต้อง และ
ครบถ้วน จากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถนำข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตอุณหภูมิ
ภายในขวดแต่ละใบเมื่อ
ให้ความร้อนและการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การเกิดปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกมาจัด
กระทำโดยเขียน
แผนภาพและสื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจเกี่ยวกับการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับ
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลที่ได้จาก
แบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกได้ว่า
แบบจำลองขวดใบที่
ใส่น้ำแทน
แบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกตาม
ธรรมชาติในภาวะ
ปกต ิส่วนขวดที่ใส่
น้ำโซดาแทน
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้น 
เนื่องจากในขวดที่ใส่
น้ำโซดามีปริมาณ
แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์
มากกว่าในขวดที่ใส่
น้ำ ทำให้ในขวดที่ใส่
น้ำโซดามีการกักเก็บ
และคายความร้อน
มากกว่าในขวดที่ใส่
น้ำ ส่งผลให้อุณหภูมิ
ของอากาศในขวดที่
ใส่น้ำโซดาสูงกว่า

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลที่ได้จากแบบจำลอง
การเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกได้ถูกต้องด้วย
ตนเองว่าแบบจำลองขวด
ใบที่ใส่น้ำแทนแบบจำลอง
การเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกตามธรรมชาติใน
ภาวะปกติ ส่วนขวดที่ใส่น้ำ
โซดาแทนปรากฏการณ์
เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้นใน
บรรยากาศ เนื่องจากใน
ขวดที่ใส่น้ำโซดามีปริมาณ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
มากกว่าในขวดที่ใส่น้ำ ทำ
ให้ในขวดที่ใส่น้ำโซดามี
การกักเก็บและคายความ
ร้อนมากกว่าในขวดที่ใส่น้ำ 
ส่งผลให้อุณหภูมิของ
อากาศในขวดที่ใส่น้ำโซดา
สูงกว่าอุณหภูมิของอากาศ
ในขวดที่ใส่น้ำ 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลที่ได้จากแบบจำลอง
การเกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกได้ถูกต้อง จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่นว่า
แบบจำลองขวดใบที่ใส่น้ำ
แทนแบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตามธรรมชาติในภาวะปกติ 
ส่วนขวดที่ใส่น้ำโซดาแทน
ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่
รุนแรงขึ้นในบรรยากาศ 
เนื่องจากในขวดที่ใส่น้ำโซดา
มีปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า
ในขวดที่ใส่น้ำ ทำให้ในขวดที่
ใส่น้ำโซดามีการกักเก็บและ
คายความร้อนมากกว่าใน
ขวดที่ใส่น้ำ ส่งผลให้อุณหภูมิ
ของอากาศในขวดที่ใส่น้ำ
โซดาสูงกว่าอุณหภูมิของ
อากาศในขวดที่ใส่น้ำ  

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลที่ได้จาก
แบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับ
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่นว่าแบบจำลองขวด
ใบที่ใส่น้ำแทน
แบบจำลองการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกตามธรรมชาติใน
ภาวะปกติ ส่วนขวดที่ใส่
น้ำโซดาแทน
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้นใน
บรรยากาศ เนื่องจากใน
ขวดที่ใส่น้ำโซดามี
ปริมาณแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์
มากกว่าในขวดที่ใส่น้ำ 
ทำให้ในขวดที่ใส่น้ำ แต่
ขาดเหตุผลที่ชัดเจนใน
การอธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจก 
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⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
อุณหภูมิของอากาศ
ในขวดที่ใส่น้ำ 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกของโลกได้ว่า
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกตาม
ธรรมชาติในภาวะ
ปกติส่งผลทำให้
อุณหภูมิของอากาศ
โดยเฉลี่ยของโลก
เหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต ส่วน
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้น
เกิดจากปริมาณแก๊ส
เรือนกระจกเพ่ิมข้ึน 
ทำให้มีการกักเก็บ
ความร้อนและคาย
ความร้อนมากข้ึน 
ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ย
ของอากาศบนโลก
สูงขึ้นจนเกิดภาวะ
โลกร้อน ซึ่งส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

สามารถตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจกของโลกได้ถูกต้อง
ด้วยตนเองว่าปรากฏการณ์
เรือนกระจกตามธรรมชาติ
ในภาวะปกติส่งผลทำให้
อุณหภูมิของอากาศโดย
เฉลี่ยของโลกเหมาะสมต่อ
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
ส่วนปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้นเกิดจาก
ปริมาณแก๊สเรือนกระจก
เพ่ิมข้ึน ทำให้มีการกักเก็บ
ความร้อนและคายความ
ร้อนมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิ
เฉลี่ยของอากาศบนโลก
สูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อน 
ซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 

สามารถตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
เกิดปรากฏการณ์ 
เรือนกระจกของโลกได้
ถูกต้อง จากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่นว่าปรากฏการณ์
เรือนกระจกตามธรรมชาติใน
ภาวะปกติส่งผลทำให้
อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ย
ของโลกเหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ส่วน
ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่
รุนแรงขึ้นเกิดจากปริมาณ
แก๊สเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน ทำ
ให้มีการกักเก็บความร้อน
และคายความร้อนมากขึ้น 
ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของ
อากาศบนโลกสูงขึ้นจนเกิด
ภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกของโลกได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืนว่า 
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกตามธรรมชาติใน
ภาวะปกติส่งผลทำให้
อุณหภูมิของอากาศโดย
เฉลี่ยของโลกเหมาะสม
ต่อการดำรงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิต ส่วน
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้นเกิด
จากปริมาณแก๊สเรือน
กระจกเพ่ิมขึ้น ทำให้มี
การกักเก็บความร้อน
และคายความร้อนมาก
ขึ้น ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ย
ของอากาศบนโลกสูงขึ้น
จนเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่ง
ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S14 การสร้าง
แบบจำลอง 

การอธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกตามธรรมชาติ
ในภาวะปกติและ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้น
โดยใช้แบบจำลองที่
สร้างข้ึน 

สามารถอธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตามธรรมชาติในภาวะ
ปกติและปรากฏการณ์
เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้น 
โดยใช้แบบจำลองที่สร้าง
ขึ้นได้อย่างถูกต้องด้วย
ตัวเอง 

สามารถอธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตามธรรมชาติในภาวะปกติ
และปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้น โดยใช้
แบบจำลองที่สร้างขึ้นได้
อย่างถูกต้อง จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น  

สามารถอธิบายการเกิด
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกตามธรรมชาติใน
ภาวะปกติและ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้นโดย
ใช้แบบจำลองท่ีสร้างขึ้น
ได้ถูกต้องบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร 
 

การนำเสนอข้อมูลจาก
การสร้างแบบจำลอง 
เกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกตามธรรมชาติ
ในภาวะปกติและ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้น
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ  

สามารถนำเสนอข้อมูลการ
สร้างแบบจำลอง เกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตามธรรมชาติในภาวะปกติ
และปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้น
ครอบคลุมเนื้อหา เพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ ด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอข้อมูลการ
สร้างแบบจำลอง เกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตามธรรมชาติในภาวะปกติ
และปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้น 
ครอบคลุมเนื้อหาเพ่ือให้ผู้อื่น
เข้าใจ จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น  

สามารถนำเสนอข้อมูลที่การ
สร้างแบบจำลอง เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตามธรรมชาติในภาวะปกติ
และปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้น แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหาเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ แม้ว่าจะได้รับการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การทำงานร่วมมือกับ
ผู้อื่นในการสร้าง
แบบจำลอง และ
อภิปรายเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกตามธรรมชาติ
ในภาวะปกติและ
ปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้น
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสร้าง
แบบจำลอง และอภิปราย
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ตามธรรมชาติในภาวะปกติ
และปรากฏการณ์เรือน
กระจกที่รุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นตลอดช่วงเวลาของ
การทำกิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสร้างแบบจำลอง  
และอภิปรายปรากฏการณ์
เรือนกระจกตามธรรมชาติใน
ภาวะปกติและปรากฏการณ์
เรือนกระจกที่รุนแรงขึ้น
รวมทั้งยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ในบางช่วงเวลาที่
ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
ในการสร้างแบบจำลอง  
และอภิปรายปรากฏการณ์
เรือนกระจกตามธรรมชาติ
ในภาวะปกติและ
ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่
รุนแรงขึ้น ในบางช่วงเวลาที่
ทำกิจกรรม  แต่ไม่ค่อยสนใจ
ในความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

 

 

 

 



          คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    |  หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 106 
 

   

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

 
 

กิจกรรมที่ 1.2 เราจะลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกไดอ้ย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรมของ

มนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจก และ
เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แก๊สเรือนกระจก 

เวลา  1.5  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. รวบรวมข้อมูลและบอกกิจกรรมของมนุษย์ที่มี
ผลต่อการเพ่ิมปริมาณแก๊สเรือนกระจก 

2. อภิปรายและเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 
ชุดเกม Too Little Too Late 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน          ป.6 เล่ม 2   หน้า 42–46 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.6 เล่ม 2  หน้า 34–40 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจก จากนั้น
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถาม ดังนี้ 
1.1 แก๊สเรือนกระจกมีอะไรบ้าง (แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊ส

มีเทน แก๊สไนตรัสออกไซด์ คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ไอน้ำ และ
โอโซน) 

1.2 การเพ่ิมข้ึนของแก๊สเรือนกระจกในปริมาณที่มากกว่าปกติ ส่งผล
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบนโลกอย่างไร (การเพ่ิมข้ึนของแก๊ส
เรือนกระจกในปริมาณที่มากกว่าปกติจะทำให้มีการดูดกลืนและ
ปล่อยรังสีอินฟราเรดมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิอากาศ
โดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้น จนเกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลให้น้ำแข็งขั้ว
โลกหลอมเหลว ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ ้น เกิดความแห้งแล้ง
ยาวนานกว่าปกติ และอาจทำให้โรคระบาดบางอย่างที่หยุดการ
ระบาดไปแล้วกลับมาระบาดใหม่ได)้  

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเพิ่มและลดปริมาณแก๊สเรือน
กระจก จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถาม ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมใดบ้างที่เพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจก (นักเรียนตอบ

ตามความเข้าใจ เช่น การเผาไหม้ถ่านจากไม้ การเผาขยะ การ
คมนาคม) 

2.2 นักเรียนคิดว่ามีวิธีใดบ้างที ่ช่วยลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก 
(นักเร ียนตอบตามความเข้าใจ เช ่น ปลูกต้นไม้  ลดการใช้ 
รถส่วนตัว การคัดแยกขยะ) 

3. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม 1.2 โดยใช้คำถาม 
ดังนี้ นักเรียนรู้หรือไม่ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ส่งผลต่อการเพ่ิม
ปริมาณแก๊สเรือนกระจก และจะมีแนวทางการปฏิบัติตนใดบ้างเพ่ือ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

4. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรมโดย
ใช้คำถาม ดังนี้ 
4.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (กิจกรรมที่มีผลต่อการ

เพ่ิมและลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก)  
4.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (รวบรวมข้อมูล) 

    ในการทบทวนความรู้พื้นฐาน 
ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย ่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้
ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู
ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบด้วย
ตนเองจากการทำกิจกรรม 
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4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (บอกกิจกรรมของมนุษย์ที่มี
ผลต่อการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกและเสนอแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 34 และ
อ่าน สิ่งท่ีต้องใช้ในการทำกิจกรรม  

5. นักเรียนอ่านทำอย่างไร โดยครูฝึกทักษะการอ่านตามที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำกิจกรรม โดยใช้
คำถาม ดังนี้  
5.1 กิจกรรมนี้นักเรียนต้องทำอะไรเป็นลำดับแรก (อภิปรายและ

บันทึกกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือน
กระจกสู่บรรยากาศ) 

5.2 นักเรียนสามารถคำนวณปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของ
ตนเองได้จากแหล่งใด (เว็บไซต์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

5.3 เมื่อคำนวณปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกของตนเองเสร็จ
แล้ว นักเรียนต้องทำสิ่งใดต่อไป (เปรียบเทียบปริมาณการปล่อย
แก๊สเรือนกระจกของตนเองกับเพื่อนและวิเคราะห์หาสาเหตุที่
ทำให้ผลของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตนเองและเพ่ือนแตกต่างกัน 
และบันทึกผล) 

5.4 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึงอะไร (คาร์บอนฟุตพริ้นท์หมายถึง
ปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละ
หน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั ้งแต่การได้มาซึ่ง
วัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)  

5.5 ก่อนเล่นเกม Too Little Too Late นักเรียนต้องทำอะไร (อ่าน
คู่มือการเล่นเกมให้เข้าใจ) 

5.6 เมื ่อเล ่นเกมเสร็จแล้ว นักเร ียนต้องบันทึกเกี ่ยวกับส ิ ่งใด 
(กิจกรรมที่เพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกและแนวทางการปฏิบตัิ
ตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก) 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกและจากการเล่น
เกม 

C2 การวิเคราะห์และประเมินผลจากการ
คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์มเพื่อหาแนว
ทางการปฏิบัติตนในการลดปรมิาณแก๊ส
เรือนกระจก 

C4 การนำเสนอข้อมูลทีไ่ด้จากการคำนวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และการเล่นเกม 
เปรียบเทยีบการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
และบอกแนวทางการปฏิบตัิตนเพื่อลด
กิจกรรมที่ก่อให้เกดิแก๊สเรือนกระจก 

C5 การทำงานร่วมกับผู้อื่นในการร่วมกัน
อภิปรายข้อมลูที่ไดจ้ากการคำนวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และขณะเล่นเกม 

C6 การใช้เทคโนโลยีในการคำนวณปริมาณ
การปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากเวบ็ไซต์
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) หรือเวบ็ไซต์
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้

ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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5.7 นักเรียนนำข้อมูลจากที่ใดมาอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เพ่ิม
ปริมาณแก๊สเรือนกระจก (นำข้อมูลจากการคำนวณคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์และข้อมูลที่ได้จากการเล่นเกม) 

5.8 ภายหลังการอภิปราย นักเรียนต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลใดให้
ถูกต้อง (ข้อมูลที่บันทึกไว้ในข้อ 1 คือกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผล
ต่อการเพ่ิมปริมาณแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศ) 

5.9 นักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายและนำเสนอข้อมูลอะไร (แนว
ทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไรแล้ว ให้นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำกิจกรรมและครูแจกชุดเกม Too Little 
Too Late ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 

7. ภายหลังการทำกิจกรรม ครูนำอภิปรายผลการทำกิจกรรมโดยใช้
คำถาม ดังนี้ 
7.1 กิจกรรมใดของนักเรียนที่เพิ่มแก๊สเรือนกระจกให้กับบรรยากาศ 

(นักเรียนตอบตามกิจกรรมที่ตนเองทำ เช่น นั่งรถยนต์ส่วนตัวไป
โรงเรียน การเผาขยะ) 

7.2 นักเรียนคิดว่ากิจกรรมที่นักเรียนทำปล่อยแก๊สเรือนกระจกมาก
หรือน้อยกว่ากันเมื่อเทียบกับเพื่อน เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบ
ตามผลที่ได้ เช่น มากกว่าเพื ่อน เพราะมีจำนวนคนในบ้าน
มากกว่า ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มากกว่า ใช้ยานพาหนะในการ
เดินทางมากกว่า) 

7.3 จากการเล่นเกม กิจกรรมใดบ้างที่เพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจก
ในบรรยากาศ และกิจกรรมนั้นปล่อยแก๊สเรือนกระจกชนิดใด 
(กิจกรรมที่เพ่ิมปริมาณแก๊สเรือนกระจก ได้แก่ 
- การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ในการผลิตไฟฟ้า เช่น 

จากการเผาในโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงแยกแก๊สธรรมชาติ 
กระบวนเหล่านี้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

- การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก โรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานผลิตน้ำตาล 

โรงงานทำอิฐมอญ โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตกระดาษ 

โรงงานเผาขยะ โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ก่อนเล่นเกม Too Little Too Late 
ครูแจ้งจุดประสงค์ของเกมดังนี้ การเล่น
เกมนี้เพื่อให้นักเรียนตระหนักเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที ่ส่งผลต่อ
การเพิ ่มปริมาณแก๊สเร ือนกระจกสู่
บรรยากาศ และแนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือน
กระจก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ถ้าครูนำอภิปรายข้อที่ 7.6 และ 
7.7 แล้ว นักเรียนยังตอบกิจกรรม
ทีเ่พ่ิมปริมาณแก๊สเรือนกระจกและ
กิจกรรมที่ลดแก๊สเรือนกระจกได้
ไม่ครอบคลุม ให้ครูอภิปรายการ์ด
กิจกรรมที่เพิ ่มและลดแก๊สเรือน
กระจกที่เหลือในกองกลางเพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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- การทำเหมืองแร ่ และกระบวนการผลิตถ ่านหินและ
ปิโตรเลียม ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  

- การคมนาคม โดยการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงในยานยนต์
เหล่านี้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไฟ รถโดยสาร
สาธารณะ เรือ เครื่องบิน ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2)  

- การ เผาว ั สด ุ เหล ื อ ใช ้ ทางการ เกษตร ปล ่อยแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

- การเน่าเปื่อยและการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

- การเกิดไฟป่าและแก๊สที ่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ 
ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  

- การเผาไหม้ถ่านไม้ ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
- การทำปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงวัว แกะ หมู ไก่ ปล่อยแก๊ส

มีเทน (CH4) 
- การถมและการฝังกลบขยะ ปล่อยแก๊สมีเทน (CH4)  
- กระบวนการผล ิตไฟฟ ้าและการเผาไหม ้ เช ื ้ อ เพลิ ง 

ซากดึกดำบรรพ์ ปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์ (N2O)  
- การใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก ปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์ 

(N2O) 
- กระบวนการทาง เคม ี ในการผล ิ ตว ั สด ุ ใน โร งงาน

อุตสาหกรรม ปล่อยแก๊สไนตรัสออกไซด์ (N2O) 
- การใช้เครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ทำความเย็นที่ปล่อย

คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)) 
7.4 นักเรียนมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยลดการ

ปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้อย่างไร (แนวทางในการลดการปล่อย
แก๊สเรือนกระจกทำได้ดังนี้  
- ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 
- เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลาก

เขียว เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์  
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพ่ือ

ยืดอายุการใช้งาน 
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- วางแผนและกำหนดเส้นทางก่อนออกเดินทางเพ่ือประหยัด
เชื้อเพลิง 

- ลดการใช้รถยนต์ส ่วนตัวและเปลี ่ยนมาใช้รถโดยสาร
สาธารณะแทน 

- คัดแยกขยะต่าง ๆ เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะอันตราย 
เพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด และ
นำขยะบางชนิดที่คัดแยกแล้วไปจัดการอย่างเหมาะสม 

- ช่วยกันปลูกต้นไม ้
- รับประทานอาหารอย่างพอเหมาะ ไมม่ีอาหารเหลือทิ้ง 
- เลือกใช้พลังงานสะอาด ได้แก่ พลังงานจากลม พลังงาน

จากน้ำ  
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานจากคลื่นทะเล) 

7.5 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกม (ถ้าทุกคนทำกิจกรรมที่
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกคนละเล็กคนละน้อยจะทำให้อุณหภูมิ ของ
อากาศโดยเฉลี่ยบนโลกของเราสูงขึ้น จนโลกอยู่ในภาวะโลกร้อน 
แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราช่วยลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือน
กระจก ก็จะช่วยไม่ให้อุณหภูมิบนโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิด
ภาวะโลกร้อน) 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ ่งที ่อยากรู ้เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับ
กิจกรรมที ่เพ่ิมและลดปริมาณแก๊สเรือนกระจก จากนั ้นร่วมกัน
อภิปรายและลงข้อสรุปว่า กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของ
มนุษย์ เช่น การเผาขยะ การคมนาคม การทำปศุสัตว์ ส่งผลให้มีการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการระเหย
ของน้ำ การคายน้ำของพืช ก็ส่งผลให้มีปริมาณแก๊สเรือนกระจกใน
ธรรมชาติเพิ ่มข ึ ้นด ้วย ดังนั ้นเราทุกคนจึงต้องร ่วมมือกันโดย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการปล่อย
แก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศรวมถึงช่วยเพิ่มแหล่งดูดซับแก๊สเรือน
กระจกโดยช่วยกันปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ (S13) 

9. นักเรียนตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้แนว
คำตอบที่ถูกต้อง 

10.นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
11.ครูกระตุ ้นให้นักเรียนฝึกตั ้งคำถามเกี ่ยวกับเรื ่องที ่สงสัยหรืออยากรู้

เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอ

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ  
กิจกรรมที่เพ่ิมและกิจกรรมที่ลด
ปริมาณแก๊สเร ือนกระจก ครู
ควรดำเนินการโดยให้นักเรียน 
ร ่วมกันอภิปรายจนนักเร ียน 
มีแนวคิดที่ถูกต้อง  



          คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    |  หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 112 
 

   

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

คำถามของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
คำถามท่ีนำเสนอ 

12.ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด 
แล้วให้นักเรียนบันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 39 

13.นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 46 ครูนำ
อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถาม ซึ่งครูควรเน้นให้นักเรียนตอบคำถาม
ในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องว่า  ปรากฏการณ์เรือนกระจกส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม นอกจากปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วยังมีอะไรอีกบ้าง
ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตอบ
คำถาม ซึ ่งครูควรเน้นให้นักเรียนตอบคำถามพร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบและชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบร่วมกันจากการเรียนเรื่อง
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูอาจบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยลดการปล่อย
แก๊สเรือนกระจก เช่น การรับประทานอาหารให้พอเหมาะ ไม่ทานอาหารเหลือทิ้งซึง่จะมีผลทำ
ให้เกิดแก๊สมีเทนจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ การคัดแยกขยะต่าง ๆ ก่อนทิ้ง เช่น ขยะแห้ง 
ขยะเปียก ขยะอันตราย เพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด และการนำขยะ
บางชนิดที่คัดแยกแล้วไปจัดการอย่างเหมาะสม เพราะการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสม เช่น การ
นำขยะไปเผา การนำมากองรวมกัน จะเป็นการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้  

ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 



113 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 
 

 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. รวบรวมข้อมูลและบอกกิจกรรมของมนษุย์ที่มีผลต่อการเพ่ิมปริมาณแก๊สเรือนกระจก 
2. อภิปรายและเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 

การหุงต้มอาหาร 
การเผาขยะ  
การเผาป่า 
การคมนาคมต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ 
การทำปศุสัตว์ เช่น การทำฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ 
 6.  การใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก 
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5.31 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  
2.89 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  

ผลจากการคำนวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของตนเองมากกว่าของเพ่ือน  

นักเรียนตอบตามผลการทำกิจกรรม เช่น 
1. จำนวนสมาชิกในครอบครัว 
2. การเลือกชนิดของใช้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแตกต่างกัน เช่น หลอดไฟ เคร่ืองปรับอากาศ โทรทัศน์  
   หม้อหุงข้าว เตาไมโครเวฟ เตาแก๊สหุงต้ม เตารีด เคร่ืองทำน้ำอุ่น เคร่ืองซักผ้า กระติกน้ำร้อน  
   ที่ชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตู้เย็น 1 ประตู ตู้เย็น 2 ประตู 
3. จำนวนการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  
4. ระยะเวลาท่ีใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
5. การเลือกใช้ชนิดของยานพาหนะในการเดินทางไปทำงาน เช่น รถโดยสารประจำทาง รถแท๊กซ่ี  
   รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต ์รถตู้ รถไฟ จักรยาน รถไฟฟ้า  
6. ระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง  
7. การเลือกใช้ชนิดของยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว เช่น รถโดยสารประจำทาง    
   รถยนต์ส่วนตัว รถไฟ เคร่ืองบิน 
8. การเลือกรับประทานอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น แป้ง เนื้อ ผัก ผลไม้  
9. การเลือกประเภทน้ำด่ืมต่าง ๆ เช่น น้ำอัดลม กาแฟ น้ำชา นม น้ำผลไม้  
 
 
 
  

นักเรียนตอบตามผลการทำกิจกรรม เช่น  
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การใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก 

 
 

✓ 

การถมและการฝังกลบขยะ ✓ 

กระบวนการทางเคมีในการผลิตวัสดุ 

✓ 

การทำปศุสัตว์ 

✓ 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าและการ 

ซากดึกดำบรรพ์ 

เผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 

ซากดึกดำบรรพ์ 

✓ 

✓ การเผาไหม้ถ่านไม้ 

✓ 

การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 

ในการผลิตไฟฟ้า 

การใช้เคร่ืองปรับอากาศหรืออุปกรณ์ 

✓ การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 

ในโรงงานอุตสาหกรรม 

การทำเหมืองแร่ และกระบวนการ 

ผลิตถ่านหินและปิโตรเลียม 

✓ 

การคมนาคม (การเผาไหม้น้ำมันเชื่อเพลิง) 

✓ 

การเกิดไฟป่าและ 

✓ 

✓ 

การเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

การเน่าเปื่อยและการย่อยสลาย 

✓ 

1 

 
 2 

 
 3 

 
 4 

 
 

5 
 

12 

13 

14 

 
 

6 

 
 

ของสารอินทรีย์ 

การปะทุของภูเขาไฟ  
7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 
11 

ในโรงงานอุตสาหกรรม 

15 

 
 

ทำความเย็นที่ปล่อยคลอโรฟลูออโรคาร์บอน 

✓ 

✓ 
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การนำขยะบางชนิดที่คัดแยกแลว้ไปจัดการอย่างเหมาะสม  
 
 
 

การคัดแยกขยะ 

การเลือกใช้พลังงานสะอาด 

การรับประทานอาหารอย่างพอเหมาะ  

การปลูกต้นไม ้

การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง 
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นักเรียนตอบตามความรู้ที่ได้จากกิจกรรม เชน่ การหุงต้มอาหาร การเผาขยะ  
การเผาป่า การคมนาคมต่าง ๆ การทำปศุสัตว์ การใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก 

ถ้าเราไม่ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก แก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศจะมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นมากกว่าปกติ จะทำให้มีการดูดกลืนและปล่อยรังสีอินฟราเรดมากขึ้น 
ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึน้จนโลกอยู่ในภาวะโลกร้อน 

เช่น ปดิสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทกุชนิดเมื่อเลิกใชง้าน เลือกซื้อเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่มีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 ฉลาก
เขียวหรือเครื่องหมายคารบ์อนฟุตพริ้นท์ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสมำ่เสมอและต่อเนื่อง วางแผนและกำหนด
เส้นทางก่อนออกเดินทาง ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและเปลีย่นมาใช้รถโดยสารสาธารณะแทน การคัดแยกขยะเพื่อลด
ขยะทีต่้องนำไปกำจดัจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด และการนำขยะบางชนิดที่คัดแยกแล้วไปจัดการอย่างเหมาะสม การ
ช่วยกันปลูกต้นไม้ การรบัประทานอาหารอย่างพอเหมาะ การเลือกใช้พลังงานสะอาด 

กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ยานพาหนะต่าง ๆ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า การเผาไหม้สิ่ง
ต่าง ๆ ล้วนส่งผลใหป้ริมาณแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศจะมปีริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลทำให้อุณหภมูิ
อากาศโดยเฉลีย่บนโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่อีกหลายกิจกรรมช่วยลดปรมิาณแก๊สเรือนกระจกใน
บรรยากาศได้  เช่น การปลูกต้นไม้ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง การคัดแยกขยะ  

กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของมนษุย์ ล้วนมสี่วนที่ทำให้แก๊สเรือนกระจกใน
บรรยากาศมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ดังนั้นเราทุกคนต้องร่วมมือกันลดกจิกรรมต่าง ๆ  
ที่ก่อให้เกิดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศ 
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คำถามของนกัเรียนที่ต้ังตามความอยากรู้ของตนเอง  
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1.2 เราจะลดปริมาณแก๊สเรอืนกระจกได้อย่างไร 

รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S8  การลง
ความเห็นจากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
คำนวณปริมาณการ
ปล่อยแก๊สเรือน
กระจกและจากการ
เล่นเกม Too Little 
Too Late ได้ว่า
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน มีส่วน
ทำให้เกิดแก๊สเรือน
กระจกในบรรยากาศ
มีปริมาณมากขึ้น 
ส่งผลให้อุณหภูมิของ
อากาศโดยเฉลี่ยบน
โลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ เรา
จึงต้องช่วยกันลด
ปริมาณแก๊สเรือน
กระจกในบรรยากาศ  

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องด้วยตนเอง
เกี่ยวกับการคำนวณปริมาณ
การปล่อยแก๊สเรือนกระจก
และจากการเล่นเกม Too 
Little Too Late ได้ว่า
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน มีส่วนทำให้
เกิดแก๊สเรือนกระจกใน
บรรยากาศมีปริมาณมากขึ้น 
ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศ
โดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้นเรื่อย 
ๆ เราจึงต้องช่วยกันลด
ปริมาณแก๊สเรือนกระจกใน
บรรยากาศ  

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืนเกี่ยวกับการ
คำนวณปริมาณการปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกและจากการเล่น
เกม Too Little Too Late ได้
ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน มีส่วนทำให้เกิด
แก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศ
มีปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้
อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ย
บนโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ เราจึง
ต้องช่วยกันลดปริมาณแก๊ส
เรือนกระจกในบรรยากาศ  

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับ
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่นเกี่ยวกับการคำนวณ
ปริมาณการปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกและจากการ
เล่นเกม Too Little Too 
Late ได้ว่ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
แก๊สเรือนกระจกใน
บรรยากาศมีปริมาณมาก
ขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของ
อากาศโดยเฉลี่ยบนโลก
สูงขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงต้อง
ช่วยกันลดปริมาณแก๊ส
เรือนกระจกใน
บรรยากาศ  

 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการคำนวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
และจากการเล่นเกม 
Too Little Too 
Late ได้ว่ากิจกรรม
ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันของ
มนุษย์ รวมถึงสิ่ง 

สามารถตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการ
คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
และจากการเล่นเกม Too 
Little Too Late ได้ถูกต้อง
ด้วยตนเองว่ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ 
รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ทำให้มีการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่

สามารถตีความหมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุปจากการคำนวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และจากการ
เล่นเกม Too Little Too Late 
ได้ถูกต้อง โดยอาศัยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่นว่ากิจกรรมต่าง 
ๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ 
รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ทำให้มีการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การคำนวณคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์และจากการ
เล่นเกม Too Little Too 
Late ได้เพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืนว่า
กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันของมนุษย์ 
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 ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ทำให้มี
การปล่อยแก๊สเรือน
กระจกสู่บรรยากาศ
เพ่ิมขึ้น เราทุกคนต้อง
ร่วมมือกันลดกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดการปล่อย
แก๊สเรือนกระจกสู่
บรรยากาศ 

บรรยากาศเพ่ิมขึ้น เราทุกคน
ต้องร่วมมือกันลดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการปล่อยแก๊สเรือน
กระจกสู่บรรยากาศ 

บรรยากาศเพ่ิมขึ้น เราทุกคน
ต้องร่วมมือกันลดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการปล่อยแก๊สเรือน
กระจกสู่บรรยากาศ 

รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ทำให้มีการปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกสู่บรรยากาศ
เพ่ิมขึ้น เราทุกคนต้อง
ร่วมมือกันลดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกสู่บรรยากาศ 

 
 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศควรรษท่ี 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ 

การวิเคราะห์และ
ประเมินจากการ
คำนวณคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์และการเล่น
เกม Too Little Too 
Late เพ่ือหาแนว
ทางการปฏิบัติตนใน
การลดปริมาณแก๊ส
เรือนกระจก 

สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินจากการคำนวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และการ
เล่นเกม Too Little Too 
Late เพ่ือหาแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการลด
ปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้ 
ถูกต้องและสมเหตุสมผล
ด้วยตนเอง 

สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินจากการคำนวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และการ
เล่นเกม Too Little Too 
Late เพ่ือหาแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการลดปริมาณ
แก๊สเรือนกระจกได้ถูกต้อง
และสมเหตุสมผลจากการ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

สามารถวิเคราะห์และ
ประเมินจากการคำนวณ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์และการ
เล่นเกม Too Little Too 
Late เพ่ือหาแนวทางการ
ปฏิบัติตนในการลดปริมาณ
แก๊สเรือนกระจกได้ถูกต้อง
และสมเหตุสมผลบางส่วน
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 
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C4 การสื่อสาร 
 

การนำเสนอข้อมูลจาก
การคำนวณคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์และการเล่น
เกม Too Little Too 
Late เกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ส่งผลต่อการเพ่ิม
ปริมาณแก๊สเรือน
กระจก เปรียบเทียบ
การปล่อยแก๊สเรือน
กระจกของตนเองกับ
เพ่ือน และบอกแนว
ทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แก๊สเรือนกระจกเพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูลจาก
การคำนวณคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์และการเล่นเกม 
Too Little Too Late 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
การเพ่ิมปริมาณแก๊สเรือน
กระจก เปรียบเทียบการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกของ
ตนเองกับเพื่อน และบอก
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แก๊สเรือนกระจกได้
ครอบคลุมเนื้อหา เพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ ด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอข้อมูลจาก
การคำนวณคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์และการเล่นเกม 
Too Little Too Late 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
การเพ่ิมปริมาณแก๊สเรือน
กระจก เปรียบเทียบการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกของ
ตนเองกับเพื่อน และบอก
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจกไดค้รอบคลุม
เนื้อหาเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น  

สามารถนำเสนอข้อมูลจาก
การคำนวณคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์และการเล่นเกม 
Too Little Too Late 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
การเพ่ิมปริมาณแก๊สเรือน
กระจก เปรียบเทียบการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกของ
ตนเองกับเพื่อน และบอก
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก แต่ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา แม้ว่าจะ
ได้รับคำแนะนำจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C5 ความ
รว่มมือ 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายข้อมูลที่ได้จาก
การคำนวณคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์และที่ได้จาก
ขณะเล่นเกม Too 
Little Too Late 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
ส่งผลต่อการเพ่ิม
ปริมาณแก๊สเรือน
กระจก เปรียบเทียบ
การปล่อยแก๊สเรือน
กระจกของตนเองกับ
เพ่ือน และแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อลด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
แก๊สเรือนกระจก 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายข้อมูลที่ได้จาก
การคำนวณคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์และที่ได้จาก
ขณะเล่นเกม Too Little 
Too Late เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ส่งผลต่อการเพ่ิม
ปริมาณแก๊สเรือนกระจก 
เปรียบเทียบการปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกของตนเองกับ
เพ่ือน และแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพ่ือลดกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก 
ตลอดช่วงเวลาของการทำ
กิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายข้อมูลที่ได้จากการ
คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
และท่ีได้จากขณะเล่นเกม 
Too Little Too Late 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
การเพ่ิมปริมาณแก๊สเรือน
กระจก เปรียบเทียบการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจกของ
ตนเองกับเพื่อน และ
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ใน
บางช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

สามารถการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายข้อมูลที่ได้จากการ
คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
และท่ีได้จากขณะเล่นเกม 
Too Little Too Late 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งผลต่อ
การเพ่ิมปริมาณแก๊ส 
เรือนกระจก เปรียบเทียบ
การปล่อยแก๊สเรือนกระจก
ของตนเองกับเพ่ือน และ
แนวทางการปฏิบัติตนเพ่ือ
ลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊ส
เรือนกระจก ในบางช่วงเวลา
ที่ทำกิจกรรม แต่ไม่ค่อยสนใจ
ในความคิดเห็นของผู้อื่น 
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รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น   

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
คำนวณปริมาณการ
ปล่อยแก๊สเรือนกระจก
ของตนเองจากเว็บไซต์
ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การ
มหาชน) หรือคำนวณ
โดยใช้เว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการคำนวณ
ปริมาณการปล่อยแก๊ส
เรือนกระจกของตนเอง
จากเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 
หรือคำนวณโดยใช้เว็บไซต์
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการคำนวณ
ปริมาณการปล่อยแก๊สเรือน
กระจกของตนเองจาก
เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) หรือ
คำนวณโดยใช้เว็บไซต์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือได้อย่างถูกต้อง 
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการคำนวณ
ปริมาณการปล่อยแก๊สเรือน
กระจกของตนเองจาก
เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
จัดการกา๊ซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) หรือ
คำนวณโดยใช้เว็บไซต์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับ
คำแนะนำจากครูหรือผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    |  หน่วยที่ 4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 124 
 

   

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

กจิกรรมท้ายบทที่ 2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (0.5 ชั่วโมง)  
1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ในแบบบันทึก

กิจกรรม หน้า 40 
2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ

ผังมโนทัศน์ในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 47 
3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคำตอบของตนเองในสำรวจความรู้ก่อนเรียน 

ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 24 - 25 อีกครั้ง ถ้าคำตอบของนักเรียนไม่
ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง หรืออาจแก้ไข
คำตอบด้วยปากกาที่มีสีต่างจากเดิม นอกจากนี้ครูอาจนำคำถามในรูป  
นำบทในหนังสือเรียน หน้า 30 มาร่วมกันอภิปรายคำตอบอีกครั้ง ดังนี้  
“ในรูปนำบทเพราะเหตุใดน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกจึงมีปริมาณลดลงอย่าง
รวดเร็ว เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือไม่ และปรากฏการณ์
เรือนกระจกมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรอีกบ้าง” ครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายแนวทางการตอบคำถาม เช่น ในรูปมีการลดลง
ของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่ง
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เรือนกระจกของโลก การเพ่ิมข้ึนของแก๊สเรือน
กระจกมาจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  

4. นักเรียนทำ แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก จากนั้น
นำเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียน ถ้าคำตอบยังไม่ถูกต้องครูควรนำอภิปราย
หรือให้สถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ ดังนี้ แบ่งทีมเพื่อโต้วาทีใน
หัวข้อ “การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้” โดย
บูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ เช่น ภาษาไทย วิทยาการคำนวณ เป็นต้น 
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สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง

 
 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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        แนวคำตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 

 

 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  

แก๊สมีเทน  
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แก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ 

แก๊สมีเทน  

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
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ปรากฏการณ์เรือนกระจกในธรรมชาติมีประโยชน์ทำให้อุณหภูมขิองอากาศบนโลก
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิง่มีชีวิต แต่ถ้าปริมาณแก๊สเรือนกระจกเพ่ิมมากขึ้น
จะส่งผลให้อุณหภูมขิองอากาศบนโลกสูงขึ้น จนเกิดภาวะโลกร้อน ซ่ึงส่งผลต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

เหตุการณ์น้ำแข็งขั้วโลกหลอมเหลว ระดับน้ำทะเลสูงขึน้ และบางพ้ืนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น
จนทำให้เกิดความแห้งแล้งยาวนานกว่าปกติ และการเกิดโรคระบาดบางอย่างที่หยุดการ
ระบาดไปแล้วกลับมาระบาดใหม่ เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย วัณโรค 

การลดลงของป่าไม้ ทำให้แก๊สเรือนกระจกบางอย่างในบรรยากาศสูงขึ้น เช่น แกส๊
คาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าป่า
ไม้มีจำนวนลดลง แหล่งดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะลดลงเช่นกัน 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบท 
เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 
1. บรรยายลักษณะและผลกระทบของน้้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง   

ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ 
2. น้าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก   

ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดในท้องถิ่น 
เวลา 2.5 ชั่วโมง 
แนวคิดส าคัญ 

 น้้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึ
นามิ เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบางบริเวณของโลกซึ่งมีลักษณะ
แตกต่างกัน ภัยบางอย่างเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ แต่ภัยบางอย่างเกิดขึ้น
อย่างฉับพลัน ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งมชีีวิตและสิ่งแวดล้อมทีแ่ตกต่าง
กัน มนุษย์ควร  เฝ้าระวังและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
ภัยธรรมชาติดังกล่าว 
 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2 หน้า 51-71 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หน้า 44-59 
3. สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่องการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก          

ภัยธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนี้มีอะไร 
เรื่องท่ี 1 รู้จักภัยธรรมชาติ 
กิจกรรมที่ 1 ป ฏิ บั ติ ต น อ ย่ า ง ไ ร ใ ห้

ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
 

   บทที่ 3 ภัยธรรมชาต ิ
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต  

S2 การวัด  

S3 การใช้จ้านวน  

S4 การจ้าแนกประเภท  

S5 การหาความสัมพนัธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

 
 
 

S6 การจัดกระท้าและสื่อความหมายข้อมูล  

S7 การพยากรณ์  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  

S9 การตั้งสมมติฐาน  

S10 การก้าหนดนิยามเชิงปฏบิัติการ  

S11 การก้าหนดและควบคุมตัวแปร  

S12 การทดลอง  

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงขอ้สรุป  

S14 การสร้างแบบจ้าลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค ์  

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

C3 การแก้ปัญหา  

C4 การสื่อสาร  

C5 ความร่วมมือ  

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

หมายเหตุ: รหสัทักษะที่ปรากฏนี้ ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครเูล่มนี ้
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 
 

แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 3 ภัยธรรมชาติ มีดังต่อไปนี้ 
แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

น้้าจะไม่ท่วมบนภูเขา (TheFloodHub,  2019) น้้าท่วมสามารถเกิดบริเวณพ้ืนที่ลาดชันหรือที่ลาด
เชิงเขาได้ โดยเกิดในลักษณะน้้าป่าไหลหลาก 
(Hamblin & Christiansen, 2001) 

แผ่นดินไหวเกิดจากการถล่มของแผ่นดินลงไปที่
ช่องว่างที่อยู่ใต้ดินและเกิดจากลม (Esma, 2011; 
SERC, 2016) 

แผ่นดินไหวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินที่
อยู่ใต้ผิวโลก และส่งแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาสู่บาง
บริ เ วณของผิ ว โ ลก  (Plummer, McGeary & 
Carlson, 2001; Skinner & Porter, 1989) 

สึนามเิกิดในทะเลเปิด (Callister, 1992) สึนามิไม่ได้เกิดแต่ในทะเลเปิดเท่านั้น เพราะสึนามิ
อาจเกิดจากแผ่นดินไหวใต้พ้ืนมหาสมุทร หรือเกิด
จากภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเล หรือเกิดจากอุกกาบาต
ตกล ง ในทะ เ ล  (Tarbuck, Lutgens & Tasa, 
2012) 

 
ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการท้ากิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเพ่ือแก้ไขต่อไปได้ 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (30 นาที) 
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ โดย

ใช้ค้าถาม ดังนี้ 
1.1 สาเหตุของการเกิดน้้าท่วมคืออะไร (นักเรียนตอบตาม

ความเข้าใจของตนเอง เช่น เกิดจากฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่อง) 

1.2 บริเวณที่อยู่อาศัยหรือในชุมชนของนักเรียนมีการกัด
เซาะชายฝั่งเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ไม่มีเพราะบริเวณที่อยู่
อาศัยหรือชุมชนที่อาศัยไม่ได้อยู่ติดชายฝั่ง หรือไม่มี
เพราะถึงแม้ว่าบริเวณที่อยู่อาศัยหรือชุมชนที่อาศัยจะอยู่
ติดชายฝั่งแต่คลื่นทะเลที่พัดมาไม่ได้มีความรุนแรงมาก 
หรือมีเพราะบริเวณที่อยู่อาศัยหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ติด
ชายฝั่งและคลื่นทะเลที่พัดมามีความรุนแรงมาก จนท้า
ให้ชายฝั่งถูกกัดเซาะจนแนวชายฝั่งถอยร่นออกไปจาก
ต้าแหน่งเดิมและท้าความเสียหายให้แก่ที่สิ่งปลูกสร้าง
หรือที่อยู่อาศัย) 

1.3 ดินถล่มเกิดขึ้นได้ทุกพ้ืนที่หรือไม่ (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น ดินถล่มไม่ได้เกิดขึ้นทุกพ้ืนที่ 
แต่จะเกิดเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขา บริเวณภูเขา หรือ
พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน) 

1.4 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวบ้างหรือไม่ 
และได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง เช่น ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่หลายบริเวณ เช่น ที่จังหวัดตาก 
กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวท้าให้สิ่งปลูกสร้างและเส้นทางคมนาคมใน
พ้ืนทีเ่กิดความเสียหาย) 

1.5 ประเทศไทยเคยได้รับผลกระทบจากสึนามิหรือไม่  
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น 
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยในบางจังหวัด เคยได้รับ
ผลกระทบจาก      สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 สึ
นามิที่พัดเข้าชายฝั่งในครั้งนั้นท้าให้ที่พักอาศัยและสิ่ง

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
ส้าคัญ ครูยังไม่เฉลยค้าตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาค้าตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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ปลูกสร้างต่าง ๆ ถูกสึนามิซัดให้พังทลายลง ท้าให้
สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งและบริเวณใกล้เคียงเกิด
ความเสียหาย และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจ้านวนมาก)  

1.6 นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
ดังกล่าว (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น     
ภัยธรรมชาติบางอย่างอาจมีสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิด     
ภัยธรรมชาตินั้น ๆ เราควรติดตามสถานการณ์ และ
ติดตามประกาศเตือนภัยต่าง ๆ อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือ
เตรียมตัววางแผนรับภัยธรรมชาติได้ทันท่วงท)ี 

2. ครูให้นักเรียนอ่านชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ า
บทในหนังสือเรียนหน้า 51 จากนั้นครูใช้ค้าถามเพ่ือตรวจสอบ
ความเข้าใจ ดังนี้ 
2.1 บทนี้จะได้เรียนเรื่องอะไร (ภัยธรรมชาติจากน้้าท่วม          

การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ) 
2.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทเรียน นักเรียน

สามารถท้าอะไรได้บ้าง (สามารถบรรยายลักษณะและ
ผลกระทบของภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้้าท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ  และน้าเสนอ
แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติที่อาจเกิดในท้องถิ่น) 

3. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดส าคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 52 
จากนั้นครูใช้ค้าถามว่า จากการอ่านแนวคิดส้าคัญ นักเรียนคิด
ว่าจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (ลักษณะของภัยธรรมชาติ 
ได้แก่ น้้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึ
นามิ ผลกระทบของภัยธรรมชาติ และการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจาก   ภัยธรรมชาติดังกล่าว) 

4. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือ
เรียนหน้า 52 โดยครูฝึกทักษะการอ่านตามวิธีการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ครูตรวจสอบความ
เข้าใจจากการอ่าน โดยใช้ค้าถามดังนี้ 
4.1 จากรูปในหนังสือเรียนหน้าที่ 52 เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น    

(น้้าท่วม) 
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4.2 น้้าท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร (ท้าให้เดินทาง
ล้าบาก ไม่สามารถใช้รถยนต์ขนาดเล็กได้ ต้องใช้รถ
ขนาดใหญ่ หรือใช้เรือในการเดินทาง) 

4.3 นอกจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในรูป ยังมีภัยธรรมชาติ
อะไรอีกบ้าง (การกัดเซาะชายฝั่ง แผ่นดินไหว สึนาม)ิ 

5. ครูชักชวนนักเรียนตอบค้าถามเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ในส ารวจ
ความรู้ก่อนเรียน 

6. นักเรียนท้าส ารวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 46-47 โดยนักเรียนอ่านค้าถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถท้าได้ด้วย
ตนเอง จึงให้นักเรียนตอบค้าถาม ซึ่งค้าตอบของแต่ละคนอาจ
แตกต่างกัน และค้าตอบอาจถูกหรือผิดก็ได ้

7. ครูสังเกตการตอบค้าถามของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบว่า
นักเรียนมีแนวคิดเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้้าท่วม การกัด
เซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิอย่างไร โดยอาจ
สุ่มให้นักเรียน 2-3 คน น้าเสนอค้าตอบของตนเอง ครูยังไม่
ต้องเฉลยค้าตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีก
ครั้งหลังจากเรียนจบบทนี้แล้ว ทั้ งนี้ครูควรบันทึกแนวคิด
คลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน แล้วน้ามาใช้
ในการออกแบบการจั ดการ เ รี ยนรู้ เ พ่ื อแก้ ไขแนวคิ ด
คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่น่าสนใจของ
นักเรียนต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน

เรื่องที่ 1 รู้จักภัยธรรมชาติ โดยครูอาจ
เตรียมภาพความเสียหายจากสึนามิที่
ประเทศไทยเคยได้รับผลกระทบเมื่อปี 
พ.ศ. 2547 โดยจัดเตรียมรูปเพ่ิมเติม
จากรูปที่มีอยู่ในหนังสือเรียนหน้า 54 
ให้บันทึกวันที่ และสถานที่ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ เพ่ือใช้ในขั้นน้าเข้าสู่การ
จัดการเรียนรู้ 
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การส้ารวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบค้าถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบค้าตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

 

              แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของ    
ภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว และสึนามิ ผลกระทบของภัยธรรมชาติ และ
การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติดังกล่าว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. รวบรวมข้อมูลและบรรยายลักษณะของภัย
ธ ร รมช าติ แ ละผลกระทบต่ อสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อม 

2. สืบค้นข้อมูลและน้าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและ
การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

 
เวลา 1.5 ชั่วโมง 
 
วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องที่ 1 รู้จักภัยธรรมชาติ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2 หน้า 54-67 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หน้า 48-57 
3. สื่อประกอบการเรียนรู้  เรื่อง การปฏิบัติตนให้

ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 

1. ครูตรวจสอบความรู้ เดิมเกี่ยวกับภัยภัยธรรมชาติ โดยให้
นักเรียนศึกษารูปความเสียหายบริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ของ
ประเทศไทยที่เคยได้รับผลกระทบจากสึนามิ เมื่อปี พ.ศ.2547 
โดยอาจใช้รูปจากหนังสือเรียนหน้า 54 จากนั้นน้าอภิปราย
โดยใช้ค้าถาม ดังนี้ 
1.1 สึนามิ เกิดขึ้นที่ ใด และ พ้ืนที่บริ เวณใดที่ จะได้ รับ

ผลกระทบจากสึนามิบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง เช่น สึนามิเกิดขึ้นในทะเล สึนามิสามารถ
เคลื่อนที่ผ่านทะเลหรือมหาสมุทรได้เป็นระยะทาง
หลายพันกิโลเมตร เมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจะท้าให้
บริเวณชายฝั่งและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ) 

1.2 สึนามิ มีลักษณะของภัยธรรมชาติเหมือนกับน้้าท่วม
และการกัดเซาะชายฝั่งหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจของตนเอง เช่น สึนามิมีลักษณะ
แตกต่างจากน้้าท่วมและการกัดเซาะชายฝั่ง โดยสึนามิ
เป็นคลื่นในทะเลที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและมี
พลังงานมาก เมื่อเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งจะเปลี่ยนเป็นคลื่น
ขนาดยักษ์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้น แต่น้้าท่วมเกิด
บนฝั่งเป็นเหตุการณ์ที่น้้าในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ มีระดับสูงกว่า
ปกติ ซึ่งอาจเกิดในพ้ืนที่ราบ   ริมแม่น้้า ที่ราบน้้าท่วม
ถึง บริเวณที่ลาดเชิงเขาหรือบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่ม และ
การกัดเซาะชายฝั่งเป็นการกร่อนของตะกอนบริเวณ
ชายฝั่ง) 

1.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิและดินถล่ม เหมือนหรือ
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง เช่น ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิและ
ดินถล่มมีความแตกต่างกัน โดยสึนามิส่งผลกระทบเป็น
บริเวณกว้างกว่า ดินถล่ม สึนามิส่งผลกระทบต่อบริเวณ
ชายฝั่งและพ้ืนที่ใกล้เคียงชายฝั่ง ส่วนดินถล่มส่งผล
เฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขา หรือพ้ืนที่ราบที่อยู่ติดกับ
ภูเขา) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค้าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค้าตอบด้วย
ตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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2. ครูเชื่อมโยงความรู้ เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่อง ภัย
ธรรมชาติ โดยใช้ค้าถามว่า มีพ้ืนที่อ่ืนอีกหรือไม่ ที่เคยได้รับ
ผลกระทบจาก  สึนามิ จากนั้นครูชักชวนนักเรียนหาค้าตอบ
จากการอ่าน เรื่องรู้จักภัยธรรมชาติ 

 
ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (10 นาที) 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง และค้าถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือ
เรียนหน้า 54 แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาค้าตอบและน้าเสนอ 
ครูบันทึกค้าตอบของนักเรียนบนกระดานเพ่ือใช้เปรียบเทียบ
ค้าตอบภายหลังการอ่านเรื่อง  

4. นักเรียนอ่านค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หาก
นักเรียนอ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครู
ชักชวนให้นักเรียนอธิบายความหมายของค้าส้าคัญ ตามความ
เข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 54-55 โดยครูฝึก
ทักษะการอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของนักเรียน ครูใช้ค้าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจจากการ
อ่าน โดยใช้ค้าถามดังนี้ 
5.1 สึนามิที่เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกิดจาก

สาเหตุใด (เกิดจากแผ่นไหวอย่างรุนแรงใต้พ้ืนมหาสมุทร 
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย) 

5.2 ผลกระทบของสึนามิในครั้งดังกล่าวมีอะไรบ้าง (บ้านเรือน
และสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งถูกสึนามิพัดพาไป ท้าให้
ประชาชนบริเวณชายฝั่งไม่มีที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตเป็น
จ้านวนมาก ท้าให้สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งได้รับความ
เสียหายอย่างมาก) 

5.3 ภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ นอกจากสึนามิ มีอะไรอีกบ้าง (น้้าท่วม 
การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว) 

ขัน้สรุปจากการอ่าน (10 นาที) 
6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า ภัยธรรมชาติ

เป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งท้าให้เกิด

หากนักเรียนไม่สามารถตอบ
ค้าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค้าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
แ ล ะ รั บ ฟั ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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ความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม บางครั้งภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมาก เช่น การเกิดสึนามิเมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งส่งผลกระทบให้ประเทศต่าง ๆ ที่
มีบริเวณติดกับชายฝั่งได้รับความเสียหาย และมีผู้เสียชีวิต
เป็นจ้านวนมาก 

7. นักเรียนตอบค้าถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 
48 

8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบค้าตอบของ  

นักเรียนในรู้หรือยัง กับค้าตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิด
ก่อนอ่าน 

9. ครูให้นักเรียนอ่านค้าถามในย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องที่อ่าน 
และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบค้าถาม ดังนี้ 
9.1 รู้หรือไม่ว่า ในประเทศไทยของเราเคยเกิดภัยธรรมชาติ

ใดบ้าง และเราจะปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
นั้น ๆ ได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยค้าตอบ แต่ชักชวนให้นักเรียนหาค้าตอบจาก
การท้ากิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 
ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ท้ากิจกรรม
ที่ 1 ปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจาก
ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ  ใ ห้ ค รู เ ต รี ย ม สื่ อ
ประกอบการเรียนรู้เรื่อง การปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ โดย   
ดาวนโ์หลดสื่อจากเว็บไซต์หรือจาก QR 
Code ในหนังสือหน้า 56 และน้ามา
พิมพ์หรือน้ามาให้นักเรียนศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
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  แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
 

 
 
 
 

ตัวอย่างภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว สึนามิ 

สึนามิสามารถพัดพาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างบริเวณชายฝั่งให้พัง
เสียหาย ท าให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งไม่มีที่อยู่อาศัยและเสียชีวิต
จ านวนมาก และท าให้สิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งได้รับความเสียหาย
อย่างมาก 



คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2 | หน่วยที ่4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ    142 

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ รวบรวมข้อมูลและ
บรรยายลักษณะของภัยธรรมชาติ และผลกระทบของภัย
ธรรมชาติต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ได้สืบค้นข้อมูลและ
น้าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจาก            ภัยธรรมชาติดังกล่าว 
 
เวลา 1 ชั่วโมง 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. รวบรวมข้อมูลและบรรยายลักษณะของภัย
ธรรมชาติและผลกระทบต่ อสิ่ งมี ชี วิ ตและ
สิ่งแวดล้อม 

2. สืบค้นข้อมูลและน้าเสนอแนวทางการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรม 
- 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S6 การจัดกระท้าและสื่อความหมายข้อมูล 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2 หน้า 56-65 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หน้า 49-57 
3. สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่องการปฏิบัติตนให้

ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
http://ipst.me/10927 

 

http://ipst.me/10927
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แนวการจัดการเรียนรู ้
1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะของ         

ภัยธรรมชาติ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และแนวทางการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ โดยใช้ค้าถาม 
ดังนี้ 

1.1 มีข้อความหนึ่งกล่าวว่า “ภัยธรรมชาติบนโลกมีอยู่
มากมาย แม้ว่าภัยธรรมชาติจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่
หากเรามีการจัดการที่ดีก็จะช่วยลดความเสียหายให้
น้อยลงได้ การรับมือกับภัยธรรมชาติทุกคนต้องร่วมมือ
กัน เพ่ือลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินให้น้อย
ที่สุด” 

จากข้อความนี้นักเรียนจะมีส่วนช่วยลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติได้อย่างไร (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ลักษณะของภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ จะมีลักษณะแตกต่างกัน เราจึงควร
สังเกตสัญญาณเตือนภัย ติดตามสถานการณ์รอบตัว 
และติดตามการประกาศเตือนภัยต่าง ๆ อย่างสม่้าเสมอ 
เพ่ือเตรียมตัววางแผนรับ         ภัยธรรมชาติที่อาจจะ
เกิดขึ้น และจะได้ช่วยกันระมัดระวัง ช่วยกันแจ้งเตือน 
เพ่ือจะได้ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก      ภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที) 

2. ครูใช้ค้าถามเพ่ือเชื่อมโยงความรู้ เดิมของนักเรียนเข้าสู่
กิจกรรมที่ 1 ว่าภัยธรรมชาติต่าง ๆ มีลักษณะและมีผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เราจะ
เรียนรู้ในกิจกรรมท่ี 1 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และท าเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกัน
อภิปรายเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการ
ท้ากิจกรรม โดยใช้ค้าถามดังนี้ 
3.1  กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ลักษณะของ        

ภัยธรรมชาติ ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่ เฉลยค้าตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาค้าตอบด้วย
ตนเองจากการท้ากิจกรรม 
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3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสืบค้นข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล และการแสดงบทบาทสมมต)ิ 
3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะท้าอะไรได้ (บรรยายลักษณะของ  

ภัยธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
และน้าเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติดังกล่าว) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 49 
และอ่านสิ่งท่ีต้องใช้ในการท้ากิจกรรม 

5. นักเรียนอ่านท าอย่างไร ข้อ 1-4 ทีละข้อ โดยครูฝึกทักษะการ
อ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการท้ากิจกรรม 
จนนักเรียนเข้าใจล้าดับการท้ากิจกรรม โดยใช้ค้าถามดังนี้ 
5.1 ข้อมูลที่ได้จากการท้ากิจกรรมข้อที่ 1 และ 2 คืออะไร 

(ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ บริเวณที่เกิดภัย
ธรรมชาติ ผลกระทบของภัยธรรมชาติที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่ งแวดล้อม และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ) 

5.2 นักเรียนต้องใช้ข้อมูลใดในการวางแผนแสดงบทบาท
สมมติ (ก่อนวางแผนแสดงบทบาทสมมติต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ บริเวณที่ เกิดภัย
ธรรมชาติ ผลกระทบของภัยธรรมชาติ และการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการท้ากิจกรรมในท าอย่างไร แล้วให้
นักเรียนเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอนการท้ากิจกรรม 

7. หลังจากท้ากิจกรรมแล้ว ครูน้าอภิปรายผลการท้ากิจกรรม 
โดยใช้ค้าถามดังต่อไปนี้ 

7.1  ภัยธรรมชาติต่าง ๆ มีลักษณะและมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (ภัยธรรมชาติต่าง 
ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน เช่น น้้าท่วมมีทั้งน้้าล้นตลิ่ง 
น้้าป่าไหลหลาก น้้าท่วมขัง ซึ่งผลกระทบก็จะเกิดในพ้ืนที่
ที่มีลักษณะแตกต่างกัน หรือดินถล่มเป็นการเคลื่อนที่ของ

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่

นักเรียนจะได้ฝึกจากการท ากิจกรรม 
 

S6 การน้าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ บริเวณที่
เกิดภัยธรรมชาติ ผลกระทบของภัยธรรมชาติ 
และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
มาจัดกระท้าโดยการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ของภัยธรรมชาติ บริเวณที่เกิด และผลกระทบต่อ
สิ่ งมี ชีวิตและสิ่ งแวดล้อม และแนวทางการ      
เฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 
C2 การบอกเหตุผลในการเสนอแนวทางการเฝ้า
ร ะ วั ง และกา รปฏิ บั ติ ตน ให้ ปลอดภั ยจาก           
ภัยธรรมชาติ 
C4 การน้าเสนอข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลและ
การอภปิรายเกี่ยวกับลักษณะของภัยธรรมชาติ 
บริเวณทีเ่กิด และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัตตินเมือ่เกิด          
ภัยธรรมชาติโดยใช้ค้าพูดและการแสดงบทบาท
สมมต ิ

C5 การร่วมกันสืบค้นข้อมูลการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ และร่วมกันแสดง
บ ทบ า ทส ม ม ติ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น เ มื่ อ เ กิ ด             
ภัยธรรมชาติ 
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มวลดินหรือหินลงมาตามแนวลาดชันของพ้ืนที่ ซึ่งมวลดิน
หรือหินที่ถล่มลงมาก็อาจท้าให้สิ่งปลูกสร้างพังเสียหายได้ 
หรือแผ่นดินไหวเป็นการสั่ นสะเทือนของแผ่ นดิน 
แรงสั่นสะเทือนอาจท้าให้สิ่ง   ปลูกสร้างพังทลายลงได้) 

7.2  ข้อมูลส้าคัญในการรับมือและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ คืออะไร (ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของ            
ภัยธรรมชาติ  สัญญาณเตือนภัย บริ เวณที่ เกิดภัย
ธรรมชาติ ผลกระทบของภัยธรรมชาติ และการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
และหลังเกิดภัย) 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้ เ พ่ิมเติม
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า 

 ภัยธรรมชาติต่าง ๆ มีลักษณะ มีสาเหตุการเกิด บริเวณ
ที่เกิด และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน การเฝ้าระวังและการปฏิบัติให้ปลอดภัย
จาก              ภัยธรรมชาติต่าง ๆ จึงควรปฏิบัติให้
สอดคล้องกับลักษณะของภัยธรรมชาติที่เกิดที่ข้ึน 

 ความรุนแรงของภัยธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมจะมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ 
ช่วงเวลา และการเปลี่ยนแปลงใต้ผิวโลกในบางบริเวณ 

 ภัยธรรมชาติบางอย่างอาจมีสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิด
ภัยนั้น ๆ จึงควรติดตามสถานการณ์ และการประกาศ
เตือนภัยต่าง ๆ อย่างสม่้าเสมอ เพ่ือเตรียมตัววางแผน
รับ              ภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที และปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจาก   ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม (S13) 

9. นักเรียนตอบค้าถามในฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้
ได้แนวค้าตอบที่ถูกต้อง 

10. นักเรียนอ่านสิ่งที่ได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของ
ตนเอง 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
ค้าถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
ค้าตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และรับฟังแนวความคิดของนักเรียน 

ถ้าครูพบว่ านัก เรียนยั งมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ  
ภัยธรรมชาติและการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
ให้ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง  
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11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งค้าถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรือ
อยากรู้เพ่ิมเติมในอยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 
คน น้าเสนอค้าถามของตนเองหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับค้าถามท่ีน้าเสนอ 

12. ครูน้ าอภิปราย เ พ่ือให้นัก เรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
อะไรบ้างในขั้นตอนใด แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 56 

13. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 66-
67 ครูน้าอภิปรายเพ่ือน้าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
เรื่องนี้ จากนั้นครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบค้าถามในช่วงท้าย
ของเนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นค้าถามเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การเรียนเนื้อหา
ในหน่วยต่อไปดังนี้ “ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดตามและ
เฝ้าระวังการเกิด       ภัยธรรมชาติ เช่น การใช้ดาวเทียม
ส้ารวจพ้ืนที่น้้าท่วมหรือการกัดเซาะชายฝั่ง เทคโนโลยีเหล่านี้
พัฒนามาจากเทคโนโลยีที่ใช้ส้ารวจอวกาศเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ
ดาวต่าง ๆ และปรากฏการณ์ทาง    ดาราศาสตร์ รู้หรือไม่ว่า
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์มีอะไรบ้าง เราจะมาเรียนรู้กัน
ต่อไป” นักเรียนสามารถตอบตามความเข้าใจของตนเอง ซึ่ง
จะหาค้าตอบได้จากการเรียนในหน่วยต่อไป 
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การเฝ้าระวัง การรับมือและการปฏิบัติตนก่อนเกิดสึนามิและขณะเกิดสึนามิ 
- เมื่อรู้สึกว่าเกิดแผ่นดินไหวหรือมีค้าเตือนเรื่องการเกิดสึนามิ หรือเห็นระดับน้้าทะเลลดลงอย่างผิดปกติ ให้รีบ
ออกห่างจากบริเวณดังกล่าวไปอยู่บนที่สูงที่ม่ันคง 
- ให้อยู่ห่างจากพ้ืนที่ลุ่มต่้าบริเวณริมทะเลและอยู่ห่างจากแม่น้้า ล้าคลองหรือทางน้้าที่เชื่อมต่อกับทะเล เพราะ     
สึนามิอาจเคลื่อนที่มาถึงได ้
- ถ้าอยู่บนเรือในทะเลและมีค้าเตือนเรื่องการเกิดสึนามิหรืออยู่ระหว่างเกิดสึนามิ ให้ลอยเรืออยู่กลางทะเล 
หรือน้าเรือออกสู่ทะเลลึก 
- ถ้าอยู่บนเรือบริเวณชายฝั่งและมีค้าเตือนเรื่องการเกิดสึนามิ ถ้ามีเวลาเพียงพอให้รีบน้าเรือออกไปบริเ วณ
ทะเลลึก ถ้ามีเวลาน้อยให้ทิ้งเรือไว้และรีบหนีไปยังพ้ืนที่สูงที่แข็งแรงและปลอดภัย 
- ห้ามหลบในรถยนต์ อย่ายืนรอดูสึนามิหรือรอดูความเสียหาย เพราะสึนามิเคลื่อนที่เข้าชายฝั่งด้วยความเร็วสูง
มาก ถ้าถูกซัดไปกับคลื่นให้พยายามหาที่ยึดเกาะไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้เพิ่มเติมส าหรับครู 
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 แนวค าตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. รวบรวมข้อมูลและบรรยายลักษณะของภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

2. สืบค้นข้อมูลและน าเสนอแนวทางในการเฝ้าระวังและการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 

 

เป็นเหตุการณ์ที่ น้ าในพื้นที่
หน่ึง ๆ มีระดับสูงกว่าปกติ
หรือมีปริมาณน้ ามากเกินกว่า
ที่แหล่งกักเก็บน้ าน้ันจะกักเก็บ
ไว้ได้ 

 

- ท่ีราบริมแม่น้ า  
- ท่ีราบน้ าท่วม
ถึง 
- บริเวณใกล้
ภูเขา 
- ท่ีลาดเชิงเขา 
- พ้ืนที่ราบลุ่ม 

บ้านเรือนเสียหาย เส้นทางคมนาคมถูก 
ตัดขาด เกิดโรคภัยที่มีน้ าเป็นพาหะ ขาด
สิ่งอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค เกิด
ความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ทรัพย์สินถูกน้ าท่วมขัง รวมถึงเกิด
การสูญเสียชีวิตเน่ืองด้วยสาเหตุต่าง ๆ 
จากน้ าท่วม 
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การกร่อนของตะกอบบริเวณ
ชาย ฝ่ัง  ท า ให้พื้นที่บริ เวณ
ชาย ฝ่ั งถู กกั ด เซา ะจนพื้ น
แ ผ่ น ดิ น บ า ง ส่ ว น ค่ อ ย  ๆ 
ห า ย ไป  ห รื อ แ นวช า ย ฝ่ั ง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 

ชายฝ่ัง ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย ทรัพยากร
ป่าชายเลนและแนวปะการังเกดิ
ความเสียหาย สิ่งแวดล้อมบริเวณ
ชายฝ่ังมีความอุดมสมบรณู์ลดลง 

การเคลื่อนที่หรือการถล่ม
ของมวลดินหรือหินลงมา
ตามแนวลาดชันของพื้นที่ 
ซึ่งจะเกิดอย่างฉับพลัน 

พื้นที่ลาด
ชัน หรือที่
ลาดเชิงเขา 

หน้าดินถูกชะล้างพังทลาย ปา่ไม้
ถูกท าลาย รวมถึงเกดิความ
เสียหายต่อชีวติและทรัพย์สิน 
การถล่มลงมาของมวลดินหรือ
หินบริเวณที่ลาดเชิงเขารมิถนน
อาจท าให้เส้นทางคมนาคมถูกตดั
ขาด 

การสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่
เกิดจากการเคลื่อนที่ของ
แผ่นดินบางส่วนที่อยู่ใต้ผิวโลก 

ส่วนใหญ่เกิดจาก
แผ่นดินท่ีอยู่ใต้ผิว
โลกท้ังส่วนท่ีเป็น
พื้นดินและพื้น
มหาสมุทร และส่ง
แรงสั่นสะเทือน
ข้ึนมาสู่บาง
บริเวณของผิวโลก 

แผ่นดินไหวที่รุนแรงท าให้สิ่ง
ปลูกสร้างและเส้นทางคมนาคม
เสียหาย ประชาชนไม่มีที่อยู่
อาศัยและได้รบับาดเจบ็หรือ
เสียชีวติจากเศษสิ่งปรักหักพัง
ล้มทับ 
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เป็นคลื่นในทะเล สามารถเคลื่อนที่
ผ่านทะเลหรือมหาสมุทรด้วย
ความเร็วสูงได้เป็นระยะทางหลายพัน
กิโลเมตรและมีพลังงานมาก เม่ือ
เคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งจะเป็นคลื่นขนาด
ยักษ์ท่ีเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสูงข้ึน มี
พลังงานในการท าลายอย่างรุนแรง 

ทะเลหรือ
มหาสมุทร 

สามารถท าลายสิ่งตา่ง ๆ ที่อยู่
บริเวณชายฝ่ังให้พังทลายลง 
ส่งผลให้ประชาชนได้รบับาดเจบ็ 
และเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 
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ติดตามข่าวสาร ศึกษา
แผนอพยพและวิธีการ
ปฐมพยาบาล เก็บ
สิ่งของไว้ในที่ปลอดภัย 
เตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ให้อยู่ในที่หยิบง่ายและมี
สภาพพร้อมใช ้

หลีกเลี่ยงการไปดูหรือเล่น
บริเวณน้ าท่วม งดใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊ก
ไฟฟ้า ถ้าเดินในน้ าให้สวม
รองเท้าบูธ กินอาหารและ
น้ าที่สะอาด เม่ือสัมผัส     
น้ าท่วมให้ล้างให้สะอาด 

ถ้ามีโรคหรือได้รับบาดเจ็บให้
รีบพบแพทย์ ตรวจสอบความ
เสียหาย ท าความสะอาดพื้นที่ 
และซ่อมแซมบ้านเรือนหรือสิ่ง
ปลูกสร้าง หรือซ่อมแซม
เครื่องใช้ต่าง ๆ  

ฟังข่าวการเกิดมรสมุซึ่ง
จะมีผลต่อการกัดเซาะ
ชายฝ่ัง และสังเกตสิ่ง
ปลูกสร้างหรือที่อยู่อาศัย
ว่าอยู่ในสภาพทีม่ั่นคง
และแข็งแรงหรือไม ่
 

ตรวจสอบว่าสิง่ปลูก
สร้างหรือที่อยู่อาศัย
อยู่ในสภาพที่มั่นคง
และแข็งแรงหรือไม่ 
หรือควรย้ายที่พัก
อาศัยชั่วคราว 

ควรเปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยใหห้่างออกจากบริเวณ 
การกัดเซาะชายฝ่ังที่เกิดขึ้นรุนแรง เพราะพื้นที่
ชายฝ่ังที่ถูกกัดเซาะอาจท าให้โครงสร้างของสิ่งปลูก
สร้างเกิดความเสยีหายและพังทลายลงได้ รวมถึงหา
แนวทางการชะลอการกัดเซาะดว้ยวิธกีารที่
เหมาะสมและเป็นระบบ 

สังเกตว่ามีฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ มีระดับน้ าใน 
ล าห้วยเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว
หรือไม่ น้ ามีสีขุ่นหรือมีสี
เดียวกับดินภูเขาหรือไม่ หรือมี
เสียงดังผิดปกติมาจากภูเขา
หรือล าห้วยหรือไม่ มีต้นไม้
ขนาดเล็กไหลลงมาพร้อมกับ
น้ าหรือไม่ ติดตามข่าวการ
พยากรณ์อากาศ เตรียมศึกษา
เส้นทางการอพยพ จัดเตรียม
ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้อยู่ในท่ี
หยิบง่ายและมีสภาพพร้อมใช้ 
 

ถ้าอยู่ในบ้านให้หาที่ก าบัง
ท่ีแข็งแรง ถ้าบ้านมีหลาย
ช้ันให้หลบในท่ีก าบังช้ัน
บน การหนีภัยให้เลี่ยง
เส้นทางท่ีเป็นแนวการ
ถล่มลงมาของดินหรือหิน 
ห้ามว่ายน้ าหนีเพราะอาจ
กระแทกกับหินหรือซาก
ต้นไม้ท่ีไหลมาตามน้ า 

หลังเกิดดินถล่มอาจมีน้ าท่วมและ
อาจเกิดดินถล่มซ้ า ให้หนีออก
จากพื้นท่ี เมื่อเหตุการณ์หยุดลง
ให้ส ารวจผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บและหา
วิธีการช่วยเหลือ และส ารวจ
ความเสียหาย รับฟังข่าวเผ่ือมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการ
ช่วยเหลือจากช่องทางต่าง ๆ 

หมายเหตุ: ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น อาหารแห้ง น้ าสะอาด ยารักษาโรค ไฟฉายพร้อม
ถ่าน ชุดปฐมพยาบาล นกหวีด เทียนไข เชือก เสื้อผ้าส ารอง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
กระดาษช าระ อุปกรณ์ชูชีพ ทั้งหมดให้ใส่ในกระเป๋าท่ีกันน้ าและพกพาสะดวก 
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สังเกตแม่น้ าว่ามีสีขุ่นหรือไม่ แหล่ง
น้ าในแม่น้ ามีระดบัน้ าเปลี่ยนแปลง
อย่างผดิปกติหรอืไม่ เตรียมชุด
อุปกรณ์ฉุกเฉินให้อยู่ในที่หยิบง่าย มี
สภาพพร้อมใช้ ศึกษาเสน้ทางการ
อพยพ ศกึษาวิธีการตดิตอ่และ
ก าหนดจุดนัดพบหลังเกดิเหตุ วาง
สิ่งของที่มีน้ าหนักมากไว้บริเวณพื้น 
เพือ่ปอ้งกันการหลน่ลงมาทับเม่ือ
เกดิการสั่นสะเทอืนของแผน่ดนิ 
 

ถ้าอยู่นอกอาคาร ให้ไปอยู่ที่โล่ง
แจ้ง ห่างจากตน้ไม้ ป้าย เสาไฟ 
อาคาร ถ้าอยู่ในอาคาร ให้หมอบลง
และหาทีก่ าบังใต้โตะ๊ที่แขง็แรง โดย
อยู่ห่างจากหน้าต่างหรอืตูต้่าง ๆ 

ส ารวจผู้ที่ไดร้ับบาดเจ็บและหาวิธี
ช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
ออกจากอาคารทนัทีเพราะอาจเกิด
แผน่ดนิไหวตามมาอกี รบัฟงัข่าว
เพราะอาจมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมี
การช่วยเหลือจากช่องทางต่าง ๆ อย่า
จุดไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่ว 
อย่าเข้าไปพื้นที่เสี่ยงหรืออาคารที่
ช ารุด ถ้าได้รบับาดเจ็บให้รบีพบ
แพทย ์

สังเกตระดับน้ าทะเลว่ามีการลดลง
จนเห็นชายหาดถอยร่นลงไปใน
ทะเลเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร
หรือไม่ ฟังข่าวสถานการณ์
แผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง ศึกษา
แผนอพยพข้ึนสู่ท่ีสูงโดยรวดเร็ว
ท่ีสุด ศึกษาวิธีการปฐมพยาบาล 
เตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินให้อยู่ในท่ี
หยิบง่ายและมีสภาพพร้อมใช้ รีบ
หนีข้ึนท่ีสูงท่ีมีสภาพมั่นคงแข็งแรง
และอยู่ห่างจากชายฝ่ังมากท่ีสุด 
และติดตามฟังรายงานสถานการณ์
อย่างต่อเนื่อง 

อยู่บริเวณท่ีปลอดภัยสักระยะ
และอยู่ให้ห่างจากชายฝ่ัง ห้าม
ลงไปบริเวณชายหาดในทันที
เพราะสึนามิจะมีคลื่นเคลื่อนที่
เข้ามาหลายระลอก และ
สามารถซัดเข้าสู่ชายฝ่ังได้
ตลอดเวลา ให้รอจนมีประกาศ
ยกเลิกการแจ้งเตือนภัยและยุติ
สถานการณ์ 

ส ารวจผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บและหา
วิธีช่วยเหลือ รับฟังข่าวเผ่ือมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการ
ช่วยเหลือจากช่องทางต่าง ๆ ท า
ความสะอาดพื้นท่ี ซ่อมแซม
บ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือ
ซ่อมแซมเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ถ้ามี
โรคหรือได้รับบาดเจ็บให้รีบพบ
แพทย์ และฝึกซ้อมรับภัยอย่าง
สม่ าเสมอ 
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สึนามิและน้ าท่วมมลีักษณะแตกต่างกัน กล่าวคือ สึนามิเป็นคลื่นในทะเล ส่วนน้ า
ท่วมเป็นน้ าในพื้นที่บนบกที่มีระดับน้ าสูงกว่าปกติหรือมีปริมาณน้ ามากเกินกว่าที่
แหล่งกักเก็บน้ าจะกักเก็บไว้ได้ หรือน้ าที่ไหลเข้าท่วมพ้ืนที่จากการไหลบ่ามาจาก
พ้ืนที่ลาดชัน 

- สัญญาณบอกเหตุดินถล่ม เช่น มีฝนตกหนักอย่างต่อเน่ือง ระดับน้ าในล าห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว น้ าในล าห้วยมีสีขุ่นหรือมีสีเดียวกับดินภูเขา มีเสียงดังผิดปกติมาจากภูเขาหรือล าห้วย มี
ต้นไม้ขนาดเล็กไหลลงมาพร้อมกับน้ า 
- สัญญาณบอกเหตุแผ่นดินไหว เช่น น้ าในแม่น้ ามีสีขุ่นกว่าปกติ ระดับน้ าในแหล่งน้ าต่าง ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ 
- สัญญาณบอกเหตุสึนามิ เช่น ระดับน้ าทะเลลดลงจนเห็นชายหาดถอยร่นลงไปในทะเลเป็น
ระยะทางหลายร้อยเมตร 
 

อาจมีน้ าท่วมและดินถล่มตามมาได้ ให้สังเกตว่าระดับน้ าในล าห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่ 
น้ ามีสีขุ่นหรือมีสีเดียวกับดินภูเขาหรือไม่ หรือมีเสียงดังผิดปกติมาจากภูเขาหรือล าห้วยหรือไม่ มีต้นไม้
ขนาดเล็กไหลลงมาพร้อมกับน้ าหรือไม่ 

ควรศึกษาแผนอพยพและวิธีการปฐมพยาบาล ติดตามข่าวการพยากรณ์ เตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ให้พร้อม ศึกษาเส้นทางการอพยพ 

ถ้าเกิดน้ าท่วมให้งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กไฟฟ้า ถ้าเดินในน้ าให้สวมรองเท้าบูธ กินอาหารและ
น้ าที่สะอาด เมื่อสัมผัสน้ าท่วมให้ล้างให้สะอาด และถ้าเกิดดินถล่ม ถ้าอยู่ในบ้านให้หาที่ก าบังที่แข็งแรง 
ถ้าบ้านมีหลายชั้นให้หลบในที่ก าบังชั้นบน การหนีภัยให้เลี่ยงแนวการถล่มลงมาของดินหรือหิน ห้าม    
ว่ายน้ าหนีเพราะอาจกระแทกกับหินหรือซากต้นไม้ท่ีไหลมาตามน้ า 
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ถ้าเกิดแผ่นดินไหวใต้พ้ืนมหาสมุทรอาจมีสึนามิตามมาได้ (แต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งท่ีเกิดแผ่นดินไหวใต้พ้ืน
มหาสมุทร ให้ฟังประกาศเตือนภัย) ถ้าอยู่ติดชายฝั่งให้สังเกตระดับน้ าทะเลว่ามีการลดลงจนเห็นชายหาดถอยร่นลงไปใน
ทะเลเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรหรือไม่ ติดตามข่าวสาร ศึกษาแผนอพยพขึ้นสู่ท่ีสูงโดยรวดเร็วที่สุด และศึกษาวิธีการ
ปฐมพยาบาล เตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน เม่ือเกิดเหตุสึนามิให้รีบหนีขึ้นท่ีสูงท่ีปลอดภัยและอยู่ให้ห่างจากชายฝั่ง ห้ามลงไป
บริเวณชายหาดในทันที ให้รอจนมีประกาศยกเลิกการแจ้งเตือนภัยและยุติสถานการณ์ 

ถ้าอยู่บริเวณท่ีลาดเชิงเขาอาจเกิดดินถล่ม ถ้าอยู่ในบ้านให้หาท่ีก าบังท่ีแข็งแรง ถ้าบ้านมีหลายชั้นให้หลบในที่
ก าบังชั้นบน การหนีภัยให้เลี่ยงแนวการถล่มลงมาของดินหรือหิน 
 

น้ าท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ เป็นภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในบางบริเวณของโลก ภัยธรรมชาติต่าง ๆ จะมีลักษณะและมีสาเหตุ
การเกิดแตกต่างกัน นอกจากนั้นภัยธรรมชาติบางอย่างจะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ 
และภัยธรรมชาติบางอย่างเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน มนุษย์ควรเฝ้าระวังและเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติดังกล่าว 
 

ภัยธรรมชาติต่าง ๆ มีลักษณะของภัยธรรมชาติ การเกิดภัยธรรมชาติ และมี
ผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ภัยธรรมชาติบางอย่างอาจมี
สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดภัยนั้น ๆ จึงควรติดตามสถานการณ์และติดตาม
ประกาศเตือนภัยต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือเตรียมตัววางแผนรับภัยธรรมชาติ
ได้ทันท่วงที และสามารถน าไปปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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ค าถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรยีนรูข้องนกัเรยีนท าได ้ดงันี ้
1. ประเมินความรูเ้ดิมจากการอภิปรายในชัน้เรยีน 

2. ประเมินการเรยีนรูจ้ากค าตอบของนกัเรยีนระหวา่งการจดัการเรยีนรูแ้ละจากแบบบนัทกึกิจกรรม 

3. ประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละทกัษะแหง่ศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนกัเรยีน 

 

การประเมินจากการท ากิจกรรมที่ 1 ปฏิบัตตินอย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S6 การจัดกระท้าและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S6 การจัดกระท้า
และสื่อความหมาย
ข้อมูล 

การน้าข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นและ
จากการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของภัย
ธรรมชาติ บริเวณท่ี
เกิดภัยธรรมชาติ 
ผลกระทบของภัย
ธรรมชาติ และการ
ปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติมาจัด
กระท้าโดยการ
แสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ 

สามารถน้าข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นและจาก
การรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของ
ภัยธรรมชาติ บริเวณท่ี
เกิดภัยธรรมชาติ 
ผลกระทบของภัย
ธรรมชาติ และการ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ มาจัด
กระท้าโดยการแสดง
บทบาทสมมติเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเมื่อเกิด
ภัยธรรมชาติ ไดถู้กต้อง 
ครบถ้วนและสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน
ด้วยตนเอง 
 

สามารถน้าข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นและจาก
การรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของภัย
ธรรมชาติ บริเวณท่ีเกิด
ภัยธรรมชาติ ผลกระทบ
ของภัยธรรมชาติ และ
การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ มาจัดกระท้า
โดยการแสดงบทบาท
สมมติเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
ไดถู้กต้อง ครบถ้วน และ
สื่อความหมายได้ชัดเจน
จากการชี้แนะของครู
และผู้อ่ืน 
 

สามารถน้าข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นและ
จากการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะของภัย
ธรรมชาติ บริเวณท่ี
เกิดภัยธรรมชาติ 
ผลกระทบของภัย
ธรรมชาติ และการ
ปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติมาจัด
กระท้าโดยการแสดง
บทบาทสมมติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติไดถู้กต้อง 
แต่ไม่ครบถ้วน และ
สื่อความหมายได้ไม่
ชัดเจน แม้ว่าจะได้
รับค้าชี้แนะจากครู
และผู้อ่ืน 

S8 การลงความ 
เห็นจากข้อมูล 

การลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่า น้้า
ท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว มี
ลักษณะของภัย
ธรรมชาติแตกต่าง
กัน ภัยบางอย่าง

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่า น้้าท่วม 
การกัดเซาะชายฝั่ง ดิน
ถล่ม แผ่นดินไหว มี
ลักษณะของภัย
ธรรมชาติแตกต่างกัน 
ภัยบางอย่างเกิดจาก
การมีฝนตกหนักอย่าง

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า น้้าท่วม การ
กัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว มีลักษณะ
ของภัยธรรมชาติ
แตกต่างกัน ภัยบางอย่าง
เกิดจากการมีฝนตกหนัก
อย่างต่อเนื่อง ภัย

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่า น้้า
ท่วม การกัดเซาะ
ชายฝั่ง ดินถล่ม 
แผ่นดินไหว มี
ลักษณะของภัย
ธรรมชาติแตกต่างกัน 
ภัยบางอย่างเกิดจาก
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
เกิดจากการมีฝนตก
หนักอย่างต่อเนื่อง 
ภัยบางอย่างเกิด
การเคลื่อนที่ลงมา
ของมวลดินหรือหิน
ลงมาตามแนวลาด
ชันของพ้ืนที่ ภัย
บางอย่างเกิด
บริเวณท่ีราบ หรือ
ชายฝั่ง หรือที่ลาด
เชิงเขา หรือใน
ทะเลหรือ
มหาสมุทร ภัย
บางอย่างที่เกิดขึ้น
รุนแรงอาจท้าให้
เกิดการสูญเสียชีวิต
ได้ การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ มี
การปฏิบัติแตกต่าง
กันไปตามลักษณะ
ของภัยธรรมชาติ 

ต่อเนื่อง ภัยบางอย่าง
เกิดการเคลื่อนที่ลงมา
ของมวลดินหรือหินลง
มาตามแนวลาดชันของ
พ้ืนที ่ภัยบางอย่างเกิด
บริเวณท่ีราบ หรือ
ชายฝั่ง หรือที่ลาดเชิง
เขา หรือในทะเลหรือ
มหาสมุทร ภัย
บางอย่างที่เกิดขึ้น
รุนแรงอาจท้าให้เกิด
การสูญเสียชีวิตได้ การ
ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
มีการปฏิบัติแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของภัย
ธรรมชาติ ได้ด้วย
ตนเอง 

บางอย่างเกิดการ
เคลื่อนที่ลงมาของมวล
ดินหรือหินลงมาตาม
แนวลาดชันของพ้ืนที่ ภัย
บางอย่างเกิดบริเวณที่
ราบ หรือชายฝั่ง หรือที่
ลาดเชิงเขา หรือในทะเล
หรือมหาสมุทร ภัย
บางอย่างที่เกิดขึ้นรุนแรง
อาจท้าให้เกิดการสูญเสีย
ชีวิตได้ การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ มีการ
ปฏิบัติแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของภัย
ธรรมชาติ จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อ่ืน 

การมีฝนตกหนัก
อย่างต่อเนื่อง ภัย
บางอย่างเกิดการ
เคลื่อนที่ลงมาของ
มวลดินหรือหินลงมา
ตามแนวลาดชันของ
พ้ืนที ่ภัยบางอย่าง
เกิดบริเวณที่ราบ 
หรือชายฝั่ง หรือที่
ลาดเชิงเขา หรือใน
ทะเลหรือมหาสมุทร 
ภัยบางอย่างที่เกิดข้ึน
รุนแรงอาจท้าให้เกิด
การสูญเสียชีวิตได้ 
การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ มี
การปฏิบัติแตกต่าง
กันไปตามลักษณะ
ของภัยธรรมชาติ แต่
ไม่สามารถบอกเหตุ
ผลได้ แม้ว่าจะได้รับ
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลจากการ
สืบค้น จากการ
รวบรวมข้อมูลและ
จากการอภิปรายได้
ว่า ภัยธรรมชาติ 
ต่าง ๆ จะมีลักษณะ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสืบค้น 
จากการรวบรวมข้อมูล
และจากการอภิปราย
ได้ว่า ภัยธรรมชาติ 
ต่าง ๆ จะมีลักษณะ 
บริเวณท่ีเกิดและมี

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสืบค้น 
จากการรวบรวมข้อมูล
และจากการอภิปรายได้
ว่า ภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
จะมีลักษณะ บริเวณท่ี
เกิดและมีผลกระทบต่อ

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลจากการสืบค้น 
จากการรวบรวม
ข้อมูลและจากการ
อภิปรายได้ว่า ภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ จะมี
ลักษณะ บริเวณท่ี
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
บริเวณท่ีเกิด และมี
ผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน การ
เฝ้าระวังและการ
ปฏิบัติให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ จึงควร
ปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับลักษณะของ   
ภัยธรรมชาติที่เกิด
ที่ข้ึน 
 

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน การเฝ้า
ระวังและการปฏิบัติให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ จึง
ควรปฏิบัติให้
สอดคล้องกับลักษณะ
ของภัยธรรมชาติที่เกิด
ที่ข้ึน ได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง 

สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน การเฝ้า
ระวังและการปฏิบัติให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ จึงควร
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของภัย
ธรรมชาติที่เกิดที่ขึ้นได้
ถูกต้อง จากการชี้แนะ
จากครูและผู้อื่น 

เกิดและมีผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กัน การเฝ้าระวังและ
การปฏิบัติให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ จึง
ควรปฏิบัติให้
สอดคล้องกับ
ลักษณะของภัย
ธรรมชาติที่เกิดที่ขึ้น 
แต่ลงข้อสรุปได้ไม่
ครบถ้วน แม้ว่าจะได้
รับค้าชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C2 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

การบอกเหตุผลใน
การเสนอแนว
ทางการเฝ้าระวัง
และการปฏิบัติตน
ให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ 

สามารถบอกเหตุผลใน
การเสนอแนวทางการ
เฝ้าระวังและการปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติได้ถูกต้องและ

สามารถบอกเหตุผลใน
การเสนอแนวทางการ
เฝ้าระวังและการปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติได้ถูกต้องและ
สมเหตุสมผล โดยต้อง

สามารถบอก
เหตุผลในการเสนอ
แนวทางการเฝ้า
ระวังและการ
ปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
สมเหตุสมผลด้วย
ตนเอง 

อาศัยการชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

ธรรมชาติได้ถูกต้อง
และสมเหตุสมผล
บางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับค้าชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร การน้าเสนอข้อมูล
จากการสืบค้น การ
รวบรวมข้อมูลและ
การอภิปราย
เกี่ยวกับลักษณะ
ของภัยธรรมชาติ 
บริเวณท่ีเกิด 
ผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และ
การปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติ
โดยใช้ค้าพูด และ
การแสดงบทบาท
สมมตเิพ่ือให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

สามารถน้าเสนอข้อมูล
จากการสืบค้น การ
รวบรวมข้อมูล และการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ลักษณะของภัย
ธรรมชาติ บริเวณท่ีเกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม และ
การปฏิบัติตนเมื่อเกิด
ภัยธรรมชาติ โดยใช้
ค้าพูดและการแสดง
บทบาทสมมติเพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจไดด้้วย
ตนเอง 

สามารถน้าเสนอข้อมูล
จากการสืบค้น การ
รวบรวมข้อมูล และการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ลักษณะของภัย
ธรรมชาติ บริเวณท่ีเกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม และ
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ โดยใช้ค้าพูด
และการแสดงบทบาท
สมมตเิพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ โดยอาศัยการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถน้าเสนอ
ข้อมูลจากการ
สืบค้น การรวบรวม
ข้อมูล และการ
อภิปรายเกี่ยวกับ
ลักษณะของภัย
ธรรมชาติ บริเวณท่ี
เกิด ผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม และ
การปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติ 
โดยใช้ค้าพูดและ
การแสดงบทบาท
สมมตเิพ่ือให้ผู้อื่น
เข้าใจได้บางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับค้า
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C5 ความร่วมมือ การท้างานร่วมกับ

ผู้อื่น และแสดง
ความคิดเห็นในการ 
สืบค้นข้อมูลการ
ปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ และ
ร่วมกันแสดง
บทบาทสมมติใน
การปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติ
รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น และแสดงความ
คิดเห็นในการสืบค้น
ข้อมูลการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ และร่วมกัน
แสดงบทบาทสมมติใน
การปฏิบัติตนเมื่อเกิด
ภัยธรรมชาติ รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนตั้งแต่เริ่มต้น
จนส้าเร็จ 

สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น และแสดงความ
คิดเห็นในการสืบค้น
ข้อมูลการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ และร่วมกัน
แสดงบทบาทสมมติใน
การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัย
ธรรมชาติ รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนใน
บางช่วงเวลาที่ท้า
กิจกรรม 

สามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และ
แสดงความคิดเห็น
ในการสืบค้นข้อมูล
การปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ และ
ร่วมกันแสดง
บทบาทสมมติใน
การปฏิบัติตนเมื่อ
เกิดภัยธรรมชาติ 
ในบางช่วงเวลาที่
ท้ากิจกรรม แต่ไม่
ค่อยสนใจในความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 3 ภยัธรรมชาติ (0.5 ชั่วโมง) 

1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 57 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่ งที่ ได้ เรียนรู้ของตนเองโดย
เปรียบเทียบกับแผนภาพในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน 
หน้า 68-69 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบค้าตอบของตนเองในส ารวจความรู้
ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 46-47 อีกครั้ง ถ้าค้าตอบ
ของนักเรียนไม่ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไข
ให้ถูกต้อง นอกจากนี้ครูอาจน้าค้าถามในรูปน้าบทในหนังสือเรียน 
หน้า 55 มาร่วมกันอภิปรายค้าตอบอีกครั้ง ดังนี้  “ประเทศไทย
ของเราเคยเกิดภัยธรรมชาติใดบ้าง และเราจะปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินั้น ๆ ได้อย่างไร” 

4. นักเรียนท้า แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 ภัยธรรมชาติ ในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 58-59 จากนั้นน้าเสนอค้าตอบหน้า    ชั้นเรียน ถ้า
ค้าตอบยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องครูควรน้าอภิปรายหรือ
ให้สถานการณ์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันท้ากิจกรรม ร่วมคิด ร่วมท า โดยระบุภัย
ธรรมชาติที่มีโอกาสเกิดขึ้นในท้องถิ่นมากที่สุด จากนั้นออกแบบ
และเขียนป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวเฝ้าระวังและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
ดั งกล่ าว  ซึ่ งนัก เรียนอาจหาเวลาว่ างในการตกแต่ งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ให้สวยงาม 

6. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวข้อ วิทย์ใกล้ตัว ใน
หนังสือเรียน หน้า 71 โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส้าคัญ
ของความรู้จากสิ่งที่ ได้เรียนรู้ ในหน่วยนี้ว่าสามารถน้าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างไรบ้าง 

7. นักเรียนร่วมกันตอบค้าถามส้าคัญประจ้าหน่วยอีกครั้ง ดังนี้ 
7.1  ลมบก ลมทะเล มรสุม และปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดขึ้น

ได้อย่างไร และมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร (ลม
บก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากความแตกต่างระหว่าง
อุณหภูมิของอากาศเหนือพ้ืนดินและอุณหภูมิของอากาศ
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เหนือพ้ืนน้้า จึงเกิดการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มี
อุณหภูมิต่้าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 

ลมบก ลมทะเล มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตรงบริ เวณชายฝั่ ง ส่วนมรสุมมีผลต่อการเกิดฤดูของ
ประเทศไทยซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิของ
อากาศของประเทศไทย และมีผลต่อสิ่ งมี ชี วิตและ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เป็นบริเวณกว้าง 

ส่วนปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดจากแก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศกักเก็บและแล้วคาย
ความร้อนบางส่วนกลับสู่โลก ท้าให้อากาศบนโลกมีอุณหภูมิ
เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิต แต่ถ้ามีการปล่อยแก๊สเรือน
กระจกสู่บรรยากาศเพ่ิมขึ้น ท้าให้การกักเก็บและคายความ
ร้อนกลับสู่ผิวโลกก็จะเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศ
โดยเฉลี่ยบนโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนโลกอาจอยู่ในภาวะโลก
ร้อน ถ้าภาวะนี้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและยาวนานจะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก) 

7.2  ภัยธรรมชาติมีลักษณะอย่างไร และจะปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
จากภัยธรรมชาติได้อย่างไร (ภัยธรรมชาติ  ต่าง ๆ จะมี
ลักษณะของภัยธรรมชาติ สาเหตุการเกิด และบริเวณที่เกิด
แตกต่างกัน และมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน 

การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ  ต่าง ๆ 
ก็จะมีการปฏิบัติตนที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภัยธรรมชาติบางอย่างอาจมีสัญญาณ
บอกเหตุก่อนเกิดภัยนั้น ๆ จึงควรตรวจสอบเหตุการณ์
รอบตัว ติดตามสถานการณ์ และติดตามประกาศเตือนภัย
ต่าง ๆ อย่างสม่้าเสมอเพ่ือเตรียมตัววางแผนรับภัยธรรมชาติ
ได้ถูกตอ้งและเหมาะสม) 

ถ้าค้าตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้
ค้าตอบที่ถูกต้อง 
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 สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 
 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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แนวค าตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

นักเรียนตอบตามบริบทที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่น นักเรียนอาจต้องสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ิมเติม เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เคยเกิดและความถี่
ในการเกิดในท้องถิ่น และสืบค้นแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติดังกล่าว 
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นักเรียนออกแบบและเขียนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามความคิดของตนเอง 
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ภาพรวมการจัดการเรยีนรู้ประจำหน่วยท่ี 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ 

  

บท เรื่อง กิจกรรม ลำดับแนวความคิด ตัวช้ีวัด 

บทที่ 1 
เงาแและ         
อุปราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ี 1 การเกิด
เงา 
 
 
 
 
 

 
 

 
เรื่องท่ี 2 การเกิด
สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 เงา
เกิดข้ึนได้อย่างไร
และมีลักษณะ
อย่างไร 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่ 2.1 
มองเห็นดวงจันทร์
บังดวงอาทิตย์ได้
อย่างไร 
 

 
 
 

กิจกรรมที่ 2.2  
สุริยุปราคาเกิดข้ึน
ได้อย่างไร 
 

 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2.3 
จันทรุปราคา
เกิดข้ึนได้อย่างไร 

• เมื่อมีวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงจะ
เกิดเงาบนฉาก  

• เงาแบ่งเป็นเงามืดและเงามัว โดยเงามืดเป็น

บริเวณที ่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลย ส่วน     

เงามัวเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบน

ฉาก 

• เราสามารถเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดง

การเกิดเงามืดและเงามัวของวัตถุได้ 
 

• ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์มาก 
แต่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ได้ เนื ่องจาก   
ดวงจันทร์อยู ่ใกล้โลกมากกว่า และเมื่อ          
ดวงจันทร์อยู ่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับ         
ดวงอาทิตย์ในระยะที่เหมาะสม ดวงจันทร์  
จะบังดวงอาทิตย์ได้ 

 

• สุริยุปราคาเกิดจาก ดวงจันทร์โคจรมาอยู่
ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ในแนวเส้นตรง
เดียวกัน ถ้าระยะทางระหว่างดาวแต่ละดวง
เหมาะสม จะทำให้เงาของดวงจันทร์ทอด
มายังโลก ทำให้คนบนโลกที่อยู่บริเวณเงา
มองเห็นดวงอาทิตย์มืดไป เรียกปรากฏการณ์
นี้ว่า สุริยุปราคา 

 

• จันทรุปราคาเกิดจาก โลกโคจรมาอยู่
ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ใน 

 

ว 2.3 ป.6/7  

อธิบายการเกิดเงามืดเงา
มัวจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์  

ว 2.3 ป.6/8  

เขียนแผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดเงามืดเงามัว 

 

ว 3.1 ป.6/1  

สร้างแบบจำลองที่อธิบาย

การเกิดและเปรียบเทียบ

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา

และจันทรุปราคา 

 

หน่วยที่ 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ 
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บท เรื่อง กิจกรรม ลำดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 

 
 

 
 
 
 

 
 
บทที่ 2 
เทคโนโลยี
อวกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เ ร ื ่ อ งท ี ่  1 ร ู ้ จั ก
เทคโนโลยีอวกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ร่วมคิด ร่วมทำ 

กิจกรรมที่ 1.1 

เทคโนโลยีอวกาศ

มีการพัฒนา

อย่างไร 

กิจกรรมที่ 1.2  

เทคโนโลยีอวกาศ

มีประโยชน์

อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมคิด ร่วมทำ 

แนวเส้นตรงเดียวกัน ทำให้โลก

บังแสงจากดวงอาทิตย์ เงาของ

โลกทอดไปบนดวงจันทร์ ทำให้

คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์มืด

ลงและเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอิฐ 

เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า 

จันทรุปราคา 

 
   เทคโนโลยีอวกาศ ได ้ร ับการ

พ ัฒนาอย ่ า งต ่ อ เน ื ่ อ ง เ พ่ื อ

ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น

ของมนุษย์เกี่ยวกับอวกาศ 
 

   เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์ต่อ

มน ุ ษย ์ ใ น ห ล า ย ด ้ า น  เ ช่ น  

ดาวเทียมที่โคจรรอบโลกสามารถ

นำมาใช ้ ในการส ื ่ อสาร การ

พยากรณ์อากาศ  การสำรวจ

ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา

ด ้ านดาราศาสตร์  การระบุ

ตำแหน่งและทิศทาง อีกทั ้งยัง

สามารถนำจุดเด ่นด ้านต่าง ๆ 

ของเทคโนโลยีอวกาศมาพัฒนา

ต่อยอดเป็นเทคโนโลยีที ่ใช ้บน

โลก เพื ่ออำนวยความสะดวก   

แก่มนุษย์  

 

 

 

 

 

 

 

ว 3.1 ป.6/2  

อธิบายพัฒนาการของ

เทคโนโลยีอวกาศและ

ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยี

อวกาศมาใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจำวันจากข้อมูลที่

รวบรวมได้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท 

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการเกิดเงามืดและเงามัว  

2. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด        
เงามืดและเงามัว  

3. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด               
และเปรียบเทียบปรากฏการณ์สุริยุปราคา         
และจันทรุปราคา 

เวลา 8 ชั่วโมง  

แนวคิดสำคัญ  

เมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสง จะเกิด
เงาบนฉาก ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
เกิดขึ้นจากการที่โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์โคจรมา
อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โลกหรือดวงจันทร์ซึ่งเป็นวตัถุ
ทึบแสงก็จะมากั้นทางเดินของแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้
เกิดเงาเช่นกัน 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป. 6 เล่ม 2    หน้า 74-115 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 6 เล่ม 2   หน้า 62-91 

 

 
 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1 การเกิดเงา 
กิจกรรมที่ 1  เงาเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีลักษณะ

อย่างไร 
เรื่องท่ี 2 การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
กิจกรรมที่ 2.1  มองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ได้

อย่างไร 
กิจกรรมที่ 2.2   สุริยุปราคาเกิดข้ึนได้อย่างไร 
กิจกรรมที่ 2.3  จันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 

   บทที่ 1 เงาและอุปราคา 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1 2.1 2.2 2.3 

  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต     
S2 การวัด     
S3 การใช้จำนวน     
S4 การจำแนกประเภท     
S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล     

S7 การพยากรณ์     
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล     
S9 การตั้งสมมติฐาน     
S10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     
S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร     
S12 การทดลอง     
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป     
S14 การสร้างแบบจำลอง     
 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

C1 การสร้างสรรค์     

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

C3 การแก้ปัญหา     

C4 การสื่อสาร     

C5 ความร่วมมือ     
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

หมายเหตุ : รหัสทักษะที่ปรากฏนี้ ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี้ 
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 1 เงาและอุปราคา มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

เงาเกิดในเวลากลางวันเท่านั้น * เงาสามารถเก ิดในเวลากลางค ืน โดยอาศ ัยแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสงอ่ืน หรือแสงสะท้อนจากดวงจันทร์  

เงามีขนาดเท่ากับวัตถุ * เงาอาจมีขนาดใหญ่กว่า เล็กกว่า หรือเท่ากับวัตถุได้ ขึ้นอยู่
กับระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง วัตถุ และฉาก 

เงาเกิดระหว่างดวงอาทิตย์ และวัตถุ (Pine, et al., 
2001) 

เงาเกิดบนฉากซึ่งอยู่ด้านหลังของวัตถุที่ก้ันทางเดินของแสง 

เงาเป็นส่วนสีดำบนวัตถุ * 

 
 

บริเวณสีดำบนวัตถุ เป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสง แต่ไม่ใช่เงาของ
วัตถ ุเพราะเงาเกิดบนฉากเท่านั้น 
 

สุริยุปราคาคือปรากฏการณ์ที่เงาดวงจันทร์ไปบังดวง
อาทิตย์ (วิมุติ, 2560) 

สุริย ุปราคาคือปรากฏการณ์ที ่ดวงจันทร์ โคจรไปบังดวง
อาทิตย์ สิ่งกลม ๆ ดำ ๆ ที่ไปบังดวงอาทิตย์ คือดวงจันทร์
จริง ๆ ไม่ใช่เงาดวงจันทร์ โดยเงาของดวงจันทร์จะตกลงบน
ผิวโลก คนที ่อย ู ่ ในพ ื ้นที ่ด ังกล ่าวจะสามารถมองเห็น
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้ (วิมุต,ิ 2560) 

คนบนโลกจะมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้พร้อม
กันทุกประเทศที่อยู่ในช่วงเวลากลางวัน * 

คนบนโลกบางพื้นที่ที่อยู่ในเงามืดหรือเงามัวของดวงจันทร์ 
จะมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้ แต่ถ้าคนบนโลกที่อยู่
นอกเงาของดวงจันทร์ ก็จะไม่เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคา 

 ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
แก้ไขต่อไปได้ 

* ข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียนจากการทดลองใช้หนังสือเรียนของ สสวท. 

 

 

 

 

ไฟฉาย ดินน้ำมัน 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (1 ชั่วโมง) 

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานและตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน
โดยชักชวนนักเรียนให้ร่วมกันสังเกตรูปนำหน่วยในหนังสือเรียน
หน้า 72-73 จากนั้นครูใช้คำถามดังนี้  
1.1 ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกเคลื่อนที่สัมพันธ์กันอย่างไร 

(โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ พร้อมกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบ
โลก) 

1.2 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในรูปบ้าง (รูปกล้องดูดาว รูป    
ดวงอาทิตย์แหว่ง รูปสุริยุปราคา) 

1.3 น ัก เ ร ี ยน เคย เห ็นปรากฏการณ ์ เช ่ น ในร ูปหร ือไม่  
ปรากฏการณ ์น ี ้ เ ร ี ยกว ่ าอะไร  ( น ัก เร ี ยนตอบตาม
ประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งอาจมีทั้งเคยเห็นและไม่เคยเห็น
เช่น เคยเห็น โดยปรากฏการณ์นี้เรียกว่าสุริยุปราคา) 

1.4 นักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นในรูปเกี่ยวข้องกับเงาหรือไม่ 
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น สิ่งที่เห็นในรูป
เกี่ยวข้องกับเงา โดยดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดเงา
มาถึงบนโลก) 

1.5 จากรูปนักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศ
บ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น กล้องที่
ใช้ถ่ายรูปเป็นเทคโนโลยีอวกาศ) 

2. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่อง เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ 
โดยให้อ่านชื่อหน่วย และอ่านคำถามสำคัญประจำหน่วยที่ 5 
ดังนี้  
2.1 เงาเกิดขึ้นได้อย่างไร 
2.2 สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดข้ึนได้อย่างไร 
2.3 เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์กับชีวิตอย่างไร 

นักเรียนตอบคำถาม โดยครูยังไม่ต้องเฉลยคำตอบ และเมื่อ
เรียนจบหน่วยนี้แล้ว ครูจะถามคำถามนี้อีกครั้งเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน  

3. นักเรียนอ่าน ชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท ใน
หนังสือเรียนหน้า 73 จากนั้นครูใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจดังนี้ 

ในการทบทวนความรู้พื้นฐาน    ครูควร

ให้เวลานักเรียนคิดอย่างเหมาะสม รอคอย

อย ่างอดทน น ักเร ียนต ้องตอบคำถาม

เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู

ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันที 

 

    ในการตรวจสอบความรู ้ เดิม 

ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น

สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 

แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง

จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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3.1  บทนีน้ักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (เรื่องเงาและอุปราคา) 
3.2  จากจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียน

สามารถทำอะไรได้บ้าง (อธิบายการเกิดเงามืดและเงามัว 
เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัว 
สร ้างแบบจำลองท ี ่อธ ิบายการเก ิดและเปร ียบเทียบ
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา) 

4. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดสำคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 74 
จากนั้นครูใช้คำถามดังนี้ จากการอ่านแนวคิดสำคัญ นักเรียน        
คิดว่าจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (การเกิดเงาซึ่งเกิดจากมี
วัตถุทึบแสงกั้นแสง การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา ซึ่งเกิด
จากโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน 
โดยโลกหรือดวงจันทร์กั้นทางเดินของแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้
เกิดเงา) 

5. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรยีน
หน้า 74 โดยครูฝึกทักษะการอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอา่น 
โดยใช้คำถามดังนี้    
5.1 จากรูปเงาปรากฏอยู่ที่ใด (เงาอยู่บนพื้น) 
5.2 เงาเกิดในเวลาใดได้บ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ

ตนเอง เช่น เกิดเวลากลางวัน หรือเวลากลางคืน) 
5.3 ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงใด ๆ จะเกิดเงาได้หรือไม่ เพราะ

เหตุใด (นักเร ียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น         
ไม่เกิด เพราะไม่มีแสงที่จะทำให้เกิดเงาได้)  

6. ครูชักชวนนักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับเงาและอุปราคาในสำรวจ
ความรู้ก่อนเรียน  

7. นักเรียนทำสำรวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 
62 โดยน ักเร ียนอ ่านคำถามแต ่ละข ้อ คร ูตรวจสอบความเข ้าใจ                  
ของน ักเร ี ยน จนแน ่ ใจว ่ าน ักเร ี ยนสามารถทำได ้ด ้ วยตนเอง                                         
จ ึงให ้น ักเร ียนตอบคำถาม ท ั ้ งนี้ ค ำตอบของแต ่ ละคนอาจ                                    
แตกต่างกัน และคำตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้ 

8. ครูสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเกี่ยวกับเงาและอุปราคาอย่างไรโดยอาจสุ่มให้นักเรียน  
2-3 คน นำเสนอคำตอบของตนเอง ครยูังไมต่้องเฉลยคำตอบ แต่

หากนกัเรียนไม่สามารถตอบค าถาม

หรืออภิปรายไดต้ามแนวค าตอบ ครูควรให้

เวลานกัเรียนคดิอยา่งเหมาะสม รอคอย

อย่างอดทน และรบัฟังแนวความคิดของ

นกัเรียน 
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จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบบทนี้
แล้ว ทั ้งนี ้ครูควรบันทึกแนวคิดคลาดเคลื ่อนหรือแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียน เพ่ือนำมาใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
แก้ไขแนวคิดคลาดเคลื ่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่
น่าสนใจของนักเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     รูป หงส์ที่ว่ายลอยเหนือน้ำและมีภาพสะท้อนในน้ำ       รูป  ขาของนักบัลเล่ต์ที่มีภาพสะท้อนบนพื้นห้องท่ีเรียบ 
 
 
 
 
 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียนเรื่องที่ 1 การเกิดเงา  ครูอาจเตรียมรูปวัตถุที่มีภาพสะท้อนใน

น้ำ เช่นเดียวกับเรื ่องที ่อ่านในนิทาน ตัวอย่างภาพ เช่น ภาพสะท้อนของสิ ่งที ่ลอยอยู ่ในน้ำ 

นอกจากนี้ครูอาจเตรียมภาพสะท้อนของแสงบนวัตถุผิวมันวาว เช่น ภาพบนช้อนโลหะ หรือภาพบน

พื้นผิวหินแกรนิต นอกจากนี้ในกิจกรรมที่ 1 เงาเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีลักษณะอย่างไร ครูอาจ

เตรียมหาวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเล่นละครเงา (โดยเลือกวีดิทัศน์ท่ีแสดงให้เห็นเงาบนฉาก โดยไม่ให้เห็น

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดเงานั้น) เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในช่วงนำเข้ าสู่บทเรียน เช่น 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=MNul3ZPk7ZA  และครูควรมอบหมายให้นักเรียนแต่ละ

กลุ่มเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย 1-2 กระบอก และกระป๋องเปล่าสำหรับใช้ใน

การทำกิจกรรม  

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครเูพื่อจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MNul3ZPk7ZA
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การสำรวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบคำถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบคำตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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เงาเกิดที่ด้านผนัง 2 และเกิดบนผนังบริเวณที่ไม่มีแสงตกกระทบเลย 

 

 

 

 

เงาเกิดจากการมีวัตถุทึบแสงกั้นทางเดินของแสง ทำให้ไม่มี

แสง หรือมีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก 

ขนาดของเงาอาจจะใหญ่กว่า เล็กกว่า หรือเท่ากับวัตถุก็ได้ ขึ้นอยู่
กับระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสง วัตถุ และฉาก 

   เงาเกิดในเวลากลางคืนได้ โดยเกิดในบริเวณที่มีแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสงต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า เทียนไข หรือแสงสะท้อนจากดวงจันทร์ 

เงาไม่ใช่วัตถุ เงาอาจมีสีเทา ซึ่งคือบริเวณเงามัว 
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ไม่พร้อมกัน เพราะ คนที่เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาจะเป็นคนทีอ่ยู่บนโลกใน
เวลากลางวัน และอยู่ในบริเวณเงามืดและเงามัวเท่านั้น คนที่อยู่นอกบริเวณ
เงาจะไม่เห็นปรากฏการณ์นี้   

ไม่ถูกต้อง เพราะ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดจากการบังกัน
ของดาว โดยสุริยุปราคาเกิดจากดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ ทำให้เงาของดวงจันทร์
ทอดมายังโลก ส่วนจันทรุปราคาเกิดจากโลกบังดวงอาทิตย์ ทำให้เงาของโลกทอด
ไปยังดวงจันทร์ 
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เรื่องที่ 1 การเกิดเงา 
ในเรื ่องนี ้น ักเรียนจะได้เรียนรู้ เกี ่ยวกับการเกิดเงา และ

ลักษณะของเงามืดและเงามัว รวมทั้งการเขียนแผนภาพรังสีของ
แสงแสดงตำแหน่งการเกิดเงาของวัตถุบนฉากได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและอธิบายการเกิดเงาและลักษณะของเงา 

2. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงา 

 

เวลา 2 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

คล ิปห ูขาว ด ินน ้ำม ัน กรรไกร กระดาษแข ็งเทาขาว  

ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย ไม้เสียบ เทปใส กระป๋องเปล่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป. 6 เล่ม 2           หน้า 78-89 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 6 เล่ม 2   หน้า 65-71 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาที)  

ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 

1. ครูทบทวนความรู้พื ้นฐานของนักเรียนเกี ่ยวกับแสง และการมองเห็นซึ่ง
นักเรียนได้เรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้คำถาม ดังนี้ 

1.1 วัตถุใดบ้างที ่สามารถให้แสงได้ และเร ียกวัตถุที ่ให ้แสงว่าอะไร               
(วัตถุท่ีให้แสงได้ เช่น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟ และเรียกวัตถุที่
ให้แสงว่าแหล่งกำเนิดแสง) 

1.2 แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดแสงอย่างไร (แสงเคลื่อนที่ออกจาก
แหล่งกำเนิดเป็นแนวตรง ในทุกทิศทาง) 

1.3 เราสามารถเขียนเส้นรังสีของแสงแสดงการเคลื ่อนที ่ของแสงจาก
แหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไร (ครูอาจให้ตัวแทนนักเรียนออกมาวาดภาพ
บนกระดาน โดยวาดเส้นรังสีของแสงเป็นลูกศรเส้นตรง พุ่งออกจาก
แหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทาง) 

1.4 สิ่งที่นำมากั้นทางเดินของแสงแบ่งได้เป็นกี่ประเภท แต่ละประเภท

แตกต่างกันอย่างไร (แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ตัวกลางโปร่งใส ตัวกลาง

โปร่งแสง และวัตถุทึบแสง เมื่อนำตัวกลางโปร่งใสมากั้นทางเดินของ

แสงจะสามารถมองเห็นแสงได้อย่างชัดเจน แต่ถ้านำตัวกลางโปร่งแสง

มาก้ันทางเดินของแสงจะสามารถมองเห็นแสงได้ แต่ไม่ชัดเจน และเม่ือ

นำวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสง จะไม่สามารถมองเห็นแสงได้เลย) 

2.  ครูเชื่อมโยงความรู้ของนักเรียนเข้าสู่การเรียนเรื่อง การเกิดเงา โดยใช้คำถาม

ดังนี้ เงาเกิดขึ้นได้อย่างไร และเก่ียวข้องกับแสงหรือไม่ อย่างไร 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (20 นาที) 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 78 แล้ว
ร่วมกันอภิปรายเพื ่อหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึกคำตอบของ
นักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 78-79 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธ ีการอ่านที ่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั ้นครู
ตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี้ 
4.1 พอเพียงต้องการอ่านนิทานให้ใครฟัง (พอเพียงอัดเสียงอ่านนิทานให้     

ผู้บกพร่องทางสายตาฟัง) 

ใ น ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้

พื้นฐาน ครูควรให้เวลานักเรียน

คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง

อดทน นักเรียนต้องตอบคำถาม

เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้

หร ือล ืมคร ูต ้องให ้ความร ู ้ที่

ถูกต้องทันที 

 

ในการตรวจสอบความรู้ เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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4.2 พอเพียงเลือกนิทานอีสปเรื่องใด (สุนัขกับเงา) 
4.3 สุนัขขโมยสิ่งใด และขโมยมาจากที่ใด (สุนัขขโมยชิ้นเนื้อมาจากตลาด) 
4.4 ขณะที่สุนัขยืนอยู่บนสะพานและมองลงไปในน้ำ สุนัขมองเห็นอะไร (มัน

มองเห็นสุนัขอีกตัวหนึ่งกำลังคาบชิ้นเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าชิ้นเนื้อของ
ตน) 

4.5 ข้อคิดของนิทานเรื่องนี้ตรงกับสำนวนไทยว่าอะไร เพราะเหตุใด (ข้อคิด
ของนิทานเรื่องนี้ตรงกับสำนวน “โลภมาก ลาภหาย” ซึ่งมีความหมาย
ว่ายิ่งละโมบอยากได้ไม่รู้จักพอ สุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเลย เช่นเดียวกับ
สุนัขที่โลภอยากได้ชิ ้นเนื้อก้อนโตกว่าที่มันเห็นสุนัขอีกตัวคาบในน้ำ 
สุดท้ายชิ้นเนื้อที่คาบมาก็ตกน้ำหายไป) 

4.6 สิ ่งที ่สุนัขบนสะพานมองเห็นเป็นสุนัขอีกตัวหนึ ่งในลำธารคืออะไร          
(คือภาพของตัวเองท่ีเกิดจากการสะท้อนของแสง)  

4.7 ตัวอย่างภาพที่เกิดจากการสะท้อนของแสงมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบ
ตามความเข้าใจ เช่น การมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในกระจกเงา การมองเห็น
ภาพสะท้อนของดวงจันทร์ในน้ำ) 

5. ครูอาจให้นักเรียนสังเกตรูปดวงจันทร์บนท้องฟ้า และมีภาพสะท้อนในน้ำ 
หรือรูปตึกหรืออาคารที่มีภาพสะท้อนในน้ำเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพตัวอย่าง
ในชีวิตประจำวันมากขึ้น  

ขั้นสรุปจากการอ่าน (5 นาที)  
 

6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า จากนิทานสุนัขกับเงา สิ่งที่
สุนัขบนสะพานมองเห็นเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งในลำธาร คือภาพที่เกิดจากการ
สะท้อนของแสง แต่ไม่ใช่เงาของสุนัขบนสะพาน 

7. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 65 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื ่อเปรียบเทียบคำตอบของนักเรียนใน       

รู้หรือยัง กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
9. นักเรียนอ่านคำถามท้ายเรื่องที่อ่านและลองตอบคำถาม ดังนี้ 

9.1  เงามีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)  
9.2  เงาเกิดขึ้นได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

     ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำกิจกรรม 

 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 

 

ครูควรอภิปรายกับนักเรียนว่าคำใน

ภาษาไทยในชีว ิตประจำวันมักจะ

เรียกภาพที่เกิดจากการสะท้อนของ

แสงว่าเงา แต่ในทางวิทยาศาสตร์ไม่

ถือว่าเป็นเงา จึงทำให้คำศัพท์ทาง

วิทยาศาสตร์แตกต่างจากคำศัพท์ที่

ใ ช ้ ใ น ช ี ว ิ ต  เ ช ่ น เ ด ี ย ว ก ั บ ใ น

ชีวิตประจำวันที่มักจะเรียกน้ำแข็งที่

เปลี่ยนเป็นน้ำว่าน้ำแข็งละลาย แต่

ในทางว ิทยาศาสตร ์น ั ้นน ้ำแข็งที่

เปล ี ่ยนสถานะจากของแข็ ง เป็น

ของเหลวไม่ใช่การละลาย แต่เป็น

การหลอมเหลว 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 



181 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2 | หน่วยท่ี 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

โลภมาก ลาภหาย  

เป็นภาพของสุนัขตัวนั้นเอง ซึ่งเกิดจากการสะท้อนของแสง ไม่ใช่

เงาของสุนัข 
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กิจกรรมที่ 1 เงาเกิดขึ้นได้อย่างไรและ         
มีลักษณะอย่างไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตและอธิบายการเกิด
เงา และลักษณะของเงาที่มีทั้งเงามืดและเงามัว รวมทั้งได้
เรียนรู้การเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงาของ
วัตถ ุ

 

เวลา  1.5  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายการเกิดเงา และลักษณะของเงา 
2. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงา 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. คลิปหูขาว   2 อัน 
2. ดินน้ำมัน   1 ก้อน 
3. กรรไกร   1 เล่ม 
4. กระดาษแข็งเทาขาวขนาด A4  1 แผ่น 
5. ไม้เสียบ    2-3 อัน 
6. เทปใส     1 ม้วน 
 

สิ่งท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
1. ถ่านไฟฉาย   2-3 ก้อน 
2. ไฟฉาย     1 กระบอก 
3. กระป๋องเปล่า    1 ใบ 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 S1  การสังเกต   
 S5  การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 
 
 
 

 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

C2    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C5   ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2    หน้า 80-87 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.6 เล่ม 2  หน้า 66-71 
3. วีดิทัศน์ตัวอย่างปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู         

เรื่อง เงามีลักษณะอย่างไร http://ipst.me/9868 

 

S1   การสังเกต 

S4   การจำแนกประเภท 

http://ipst.me/9868
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเกิดเงา โดยให้นักเรียนชมวีดิทัศน์การ
แสดงละครเงา โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่  มือ นิ้ว และแขน 
ประกอบดนตรี จากนั้นนักเรียนและครรู่วมกันอภิปรายตามแนวคำถามดังนี ้
1.1 จากวีดิทัศน์ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามที่สังเกตได้ 

เช่น เห็นเงารูปร่างต่าง ๆ เงามีสีดำ) 
1.2 เงาเกิดได้อย่างไร และมีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ

ของตนเอง เช่น เกิดจากมีวัตถุวางด้านหลังของแหล่งกำเนิดแสง มีสีดำ) 
ครูยังไม่เฉลยคำตอบ แต่ชักชวนให้นักเรียนค้นพบคำตอบจากการทำ

กิจกรรม 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ทำเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 80 

จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการทำ

กิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การเกิดเงา ลักษณะของเงา 
แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงา) 

2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
2.3 เมื ่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะทำอะไรได้ (อธิบายการเกิดเงา และ

ลักษณะของเงา และเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงา) 
3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ข้อที่ 1 ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 66 และ

จุดประสงค์ข้อที่ 2 ลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 67 จากนั ้นนักเรียน 

อ่าน สิ่งที่ต้องใช้ ในการทำกิจกรรม หากนักเรียนไม่รู ้จักวัสดุอุปกรณ์ใด              
ครูนำวัสดุอุปกรณ์นั้นมาแสดงให้นักเรียนดู 

4. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ตอนที่ 1 โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
4.1 นักเรียนต้องตัดกระดาษแข็งขนาดเท่าไร เพื่อใช้ทำอะไร (ตัดกระดาษ

แข็งขนาด A4 เพ่ือทำเป็นฉาก) 
4.2 นักเรียนต้องใช้สิ่งใดช่วยตั้งกระดาษให้เป็นฉาก (คลิปหูขาว 2 อัน) 
4.3 สิ่งที่นักเรียนต้องทำหลังจากนั้นคืออะไร (หาวิธีทีท่ำให้วัตถเุกิดเงา) 
4.4 วัตถุท่ีใช้ทำให้เกิดเงามีอะไรบ้าง (ดินน้ำมัน ฝ่ามือ และกระป๋อง)                      
4.5 สิ่งที่ต้องสังเกตมีอะไรบ้าง (ตำแหน่งการวางอุปกรณ์ รูปร่างของวัตถุ

ส่วนที่นำมากั้นแสง และรูปร่างของเงาบนฉาก) 

ครูอาจเตรียมหาวีดิทัศน์เกี่ยวกับ

การเล่นละครเงา (โดยเลือกวีดิทัศน์

ที่แสดงให้เห็นเงาบนฉาก โดยไม่ให้

เห็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดเงานั้น) 

เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน

ในช่วงนำเข้าสู ่บทเรียน เช่น จาก 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MNul3ZPk7ZA 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ในการตรวจสอบความรู้ เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากการทำกิจกรรม 
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5. ครูอาจอธิบายเพิ่มเติมพร้อมแสดงตัวอย่างวัตถุ เช่น กระป๋อง มีหลายด้าน 
ทั้งด้านข้างและด้านก้นกระป๋อง ให้นักเรียนสังเกตและหาวิธีทำให้เกิดเงาทุก
ด้านของวัตถุ จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน ขณะที่ทำ
กิจกรรมครูควรช่วยเหลือและให้คำแนะนำตามความจำเป็น 

6. เมื่อทุกกลุ่มทำกิจกรรมและสังเกตผลที่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูอาจให้
นักเรียนนำข้อมูลบันทึกลงในตารางบนกระดานหรือกระดาษปรู ๊ฟที่ครู
เตรียมไว้ให้ 

7. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายผลการทำกิจกรรม จากข้อมูลในตารางโดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
7.1 นักเรียนทำอย่างไรเพื่อให้เกิดเงาบนฉาก (ใช้ไฟฉายส่องไปยังวัตถุที่วาง

ไว้ด้านหน้าฉาก) 
7.2 เงาของดินน้ำมันมีลักษณะเหมือนหรือต่างจากก้อนดินน้ำมันหรือไม่ 

อย่างไร (แตกต่างกัน เงาของดินน้ำมันมีสีดำหรือเทาเป็นรูปวงกลม 
ส่วนก้อนดินน้ำมันมีสีต่าง ๆ เช่น สีน้ำเงิน สีเขียว เป็นทรงกลม) 

7.3 เงาของกระป๋องแต่ละด้านมีลักษณะเหมือนหรือต่างจากกระป๋องหรือไม่ 
อย่างไร (แตกต่างกัน ถ้าหันด้านก้นกระป๋องหรือฝากระป๋องก้ันแสงจาก       
ไฟฉายจะเกิดเงารูปวงกลมสีดำหรือเทา แต่ถ้าหันด้านข้างกระป๋องกั้น
แสงจากไฟฉายจะเกิดเงารูปสี่เหลี่ยมสีดำหรือเทา) 

7.4 ลักษณะของเงากับลักษณะของวัตถุส่วนที่กั้นแสงเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร (เหมือนกัน หรือคล้ายกัน โดยถ้าวัตถุส่วนที่กั ้นแสงเป็นรูป
วงกลม เงาจะมีรูปร่างคล้ายวงกลม หรือถ้าวัตถุส่วนที่กั้นแสงเป็นรูปร่าง
คล้ายสี่เหลี่ยม เงาก็จะมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยม) 

7.5 ลักษณะเงาของวัตถุแตกต่างจากวัตถุอย่างไร (เงามีลักษณะแบนราบไป
กับฉาก มีแต่ความกว้างและความยาว หรือเป็นรูปร่าง 2 มิติบนฉาก 
ส่วนวัตถุมีทั้งความกว้าง ความยาว และความหนาเป็น 3 มิติ เงามีสีดำ
หรือเทา ส่วนวัตถุมีสีต่าง ๆ และเงามีลักษณะคล้ายกับส่วนของวัตถุที่
นำมากั้นแสง เช่น ถ้าส่วนของวัตถุที่นำมากั้นแสงเป็นรูปสี่เหลี่ยม เงาก็
จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเช่นกัน) 

8 นักเรียนอ่านทำอย่างไร ตอนที่ 2 โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
8.1 นักเรียนต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพื ่อทำให้เกิดเงา (ใช้อุปกรณ์ ได้แก่           

ดินน้ำมันทรงกลม และกระป๋องด้านต่าง ๆ) 

ตอนที่ 1 
S1 การสังเกตการวางตำแหน่งของ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเงา 
รูปร่างของวัตถุส่วนที่กั้นแสง 
และลักษณะของเงาบนฉาก 

S5 การบอกความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปร่างของวัตถุส่วนที่กั้นแสง กับ
รูปร่างของเงาบนฉาก 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับการเกิดเงาและลักษณะ
ของเงาของวัตถุบนฉาก 

C5 การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือ
สังเกตและอธิบายการเกิดเงา 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และท ักษะแห ่ งศตวรรษท ี ่  21 ที่
นักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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8.2 นักเรียนมีวิธีการเลื่อนดินน้ำมันและกระป๋องเพื่อให้เกิดเงาอย่างไร 
(เลื่อนเข้าใกล้ไฟฉาย และเลื่อนเข้าใกล้ฉาก) 

8.3 เมื่อเลื่อนวัตถุทั้งสองนี้ สิ่งที่ต้องกำหนดให้อยู่ที่เดิมเสมอคืออะไร (ต้อง
ให้ตำแหน่งของไฟฉาย และฉากอยู่ที่เดิมเสมอ) 

8.4 สิ ่งที ่น ักเร ียนต้องสังเกตและบันทึกผลคืออะไร (ส ังเกตและวาด
รูปลักษณะเงาของวัตถุ) 

8.5 เมื่อเลื่อนวัตถุและสังเกตเงาของวัตถุแล้ว นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับ
เรื่องอะไร (อภิปรายเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของเงาของวัตถุเมื ่ออยู่
ใกล้ไฟฉายและเม่ืออยู่ใกล้ฉาก) 

8.6 เมื่ออภิปรายแล้ว นักเรียนต้องอ่านใบความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
และเมื่ออ่านแล้วต้องอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งใด (อ่านใบความรู้เรื่องการ
เกิดเงา และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของเงาและวิธีการเขียนแผนภาพ
รังสีของแสงที่ทำให้เกิดเงา) 

9. เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำ
กิจกรรม ขณะที่ทำกิจกรรม ครูควรช่วยเหลือและให้คำแนะนำตามความ
จำเป็น 

10. เมื่อทุกกลุ่มทำกิจกรรมและสังเกตผลที่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูอาจให้
นักเรียนนำข้อมูลบันทึกลงในตารางบนกระดานหรือกระดาษปรู ๊ฟที่ครู
เตรียมไว้ให้ 

11. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม จากนั้นครแูละนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ผลการทำกิจกรรม จากข้อมูลในตารางโดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
11.1 เมื่อเลื่อนดินน้ำมันเข้าใกล้ไฟฉาย และเลื่อนดินน้ำมันเข้าใกล้ฉาก 

ลักษณะเงาของดินน้ำมันแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แตกต่างกัน โดย
เมื่อเลื่อนดินน้ำมันเข้าใกล้ไฟฉาย เงาที่เกิดขึ้นจะมีวงสีดำอยู่ตรงกลาง 
แล้วมีเงาวงสีเทาขนาดใหญ่ล้อมรอบ แต่ถ้าเลื่อนดินน้ำมันเข้าใกล้ฉาก   
ทั้งเงาวงสีดำตรงกลางและเงาวงสีเทาที่ล้อมรอบจะมีขนาดเล็กลง) 

ตอนที่ 2 
S1 การสังเกตรูปร่างของเงาบนฉาก

เมื่อเปลี่ยนระยะห่างของ
แหล่งกำเนิดแสง วัตถุ และฉาก 

S5 การบอกความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปร่างของเงาเมื่อวัตถุอยู่ใกล้
แหล่งกำเนิดแสงและเม่ือวัตถุอยู่
ใกล้ฉาก 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะของเงาเม่ือวัตถุ
อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงและเมื่อ
วัตถุอยู่ใกล้ฉาก 

C4 การอภิปรายเก่ียวกับการแสดง
แผนภาพรังสีของแสงและเขียน
แผนภาพรังสีของแสงแสดงการ
เกิดเงาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และท ักษะแห ่ งศตวรรษท ี ่  21 ที่
นักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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11.2  เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเงาของกระป๋องแต่ละ
ด้าน เมื่อเลื่อนกระป๋องเข้าใกล้ไฟฉาย และเลื่อนเข้าใกล้ฉากเหมือน
หรือแตกต่างกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเงาของดินน้ำมันเมื่อ
เลื ่อนดินน้ำมันหรือไม่ อย่างไร (การเปลี ่ยนแปลงลักษณะเงาของ
กระป๋องเมื่อเลื่อนกระป๋องเข้าใกล้ไฟฉาย และเมื่อเลื่อนกระป๋องเข้า
ใกล้ฉากจะเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเงาของดินน้ำมัน 
โดยเมื่อเลื่อนกระป๋องเข้าใกล้ไฟฉาย เงาที่เกิดขึ้นจะมีวงสีดำอยู่ตรง
กลาง แล้วมีเงาวงสีเทาขนาดใหญ่ล้อมรอบ แต่ถ้าเลื่อนกระป๋องเข้าใกล้
ฉาก ทั้งเงาวงสีดำตรงกลางและเงาวงสีเทาที่ล้อมรอบจะมีขนาดเล็กลง) 

11.3  จากใบความรู ้ เงามีกี ่ประเภท อะไรบ้าง และเงาแต่ละประเภท
แตกต่างกันอย่างไร (เงามี 2 ประเภท คือ เงามืด และเงามัว โดยเงามืด
ที่ปรากฏบนฉากเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกกระทบเลย เงามืดจะมีสีดำ 
ส่วนเงามัวที ่ปรากฏบนฉากเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกกระทบ      
ทำให้เงามัวมีสีเทา) 

11.4  การเขียนแผนภาพรังสีของแสงอย่างง่ายที่แสดงการเกิดเงาทำได้โดย
วาดเส้นรังสีของแสงออกจากแหล่งกำเนิดแสงกี่จุด และจุดละกี่เส้น 
(วาดเส้นรังสีของแสงออกจากแหล่งกำเนิดแสง 2 จุด คือ วาดออกจาก
จุดบนสุด และจุดล่างสุดของแหล่งกำเนิดแสง จุดละ 2 เส้น รวมเป็น
วาดเส้นรังสีของแสงทั้งหมด 4 เส้น) 

11.5  เพราะเหตุใดในการเขียนแผนภาพแสดงการเกิดเงาจึงใช้การวาดเส้น
รังสีของแสงเพียง 4 เส้น (เพ่ือทำให้สะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยละเส้น
รังสีอ่ืนไว้ ไม่ต้องเขียน) 

 ครูให้นักเรียนฝึกเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงา โดยให้
นักเรียนกำหนดระยะการวางแหล่งกำเนิดแสง วัตถุ และฉาก แล้วฝึก
ลากเส้นรังสีของแสง พร้อมระบุว่าเงาที่เกิดขึ้นบนฉากบริเวณใดเป็นเงามืด 
และบริเวณใดเป็นเงามัว 

12.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิดเงา
และลักษณะของเงา จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าเงาเกิดจาก
วัตถุทึบแสงกั้นทางเดินของแสง เงามีลักษณะคล้ายกับวัตถุส่วนที่มากั้น
แสง เงาแบ่งเป็นเงามืดและเงามัว เราสามารถวาดตำแหน่งเงาของวัตถุบน
ฉากได้โดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสง (S13) 

13.  ครูชักชวนนักเรียนอภิปรายเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเงา โดย
ครูสาธิตในห้องปิดที่ค่อนข้างมืด จากนั้นใช้ไฟฉายส่องไปยังดินน้ำมัน 

ถ้าครูพบว่านักเรียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
การเกิดเงาและลักษณะของเงา 
ให้ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง 
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นักเรียนจะสังเกตเห็นดินน้ำมันมีส่วนที่มืดอยู่ครึ่งหนึ่ง และมีส่วนที่สว่าง   
อยู่ครึ่งหนึ่ง ดังรูป 

 
  
   ครูใช้คำถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

  บริเวณที่มืดบนดินน้ำมันเป็นเงาหรือไม่ เพราะเหตุใด (บริเวณที่มืด
บนดินน้ำมันไม่ใช่เงา เพราะเงาต้องเกิดบนฉาก เงาไม่เกิดบนวัตถุที่มากั้น
ทางเดินของแสง)   

  ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าส่วนที่มืดบนวัตถุ เป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงของ
วัตถุ แต่ไม่ใช่เงา 

14.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื ่อตอบคำถามใน ฉันรู ้อะไร โดยครูอาจใช้
คำถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

15.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที ่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน  

สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

16.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพ่ิมเติม

ใน อยากรู้อีกว่า ครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำถามของตนเอง

หน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำถามท่ีเพ่ือนนำเสนอ 

17.  ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด 

18.  นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 88-89 ครูนำ

อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู

กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องดังนี้ ปรากฏการณ์

ธรรมชาติใดที ่เกิดจากการเกิดเงาบ้าง และเกิดขึ ้นได้อย่างไร  โดยให้

นักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบคำถาม ซึ่งครูควรเน้นให้นักเรียนตอบ

คำถาม พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบและชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบ

ร่วมกันจากการเรียนเรื่องต่อไป 

 

ไฟฉาย ดินน้ำมัน 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้อ่าน

เร ื ่องท ี ่  2 การเก ิดส ุร ิย ุปราคาและ

จันทรุปราคา ครูควรเตรียมดาวน์โหลด 

animation น ิ ท าน ร าห ู เ พ ื ่ อ เ ป ิ ด ใ น

นักเรียนดูประกอบเนื้อเรื่องที่อ่าน 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

สังเกตและอธิบายการเกิดเงา และลักษณะของเงา 

ไฟฉาย   ดินน้ำมัน   ฉาก 

ไฟฉาย   ฝ่ามือ     ฉาก 

ไฟฉาย  ด้านข้างกระป๋อง  ฉาก 

ไฟฉาย  ก้นกระป๋อง ฉาก 
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1.สังเกตลักษณะของเงา 
2. เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงา 
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เงาเกิดจากมีวัตถุ ได้แก่ ดินน้ำมัน ฝ่ามือ กระป๋อง มากั้นแสงจาก        

ไฟฉาย โดยเงาจะเกิดบนฉาก 

เงาแตกต่างจากวัตถุ โดยเงามีสีดำหรือเทา เงามีลักษณะแบนราบ     
ไปกับฉาก เป็นรูปร่าง 2 มิติ ในขณะที่วัตถุมีสีสัน และมีรูปทรง 3 มิติ  

เงามีรูปร่างคล้ายกับรูปร่างของวัตถุด้านที่นำมากั้นแสง เช่น เม่ือนำดินน้ำมัน
ก้อนกลมมากั้นแสง รูปร่างของดินน้ำมันด้านที่กั้นแสง จะเป็นรูปวงกลม เงาของ
ดินน้ำมันก็มีรูปร่างเป็นวงกลมด้วย หรือถ้านำด้านข้างของกระป๋องซ่ึงมีรูปร่าง
สี่เหลี่ยมกั้นแสงไฟฉาย เงาจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยม แต่ถ้านำด้านก้นกระป๋องซ่ึงมี
รูปร่างเป็นวงกลมมากั้นแสงไฟฉาย เงาจะมีรูปร่างเป็นวงกลมด้วย 

การนำวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงทำให้เกิดเงาทอดลงบนฉาก  เงามี
ลักษณะเป็นสีดำหรือสีเทา และเป็นรูปร่าง 2 มิติ คล้ายวัตถุส่วนที่นำมากั้นแสง  
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เงาที่เกิดขึ้นเม่ือวัตถุอยู่ใกล้ไฟฉายและอยู่ใกล้ฉากจะมีลักษณะที่เหมือนกันคือ 
มีทั้งเงามืดและเงามัว แต่ขนาดของเงาจะแตกต่างกันโดยเมื่อวัตถุอยู่ใกล้        
ไฟฉาย ทั้งเงามืดและเงามัวจะมีขนาดใหญ่กว่าเม่ือวัตถุอยู่ใกล้ฉาก 

เงามี 2 ประเภท คือ เงามืดและเงามัว เงามืดมีสีดำ เป็นบริเวณที่ไม่มีแสง      
ตกลงบนฉาก ส่วนเงามัวมีสีเทา เป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก 
เงามืดจะอยู่ตรงกลาง ส่วนเงามัวอยู่ล้อมรอบเงามืด 

เงามืด 

เงามัว 

เงามัว 
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เงามี 2 ประเภท คือ เงามืดและเงามัว โดยเงามืดมีสีดำ เป็นบริเวณที่ไม่มีแสง
ตกลงบนฉาก ส่วนเงามัวมีสีเทา เป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉาก 
เงามืดจะอยู่ตรงกลาง ส่วนเงามัวอยู่ล้อมรอบเงามืด การเขียนแผนภาพรังสี
ของแสงแสดงการเกิดเงาใช้การเขียนรังสีของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 2 จุด 
จุดละ 2 เส้น ผ่านวัตถุไปยังฉาก จะทำให้ปรากฏเป็นพื้นที่ท่ีจะเกิดเงามืดและ
เงามัวได้ 

เมื่อมีวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงจะเกิดเงาบนฉาก เงามีลักษณะเป็น 
สีดำหรือสีเทา และเป็น 2 มิติ มีรูปร่างคล้ายวัตถุส่วนที่นำมากั้นแสง เงามี         
2 ประเภท คือ เงามืดและเงามัว ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เราสามารถบอก
ลักษณะของเงาของวัตถุได้โดยการเขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิด
เงา 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1 เงาเกิดขึน้ได้อย่างไร และมลีักษณะอย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S5 การหาความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างสเปซ

กับสเปซ 
 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
 รวมคะแนน  

 
 

แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรูข้องนกัเรียนท าได ้ดงันี ้
1. ประเมินความรูเ้ดิมจากการอภิปรายในชัน้เรียน 

2. ประเมินการเรียนรูจ้ากค าตอบของนกัเรียนระหว่างการจดัการเรียนรูแ้ละจากแบบบนัทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการท ากิจกรรมของนกัเรียน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การใช้ประสาทสัมผัส
เพ่ือบอกรายละเอียด
ของการวางตำแหน่ง
ของอุปกรณ์ท่ีทำให้
เกิดเงา รูปร่างของ
วัตถุส่วนที่กั้นแสง 
ลักษณะของเงาบน
ฉาก และรูปร่างของ
เงาบนฉากเมื่อ
เปลี่ยนระยะห่างของ
แหล่งกำเนิดแสง 
วัตถุ และฉาก 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเพื่อบอก
รายละเอียดของการวาง
ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่
ทำให้เกิดเงา รูปร่างของ
วัตถุส่วนที่กั้นแสง 
ลักษณะของเงาบนฉาก 
และรูปร่างของเงาบน
ฉากเมื่อเปลี่ยนระยะห่าง
ของแหล่งกำเนิดแสง 
วัตถุ และฉากได้ถูกต้อง
ด้วยตนเอง  

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เพ่ือบอกรายละเอียดของ
การวางตำแหน่งของ
อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเงา 
รูปร่างของวัตถุส่วนที่กั้น
แสง ลักษณะของเงาบน
ฉาก และรูปร่างของเงา
บนฉากเม่ือเปลี่ยน
ระยะห่างของแหล่งกำเนิด
แสง วัตถุ และฉากได้
ถูกต้องจากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเพื่อบอก
รายละเอียดของการ
วางตำแหน่งของ
อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเงา 
รูปร่างของวัตถุส่วนที่
กั้นแสง ลักษณะของเงา
บนฉาก และรูปร่างของ
เงาบนฉากเมื่อเปลี่ยน
ระยะห่างของ
แหล่งกำเนิดแสง วัตถุ 
และฉากได้ถูกต้อง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น  

S5 การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซ
กับสเปซ 

การบอก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปร่างของวัตถุส่วนที่
กั้นแสงกับรูปร่างของ
เงาบนฉาก และ
รูปร่างของเงาเมื่ออยู่
ใกล้แหล่งกำเนิดแสง
และเม่ืออยู่ใกล้ฉาก 

สามารถบอก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปร่างของวัตถุส่วนที่กั้น
แสงกับรูปร่างของเงาบน
ฉาก และรูปร่างของเงา
เมื่ออยู่ใกล้แหล่งกำเนิด
แสงและเมื่ออยู่ใกล้ฉาก
ไดถู้กต้องด้วยตนเอง 

สามารถบอก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปร่างของวัตถุส่วนที่กั้น
แสงกับรูปร่างของเงาบน
ฉาก และรูปร่างของเงา
เมื่ออยู่ใกล้แหล่งกำเนิด
แสงและเม่ืออยู่ใกล้ฉาก
ไดถู้กต้อง จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารบอก
ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปร่างของวัตถุส่วนที่
กั้นแสงกับรูปร่างของ
เงาบนฉาก และรูปร่าง
ของเงาเมื่ออยู่ใกล้
แหล่งกำเนิดแสงและ
เมื่ออยู่ใกล้ฉากได้
ถูกต้องบางส่วน แม้ว่า
จะได้รับคำชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าเมื่อนำ
วัตถุทึบแสงกั้น

สามารถการลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้องด้วย
ตนเองว่าเมื่อนำวัตถุทึบ

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่นว่า

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้อง
บางส่วน ถึงแม้จะได้รับ



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ     196 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ทางเดินของแสงจะ
เกิดเงาซึ่งมีลักษณะ
เป็น 2 มิติบนฉาก มี
สีดำหรือเทา และมี
ลักษณะคล้ายส่วน
ของวัตถุที่นำมากั้น
ทางเดินของแสง และ
ลักษณะของเงาจะ
แตกต่างกันเมื่อวัตถุ
อยู่ใกล้แหล่งกำเนิด
แสงและเม่ืออยู่ใกล้
ฉาก 

แสงกั้นทางเดินของแสง
จะเกิดเงาซึ่งมีลักษณะ
เป็น 2 มิติบนฉาก มีสีดำ
หรือเทา และมีลักษณะ
คล้ายส่วนของวัตถุที่
นำมาก้ันทางเดินของแสง 
และลักษณะของเงาจะ
แตกต่างกันเมื่อวัตถุอยู่
ใกล้แหล่งกำเนิดแสงและ
เมื่ออยู่ใกล้ฉาก 

เมื่อนำวัตถุทึบแสงกั้น
ทางเดินของแสงจะเกิด
เงาซึ่งมีลักษณะเป็น 2 
มิติบนฉาก มีสีดำหรือ
เทา และมีลักษณะคล้าย
ส่วนของวัตถุที่นำมาก้ัน
ทางเดินของแสง และ
ลักษณะของเงาจะ
แตกต่างกันเมื่อวัตถุอยู่
ใกล้แหล่งกำเนิดแสงและ
เมื่ออยู่ใกล้ฉาก 

การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่นว่าเมื่อนำวัตถุทึบ
แสงกั้นทางเดินของแสง
จะเกิดเงาซึ่งมีลักษณะ
เป็น 2 มิติบนฉาก มีสี
ดำหรือเทา และมี
ลักษณะคล้ายส่วนของ
วัตถุท่ีนำมากั้นทางเดิน
ของแสง แต่ไม่สามารถ
บอกความแตกต่างของ
ลักษณะของเงาเมื่อวัตถุ
อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสง
และเม่ืออยู่ใกล้ฉาก 

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต และการอ่าน
ใบความรู้ แล้วลง
ข้อสรุปได้ว่าเมื่อนำ
วัตถุทึบแสงกั้น
ทางเดินของแสงจะ
เกิดเงา โดยเงามี
ลักษณะคล้ายกับวัตถุ
ส่วนที่มาก้ันแสง เงา
แบ่งเป็นเงามืดและ
เงามัว และสามารถ
วาดตำแหน่งการเกิด
เงาของวัตถุได้โดย
การเขียนแผนภาพ
รังสีของแสงแสดง
การเกิดเงาของวัตถุ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
และการอ่านใบความรู้ 
แล้วลงข้อสรุปได้ว่าเมื่อ
นำวัตถุทึบแสงกั้น
ทางเดินของแสงจะเกิด
เงา โดยเงามีลักษณะ
คล้ายกับวัตถุส่วนที่มา
กั้นแสง เงาแบ่งเป็นเงา
มืดและเงามัว และ
สามารถวาดตำแหน่งการ
เกิดเงาของวัตถุได้โดย
การเขียนแผนภาพรังสี
ของแสงแสดงการเกิดเงา
ของวัตถุได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
และการอ่านใบความรู้ 
แล้วลงข้อสรุปได้ว่าเมื่อ
นำวัตถุทึบแสงกั้น
ทางเดินของแสงจะเกิด
เงา โดยเงามีลักษณะ
คล้ายกับวัตถุส่วนที่มา
กั้นแสง เงาแบ่งเป็นเงา
มืดและเงามัว และ
สามารถวาดตำแหน่งการ
เกิดเงาของวัตถุได้โดย
การเขียนแผนภาพรังสี
ของแสงแสดงการเกิดเงา
ของวัตถุได้ถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต และการอ่านใบ
ความรู้ แล้วลงข้อสรุป
ไดบ้างส่วนเกี่ยวกับการ
เกิดเงา การเขียน
แผนภาพเส้นรังสีของ
แสงแสดงการเกิดเงา
ของวัตถุได้ถูกต้อง
บางส่วนแม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 



197 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2 | หน่วยท่ี 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร  การอภิปรายเกี่ยวกับ
การแสดงแผนภาพรังสี
ของแสงและเขียน
แผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดเงาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

สามารถอภิปรายเกี่ยวกับ
การแสดงแผนภาพรังสีของ
แสงและเขียนแผนภาพรังสี
ของแสงแสดงการเกิดเงา
ในสถานการณ์ต่าง ๆได้
อย่างถูกต้องเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ด้วยตนเอง 

สามารถอภิปรายเกี่ยวกับ
การแสดงแผนภาพรังสี
ของแสงและเขียน
แผนภาพรังสีของแสง
แสดงการเกิดเงาใน
สถานการณ์ต่าง ๆได้
อย่างถูกต้องเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจไดจ้ากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถอภิปราย
เกี่ยวกับการแสดง
แผนภาพรังสีของแสง
และเขียนแผนภาพรังสี
ของแสงแสดงการเกิด
เงาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ถูกต้องบางส่วน 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้แม้
จะได้รับการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

C5 ความ
ร่วมมือ 

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนใน
การสังเกต การนำเสนอ 
และการแสดงความ
คิดเห็นเพื่ออธิบายการ
เกิดเงา รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
การเกิดเงา รวมทั้งยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ  

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
การเกิดเงา รวมทั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเป็นบางช่วงเวลา
ที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
การเกิดเงา รวมทั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเป็นบางข่วง
เวลาที่ทำกิจกรรม ทั้งนี้
ต้องอาศัยการกระตุ้น
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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            ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง
แบบจำลองการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาและ
อธิบายการบังกันของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก การ
เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สร ้างแบบจำลองและอธ ิบายความส ัมพ ันธ์
ระหว่างการมองเห็นขนาดของดวงจันทร์และดวง
อาทิตย์กับระยะทาง  

2. สร้างแบบจำลองและอธิบายการมองเห็นการบัง
กันของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์   

3. ส ร ้ า ง แ บ บ จ ำ ล อ ง แ ล ะ อ ธ ิ บ า ย ก า ร เ กิ ด
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 

4. ส ร ้ า ง แ บ บ จ ำ ล อ ง แ ล ะ อ ธ ิ บ า ย ก า ร เ กิ ด
ปรากฏการณ์จันทรุปราคา 

 

เวลา 4 ชั่วโมง 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 
ไม้เมตรหรือสายวัด ดินน้ำมัน กระดาษกาวย่น  ลูกโลก 
ไฟฉาย ไม้เสียบ คลิปหูขาว  กระดาษแข็งเทาขาว 
 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2   หน้า 90-115 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2  หนา้ 72-86 
3. วีดิทัศน์ เรื่อง นิทานราหู http://ipst.me/10931   

 
 

 
 
 

4. วีดิทัศน์ เรื่องการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 
http://ipst.me/10933 

 

 

 

เรื่องที่ 2 การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา 

http://ipst.me/10931
http://ipst.me/10933
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (10 นาที) 
 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคา โดยครูแจกบตัร
ภาพจากนิทานราหู จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเรียงลำดับ
เหตุการณ์ตามบัตรภาพ โดยครูสามารถดาวน์โหลดรูปเหล่านี้ได้จาก
คู่มือครู    
 

 

2. ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในบัตรภาพ 
ดังนี้ 
- จากบัตรภาพ นักเรียนคิดว่าเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไร 

เพราะเหตุใดจึงคิดว ่าเป็นเหตุการณ์นี้  (น ักเร ียนตอบตาม
ความคิดของตนเอง) 

นักเรียนตรวจสอบการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ถูกต้อง ในหนังสือเรียน
หน้า 90-91 

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (15 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 
90 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึก
คำตอบของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังจาก
อ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 90-91 โดยครูฝึกทักษะ
การอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี้  

ในการตรวจสอบความรู้ เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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5.1 ลำดับเหตุการณ์ของนิทานราหูในหนังสือเรียนกับที่นักเรียน
เรียงลำดับเหตุการณ์ไว้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร (คำตอบ
ขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม) 

5.2 เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องจริงหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความคิดของตนเอง เช่น นักเรียนอาจตอบว่า ไม่ใช่เรื ่องจริง
เพราะ นิทานดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องเล่า เนื่องจากพระอาทิตย์
และพระจันทร์ไม่มีตัวตนและไม่มีชีวิต เป็นเพียงดาวบนท้องฟ้า) 

5.3 นักเรียนคิดว่า ปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มืด 
เกิดจากราหูอมดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หรือไม่ เพราะเหตุใด 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ไม่ได้เกิดจาก
ราหูอมจันทร์ เพราะ ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการบังกันของ
ดาว) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (5 นาที) 
 

6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื ่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า นิทานราหู เป็น
นิทานที่เล่าถึง ความโกรธแค้นของพระราหูที่มีต่อพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ โดยเมื ่อใดที ่พบกันพระราหูจะอมพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ ทำให้เรามองเห็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ม ืดไป 
ปรากฏการณ์ท ี ่คนบนโลกมองเห ็นดวงอาท ิตย ์ม ืดไป เร ียก 
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ส่วนปรากฏการณ์ที่คนบนโลกมองเห็น  
ดวงจันทร์มืดไป เรียก จันทรุปราคา 

7. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 72 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคำตอบของนักเรียน

ในรู้หรือยัง กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
9. นักเรียนอ่านคำถามในย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องที่อ่าน และร่วมกัน

อภิปรายเพื่อตอบคำถาม ดังนี้ 
9.1 ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 

เกี ่ยวข้องกับเงาอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำ
กิจกรรม 
 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั ้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำ

กิจกรรมที ่ 2.1 มองเห็นดวงจันทร์บัง   

ดวงอาทิตย์ได้อย่างไร และเพื ่อช่วยให้

นักเรียนสามารถเชื ่อมโยงความรู ้จาก

กิจกรรมเพื ่ออธิบายปรากฏการณ์การ

มองเห็นขนาดของดวงอาทิตย์และดวง

จ ันทร ์ คร ูอาจมอบหมายให้น ักเร ียน

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ NARIT 

หรือเว็บไซต์ต่างประเทศ โดยให้คำสำคัญ 

ด ั งน ี ้  Size of earth, sun and moon 

และ  Distance of sun and moon on 

earth  

หมายเหตุ ครูควรย้ำให้นักเรียนหาข้อมูล จาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานราชการ

ของประเทศต่าง ๆ ซึ่งมักลงท้ายด้วยตัวย่อดังนี้ 

.gov .edu  .org .ac.th  
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บัตรภาพนิทานราหู 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่คนบนโลกมองเห็น        
ดวงอาทิตย์มืดไป ส่วนจันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่คนบนโลกเห็น   
ดวงจันทร์มืดไป และเปลี่ยนเปน็สีแดงอิฐ  

นักเรียนจะได้เรียนในกิจกรรมถัดไป  
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กิจกรรมที่ 2.1 มองเห็นดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์ได้อย่างไร

กิจกรรมนี ้น ักเร ียนจะได้สร้างแบบจำลองโดยใช้     
ดินน้ำมันขนาดแตกต่างกัน นำไปวางที่ระยะต่าง ๆ เมื่ออยู่
คนละแนวและแนวเดียวกัน เพื ่ออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างการมองเห็นขนาดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กับ
ระยะทาง และอธิบายการมองเห็นการบังกันของดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ 

เวลา  1.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สร้างแบบจำลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นขนาดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
กับระยะทาง  

2. สร้างแบบจำลองและอธิบายการมองเห็นการบัง
กันของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ไม้เมตรหรือสายวัด 1 อัน/เส้น  
2. ดินน้ำมันต่างสี 2 สี สีละ 1 ก้อน  
3. กระดาษกาวย่น 1 ม้วน 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1    การสังเกต 
S2    การวัด 
S5    การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
S8    การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13  การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 
S14  การสร้างแบบจำลอง 
 

 
 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2   หน้า 92-95 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2  หน้า 72-76 
3. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู 

เรื่อง  ใกล้ไกล การมองเห็นเป็นอย่างไร 
http://ipst.me/9885 

   
 
 

 
 
 

 

http://ipst.me/9885
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แนวการจัดการเรียนรู้   

1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ โลก
และดวงจันทร์ ที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วในชั้น ป.4 เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ 
โลก และดวงจันทร์ หรือข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับขนาดของโลก 
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ และโลก
ถึงดวงอาทิตย์ จากนั้นให้นักเรียนดูรูปดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
และร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถาม ดังนี้ 
1.1 หากเรียงลำดับขนาดของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ จากขนาด

ใหญ่ไปขนาดเล็ก จะเร ียงได้อย่างไร (ดวงอาทิตย์ โลก และ        
ดวงจันทร์)  

1.2 เพราะเหตุใดเมื ่อมองท้องฟ้า เราจึงมองเห็นดวงจันทร์และดวง
อาทิตย์มีขนาดใกล้เคียงกัน (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 2.1 โดยใช้คำถาม
ดังนี้  เมื่อมองไปบนท้องฟ้า เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์
ได้หรือไม่ อย่างไร  

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย

เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้

คำถาม ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ความสัมพันธ์ระหว่างการ

มองเห็นขนาดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กับระยะทาง และการ

มองเห็นการบังกันของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์)  

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสร้างแบบจำลอง)  

3.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นขนาดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กับระยะทาง และ

การมองเห็นการบังกันของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 72 และอ่าน
สิ่งท่ีต้องใช้ในการทำกิจกรรม  

5. นักเรียนอ่านทำอย่างไร โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี ่ยวกับ
วิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำกิจกรรม โดยใช้คำถาม
ดังนี้ 

ในการทบทวนความรู ้พื ้นฐาน ครู

ควรให้เวลานักเรียนคิดอย่างเหมาะสม 

รอคอยอย่างอดทน นักเรียนต้องตอบ

คำถามเหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้

หรือลืมครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

 

เพื ่อให้นักเร ียนสามารถเชื ่อมโยงความรู ้จาก

กิจกรรม และอธิบายปรากฏการณ์การมองเห็น

ขนาดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ครูอาจ

มอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก

เว็บไซต์ NARIT หรือเว็บไซต์ต่างประเทศ โดยให้

คำสำคัญ ดังนี้ Size of earth, sun and moon 

และ  Distance of sun and moon on earth 

หมายเหตุ ครูควรย้ำให้นักเรียนหาข้อมูล จาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานราชการ

ของประเทศต่าง ๆ ซึ่งมักลงท้ายด้วยตัวย่อ  ดังนี้ 

.gov .edu  .org 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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5.1 นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง (ดินน้ำมัน กระดาษกาวย่น  

ไม้เมตรหรือสายวัด) 

5.2 นักเรียนต้องจัดอุปกรณ์อย่างไร (ติดกระดาษกาวย่นบนโต๊ะให้เป็น

แนวยาว 100 เซนติเมตร จำนวน 2 เส้น แล้ววางดินน้ำมันไว้ที่

ปลายด้านหนึ่งของกระดาษกาว)  

5.3 ในการทำกิจกรรมนักเรียนแบ่งหน้าที่กันอย่างไร (นักเรียนตอบตาม

การแบ่งหน้าทีใ่นกลุ่ม เช่น ผู้สังเกตนั่งทีข่อบโต๊ะ คนเลื่อนดินน้ำมัน

ก้อนเล็ก คนบันทึกข้อมูล) 

5.4 นักเร ียนต้องสังเกตและเปรียบเทียบสิ ่งใด (ส ังเกตขนาดของ        

ดินน้ำมันก้อนใหญ่เปรียบเทียบกับดินน้ำมันก้อนเล็กเมื่อเลื่อน    

ดินน้ำมันก้อนเล็กเข้าใกล้ผู้สังเกตอีก 4 ระยะ ทั้งที่อยู่คนละแนว

และอยู่ในแนวเดียวกัน) 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไรแล้ว ให้นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม  

7. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 
ตามแนวคำถามดังนี้ 
7.1 เมื่อเลื่อนดินน้ำมันก้อนเล็กเข้าใกล้ผู้สังเกตมากขึ้น ผลการสังเกต

และการเปรียบเทียบดินน้ำมันทั้งสองก้อนเป็นอย่างไร (เมื่อเลื่อนดิน

น้ำมันเข้าใกล้ผู้สังเกต ผู้สังเกตจะสังเกตเห็นดินน้ำมันก้อนเล็กมี

ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระยะหนึ่งขนาดของดินน้ำมันก้อนเล็ก

จะมีขนาดใกล้เคียงกับดินน้ำมันก้อนใหญ่) 

7.2 การมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของขนาดของวัตถุขึ้นอยู่กับอะไร 

(ข้ึนอยู่กับระยะทางของวัตถุกับผู้สังเกต) 

7.3 เมื่อวางดินน้ำมันทั้ง 2 ก้อนให้อยู่คนละแนวและอยู่ในแนวเดียวกัน 

ผลการสังเกตและเปรียบเทียบดินน้ำมันทั้งสองครั ้งเป็นอย่างไร 

(เมื่อวางดินน้ำมันทั้ง 2 ก้อนให้อยู่คนละแนว แล้วเลื่อนดินน้ำมัน

ก้อนเล็กเข้าหาตัวผู้สังเกตจะสังเกตเห็นดินน้ำมันก้อนเล็กมีขนาด

ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับดินน้ำมันก้อนใหญ่ และทุก ๆ ตำแหน่ง

ของดินน้ำมันก้อนเล็กที่เลื่อนเข้าหาผู้สังเกตไม่สามารถบังดินน้ำมัน

ก้อนใหญ่ได้ แต่เมื่อวางดินน้ำมันทั้ง 2 ก้อนให้อยู่ในแนวเดียวกัน 

แล้วเลื่อนดินน้ำมันก้อนเล็กเข้าหาตัวผู้สังเกตจะสังเกตเห็นดินน้ำมัน

ในการทำกิจกรรม ถ้าโรงเรียนไม่มี

กระดาษกาวที่ใช้กำหนดแนวในการ

เคลื่อนดินน้ำมันและวัดระยะ อาจใช้

วิธีอ่ืนแทน เช่น ใช้กระดาษปรู๊ฟแผ่น

ใหญ่ แล้วลากเส้นจากนั้นวัดระยะใน

การกำหนดจุด หรือใช้เชือกหรือด้าย

วางเป็นแนว จากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัด

ระยะหลังการสังเกต 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

S1 การสังเกตและบอกขนาดของดินน้ำมันก้อนเล็กท่ี
มองเห็นที่ตำแหน่งต่าง ๆ เมื่อเปรยีบเทียบกับดิน
น้ำมันก้อนใหญ ่

S2 การใช้ไม้บรรทัดหรืออุปกรณ์ในการวัดและบอก
ระยะทางจากผู้สังเกตถึงดินน้ำมัน 

S5 การระบุความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นขนาด
ของดินน้ำมันก้อนเล็กเทียบกับดินน้ำมันก้อนใหญ่
กับระยะทางระหว่างผูส้ังเกตกับวตัถุ 

S8  การลงความเห็นเกีย่วกับการมองเห็นการบังกัน
ของดินน้ำมันก้อนเล็กและก้อนใหญ่ 

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการ
ท่ีดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ 

S14 การสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการมองเห็นการ
บังกันของดวงจันทร์และดวงอาทิตย ์

C4  การนำเสนอข้อมูลจากการสังเกตและอภิปราย
เกี่ยวกับการมองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ 

C5  การทำงานร่วมกับผู้อื่นในการสร้างแบบจำลอง 
การสังเกตและอภิปรายเกี่ยวกับการมองเห็นดวง
จันทร์บังดวงอาทิตย ์

 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึกจากการ

ทำกิจกรรม 
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ก้อนเล็กมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื ่อย ๆ โดยดินน้ำมันก้อนเล็กจะบังดิน

น้ำมันก้อนใหญ่ในทุก ๆ ตำแหน่ง ยิ่งดินน้ำมันก้อนเล็กเข้าใกล้      

ผู้สังเกตมากเท่าไร ก็จะบังดินน้ำมันก้อนใหญ่ได้มากข้ึน ตามลำดับ) 

7.4 เมื่อวางดินน้ำมันทั้ง 2 ก้อนให้อยู่คนละแนวและอยู่ในแนวเดียวกัน 

ผลการสังเกตและเปรียบเทียบดินน้ำมันทั้งสองครั้ง เหมือนและ

แตกต่างกันอย่างไร  (เหมือนกัน คือ เมื่อเลื่อนดินน้ำมันก้อนเล็กเข้า

ใกล้ผู้สังเกต ดินน้ำมันก้อนเล็กจะดูเหมือนมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ 

ส่วนที่แตกต่างกัน คือ ถ้าวางดินน้ำมันก้อนเล็กและก้อนใหญ่ในแนว

เดียวกัน เมื่อเลื่อนดินน้ำมันก้อนเล็กเข้าใกล้ผู ้สังเกตที่ระยะหนึ่ง   

ดินน้ำมันก้อนเล็กจะสามารถบังดินน้ำมันก้อนใหญ่ได้ ซึ่งจะต่างจาก

การวางดินน้ำมันทั้ง 2 ก้อน ให้อยู่คนละแนว ดินน้ำมันก้อนเล็กจะ

ไม่สามารถบังดินน้ำมันก้อนใหญ่ได)้ 

7.5 ถ้าต้องการให้วัตถุก้อนเล็กบังวัตถุก้อนใหญ่ได้ ต้องทำอย่างไร (ต้อง

ให้วัตถุก้อนเล็กอยู่ใกล้ตาของผู้สังเกตมากกว่าวัตถุก้อนใหญ่ และ

วัตถุท้ังสองก้อนต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับผู้สังเกต) 

7.6 ถ้าดินน้ำมันก้อนเล็กแทนดวงจันทร์ ดินน้ำมันก้อนใหญ่แทน      

ดวงอาทิตย์ แบบจำลองนี ้ สามารถอธิบายการที่ดวงจันทร์บัง     

ดวงอาทิตย์ได้อย่างไร (ถ้าดินน้ำมันก้อนเล็กแทนดวงจันทร์         

ดินน้ำมันก้อนใหญ่แทนดวงอาทิตย์ เมื่อวางดินน้ำมันทั้ง 2 ก้อนให้

อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โดยดินน้ำมันก้อนเล็กอยู่ใกล้ตาผู้สังเกต

มากกว่าดินน้ำมันก้อนใหญ่ ดังนั้นดวงจันทร์สามารถบังดวงอาทิตย์

ได้เพราะดวงจันทร์อยู่ใกล้ผู้สังเกตมากกว่าดวงอาทิตย์ ทำให้คนบน

โลกมองเห็นขนาดของดวงจันทร์ (ขนาดปรากฏของดวงจันทร์ )

ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ และเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ใน

แนวเส้นตรงเดียวกันกับผู ้สังเกต ดวงจันทร์จะสามารถบังดวง

อาทิตย์ได้)    

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่
ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ รวมทั้งตรวจสอบแนวคิดของนักเรียนว่า
ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า  ดวงจันทรบ์ัง
ดวงอาทิตย์ได้ เพราะดวงจันทร์แม้จะมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ แต่อยู่
ใกล้โลกหรือผู้สังเกตมากกว่าดวงอาทิตย์ และเมื่อโลก ดวงจันทร์และ          

ในการทำกิจกรรม นักเรียนแต่ละ

กล ุ ่ มอาจได ้ผลการทำก ิจกรรม

แตกต่างกัน โดยบางกลุ่มดินน้ำมัน

ก้อนเล็กอาจบังดินน้ำมันก้อนใหญ่

มิด บางกลุ่มอาจบังไม่มิด ครูควรนำ

อ ภ ิ ป ร า ย โ ด ย ช ว น น ั ก เ ร ี ย น

เปรียบเทียบขนาดของดินน้ำมันก้อน

เล็กและดินน้ำมันก้อนใหญ่ที่แต่ละ

กลุ่มปั้นไว้   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
การบังกันของดาว ให้ร่วมกัน
อภิปรายจนนักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  
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ดวงอาทิตย์อยู ่ในแนวเส้นตรงเดียวกันดวงจันทร์จะสามารถบัง        
ดวงอาทิตย์ได ้(S13) 

9. นักเรียนตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้แนว
คำตอบที่ถูกต้อง 

10. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั ้นเรียน จากนั ้นนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

12. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  
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การที่คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์มีขนาดใกล้เคียงกับดวงจันทร์ แม้ว่าดวงอาทิตย์จะมีขนาด
ใหญ่ แต่เนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมาก จึงทำให้มองเห็นเหมือนว่ามีขนาดเล็กใกล้เคียงกับ   
ดวงจันทร์ หากนำข้อมูลขนาดของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์ และ
โลกถึงดวงอาทิตย์มาเปรียบเทียบจะพบว่า ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ประมาณ 400 เท่า และ
ระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ก็มากกว่าระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ 400 เท่าด้วยเช่นกัน 
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จึงดูเหมือนมีขนาดใกล้เคียงกันมาก 

 
 
 
 
 
 
 

รูป ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บริเวณขอบฟ้า 
ที่มา : คุณวิรติ กีรติกานต์ชัย 

 

ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

1. สร้างแบบจำลองและอธิบายความสัมพันธ์ 
ระหว่างการมองเห็นขนาดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กับระยะทาง 
2. สร้างแบบจำลองและอธิบายการมองเห็นการบังกันของดวงจันทร์

และดวงอาทิตย์ 

หมายเหตุ นักเรียนตอบตามผลการทำกิจกรรม เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ

ดินน้ำมันก้อนใหญ่ 4 เซนติเมตร ก้อนเล็ก 1 เซนติเมตร 

 
 

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่คนบนโลกมองเห็น        
ดวงอาทิตย์มืดไป ส่วนจันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่คนบนโลกเห็น   
ดวงจันทร์มืดไป และเปลี่ยนเปน็สีแดงอิฐ  
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80 

60 

40 

20 

- 

หมายเหตุ ในกรณีที่ดินน้ำมันก้อนเล็กและดินน้ำมันก้อนใหญ่มีขนาดแตกต่างกัน

มาก  ดินน้ำมันก้อนเล็กจะไม่สามารถบังดินน้ำมันก้อนใหญ่ได้มิด 
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การมองเห็นขนาดของดินน้ำมนัขึ้นอยู่กบัระยะทางจากผู้สังเกตถงึดินน้ำมัน 

เมื่อดินน้ำมันก้อนเล็กและก้อนใหญ่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับผู้สังเกต ผู้สังเกต 
จะไม่สามารถมองเห็นดินน้ำมนักอ้นใหญ่ได้ เพราะ ดินน้ำมันก้อนเล็กบัง 

วางดินน้ำมันก้อนเล็กและก้อนใหญ่ให้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับผู้สังเกต โดยจัดให้ 
ดินน้ำมันก้อนเลก็อยู่ใกล้ผู้สังเกตมากกว่าดินน้ำมนัก้อนใหญ่ จากนั้นค่อย ๆ เลื่อน      
ดินน้ำมันก้อนเลก็เข้าหาผู้สังเกต ที่ระยะหนึ่ง ดินน้ำมันก้อนเลก็จะสามารถบังก้อนใหญ่ได้ 

เพราะดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์ ทำให้เมื่อมองไปบนท้องฟ้า จะเห็น
ดวงจันทร์ซ่ึงมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ มีขนาดปรากฏใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ได้ 

ดวงจันทร์สามารถบังดวงอาทิตย์ได้ทั้งดวง เพราะแม้ว่าดวงจันทร์จะมขีนาดเล็ก
กว่าดวงอาทิตย์ แต่เนื่องจากอยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์ และเมื่อดวงจันทร์
โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์จะสามารถบัง   
ดวงอาทิตย์ได้ทั้งดวง 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ     212 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

 

ถ้าดินน้ำมันก้อนเล็กแทนดวงจันทร์ ดินน้ำมันก้อนใหญ่แทนดวงอาทิตย์ การบังกันของ
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์อยู่ใกล้ผู้สังเกตมากกว่าดวงอาทิตย์ 
ทำให้ขนาดปรากฏของดวงจันทร์ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ เมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ดวงจันทร์จะสามารถบังดวงอาทิตย์ได้ 

ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ได้ เพราะดวงจันทร์ซึ่งมีขนาดเล็ก อยู่ใกล้โลกหรือ
ผู้สังเกตมากกว่าดวงอาทิตย์ เมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันดวงจันทร์จะสามารถบังดวงอาทิตย์ได้ 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 

✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
✓ 

 

✓ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 2.1 มองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ได้อย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S2 การวัด  
S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
S14 การสร้างแบบจำลอง  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
 

 



215 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 2  |  หน่วยท่ี 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต การสังเกตและบรรยาย

รายละเอียดเกี่ยวกับ
ขนาดของดินน้ำมัน
ก้อนเล็กที่มองเห็นที่
ตำแหน่งต่าง ๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับดิน
น้ำมันก้อนใหญ่ 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ข้อมูลและบรรยาย
เกี่ยวกับขนาดของ   
ดินน้ำมันก้อนเล็กที่
มองเห็นที่ตำแหน่ง 
ต่าง ๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกับดิน
น้ำมันก้อนใหญ่แล้ว
บอกข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตได้ถูกต้อง ด้วย
ตนเอง โดยไม่เพ่ิมเติม
ความคิดเห็น 
 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ข้อมูลและบรรยาย
เกี่ยวกับขนาดของดิน
น้ำมันก้อนเล็กที่
มองเห็นที่ตำแหน่ง  
ต่าง ๆ  เมื่อเปรียบเทียบ
กับดินน้ำมันก้อนใหญ่
แล้วบอกข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตได้
ถูกต้อง จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่นหรือมี
การเพ่ิมเติมความ
คิดเห็น  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
ข้อมูลและบรรยาย
เกี่ยวกับขนาดของดิน
น้ำมันก้อนเล็กที่
มองเห็นที่ตำแหน่ง   
ต่าง ๆ  เมื่อเปรียบเทียบ
กับดินน้ำมันก้อนใหญ่
แล้วบอกข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S2 การวัด การใช้ไม้บรรทัดหรือ

อุปกรณ์ในการวัดอ่ืน ๆ

พร้อมระบุหน่วยของ

ระยะทางจากผู้สังเกต

ถึงดินน้ำมัน 

สามารถใช้ไม้บรรทัด

หรืออุปกรณ์ในการวัด

อ่ืน ๆ พร้อมระบุหน่วย

ของระยะทางจากผู้

สังเกตถึงดินน้ำมันได้

อย่างถูกต้องได้ด้วย

ตนเอง 

สามารถใช้ไม้บรรทัด

หรืออุปกรณ์ในการวัด

อ่ืน ๆ พร้อมระบุ

หน่วยของระยะทาง

จากผู้สังเกตถึงดิน

น้ำมันได้อย่างถูกต้อง 

จากการชี้แนะของครู

หรือผู้อื่น 

สามารถใช้ไม้บรรทัด

หรืออุปกรณ์ในการวัด

อ่ืน ๆ  แตร่ะบุหน่วยของ

ระยะทางจากผู้สังเกตถึง

ดินน้ำมันได้เพียง

บางส่วน แม้ว่าจะได้

รับคำชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น  

S5  ก า ร ห า
ความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปซกับสเปซ 
  

การระบุความสัมพันธ์

ระหว่างการมองเห็น

ขนาดของดินน้ำมัน

ก้อนเล็กเทียบกับ     

ดินน้ำมันก้อนใหญ่กับ

สามารถระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นขนาดของ

ดินน้ำมันก้อนเล็กเทียบ

กับดินน้ำมันก้อนใหญ่ 

สามารถระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นขนาดของ

ดินน้ำมันก้อนเล็ก

เทียบกับดินน้ำมันก้อน

สามารถระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นขนาดของ

ดินน้ำมันก้อนเล็กเทียบ

กับดินน้ำมันก้อนใหญ่
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
ระยะทางระหว่าง       

ผู้สังเกตกับวัตถุ 

 

 

กับระยะทางระหว่าง  

ผู้สังเกตกับวัตถุได้อย่าง

ถูกต้อง ได้ด้วยตนเอง 

ใหญก่ับระยะทาง

ระหว่างผู้สังเกตกับ

วัตถไุด้อย่างถูกตอ้ง 

จากการชี้แนะของครู

หรือผู้อื่น 

กับระยะทางระหว่าง    

ผู้สังเกตกับวัตถุได้เพียง

บางส่วน แม้ว่าจะได้

รับคำชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าวัตถุขนาด
เล็กจะบังวัตถุขนาด
ใหญ่ได้เมื่อวัตถุขนาด
เล็กอยู่ใกล้ผู้สังเกต 
เมื่อวัตถุขนาดเล็ก วัตถุ
ขนาดใหญแ่ละผู้สังเกต
อยู่ในแนวเส้นตรง
เดียวกัน 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่าวัตถุ
ขนาดเล็กจะบังวัตถุ
ขนาดใหญ่ได้เมื่อวัตถุ
ขนาดเล็กอยู่ใกล้ผู้
สังเกต เมื่อวัตถุขนาด
เล็ก วัตถุขนาดใหญ่ 
และผู้สังเกตอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกัน 
 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่าวัตถุ
ขนาดเล็กจะบังวัตถุ
ขนาดใหญ่ได้เมื่อวัตถุ
ขนาดเล็กอยู่ใกล้ผู้
สังเกต เมื่อวัตถุขนาด
เล็ก วัตถุขนาดใหญ่ 
และผู้สังเกตอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อืน่ 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าวัตถุขนาด
เล็กจะบังวัตถุขนาด
ใหญ่ได้เมื่อวัตถุขนาด
เล็กอยู่ใกล้ผู้สังเกต เมื่อ
วัตถุขนาดเล็ก วัตถุ
ขนาดใหญ่ และผู้สังเกต
อยู่ในแนวเส้นตรง
เดียวกันได้เพียง
บางส่วนแม้ว่าจะได้รับ
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป  

การตีความหมายข้อมูล

จากการทำกิจกรรม

และลงข้อสรุปได้ว่า  

ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์

ได้เมื่อดวงจันทร์อยู่ใกล้   

ผู้สังเกตหรือโลก โดย

เมื่อดวงจันทร์และดวง

อาทิตย์อยู่ในแนว

เส้นตรงเดียวกันใน

ระยะที่เหมาะสมดวง

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการทำ

กิจกรรมและลงข้อสรุป

ได้ว่าดวงจันทร์บัง   

ดวงอาทิตย์ได้เมื่อ   

ดวงจันทร์อยู่ใกล้ผู้

สังเกตหรือโลก โดย

เมื่อดวงจันทร์และ        

ดวงอาทิตย์อยู่ในแนว

เส้นตรงเดียวกันใน

ระยะที่เหมาะสมดวง

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการทำ

กิจกรรมและลงข้อสรุป

ได้ว่าดวงจันทร์บัง   

ดวงอาทติย์ได้เมื่อ   

ดวงจันทร์อยู่ใกล้ผู้

สังเกตหรือโลก โดย

เมื่อดวงจันทร์และ        

ดวงอาทิตย์อยู่ในแนว

เส้นตรงเดียวกันใน

ระยะที่เหมาะสม    

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการทำ

กิจกรรมและลงข้อสรุป

ได้ว่าดวงจันทร์บัง    

ดวงอาทิตย์ได้เมื่อ     

ดวงจันทร์อยู่ใกล้ผู้

สังเกตหรือโลก โดยเมื่อ

ดวงจันทร์และ           

ดวงอาทิตย์อยู่ในแนว

เส้นตรงเดียวกันในระยะ

ที่เหมาะสมดวงจันทร์จะ



217 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 2  |  หน่วยท่ี 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
จันทร์จะบังดวงอาทิตย์

ได้ทั้งดวง 

จันทร์จะบังดวงอาทิตย์

ได้ทั้งดวงได้ด้วยตนเอง 

ดวงจันทร์จะบัง      

ดวงอาทิตย์ได้ทั้งดวงได้ 

จากการชี้แนะของครู

และผู้อ่ืน 

บังดวงอาทิตย์ได้ทั้งดวง

แตล่งข้อสรุปได้เพียง

บางส่วน แม้ว่าจะได้

รับคำชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น 

 
ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื ่อสาร
  

การนำเสนอข้อมูลจาก
การสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
มองเห็นดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์ เพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
มองเห็นดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์ โดยใช้คำพูด 
รูปภาพหรือเขียน
บรรยาย เพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ด้วยตนเอง  

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
มองเห็นดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์ โดยใช้
คำพูด รูปภาพหรือ
เขียนบรรยาย เพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้  จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
มองเห็นดวงจันทร์บัง  
ดวงอาทิตย์ โดยใช้คำพูด 
รูปภาพหรือเขียนบรรยาย 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้
บางส่วน แม้ว่าจะได้รับ 
คำชี้แนะจากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความร่วมมือ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสร้าง
แบบจำลอง การสังเกต
ขนาดของดินน้ำมันที่
ระยะต่าง  ๆ และ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
มองเห็นดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์ รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสร้าง
แบบจำลอง การสังเกต
ขนาดของดินน้ำมันที่
ระยะต่าง  ๆ และ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
มองเห็นดวงจันทร์บัง
ดวงอาทิตย์ รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ตั้งแต่เริ่มต้นจน
สำเร็จ 

สามารถทำงานรว่มกับ
ผู้อื่นในการสร้าง
แบบจำลอง การ
สังเกตขนาดของดิน
น้ำมันที่ระยะต่าง  ๆ 
และอภิปรายเกี่ยวกับ
การมองเห็นดวงจันทร์
บังดวงอาทิตย์ รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเหน็
ของผู้อื่น บางชว่งเวลา
ที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานรว่มกับผู้อื่น ใน
การสร้างแบบจำลอง การ
สังเกตขนาดของดินน้ำมันที่
ระยะต่าง  ๆ และอภิปราย
เกี่ยวกับการมองเหน็ดวงจันทร์
บังดวงอาทิตย์ในบางชว่งเวลา
ที่ทำกิจกรรม  แต่ไม่ค่อยสนใจ
ในความคิดเหน็ของผู้อื่น 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

กิจกรรมที่ 2.2  สุริยุปราคาเกิดขึ้นได้
อย่างไร

กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สร้างแบบจำลองการเกิด
สุริยุปราคาจากวัสดุที่หาได้ง่าย และสังเกตแหล่งกำเนิดแสง
หรือดวงอาทิตย์เมื่อผู้สังเกตมองดวงอาทิตย์จากบริเวณเงา
มืด  เงามัวและไม่มีเงา และได้อธิบายการเกิดปรากฏการณ์
สุริยุปราคาโดยใช้แบบจำลอง  

เวลา  1 ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ทำกิจกรรมนี้เพื่อสร้างแบบจำลองและอธิบายการ

เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ดินน้ำมัน 1 ก้อน  
2. ลูกโลก 1 ลูก 
3. ไฟฉาย 1 กระบอก 
4. ไม้เสียบ 1 อัน 
5. คลิปหูขาว 2 อัน 
6. กระดาษแข็งเทาขาว ขนาด A4  1 แผ่น 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล     
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
S14 การสร้างแบบจำลอง 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2   หน้า 96-100 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2  หน้า 77-80 
3. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู 

เรื่อง  มองเห็นแหล่งกำเนิดแสงเป็นอย่างไร  
http://ipst.me/9487 

 
 

 
 

 
4. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู 

เรื่อง  สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 
http://ipst.me/9488 

   

 

 

http://ipst.me/9487
http://ipst.me/9488
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับเงาและการบังกันของดาว โดยใช้
คำถาม ดังนี้ 
1.1 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดเงามีอะไรบ้าง (แหล่งกำเนิดแสง วัตถุที่มา

กั้นแสง และฉาก) 
1.2 เงามีก่ีแบบ อะไรบ้าง (เงามี 2 แบบ คือเงามืดและเงามัว) 
1.3 เงามืดและเงามัวเกิดขึ้นได้อย่างไร (เงามืดเกิดจากมีวัตถุทึบแสงมา

กั้นแสงไม่สามารถผ่านส่วนของวัตถุนั้นได้ ส่วนเงามัวเกิดจากแสง
ผ่านวัตถุที่ทำให้เกิดเงานั้นได้บางส่วน ส่วนมากจะเกิดบริเวณขอบ
หรือผิวของวัตถุ) 

1.4 โลกและดวงจันทร์มีเงาหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่นตอบว่า ไม่มีเงา เพราะในอวกาศไม่มี
ฉาก หรือตอบว่ามีเงา เพราะ การที่โลกหรือดวงจันทร์เคลื่อนที่มา
กั้นทางเดินของแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสง จะเกิด
เงาทอดไปในอวกาศและอาจตกบนดาวที่อยู่ในแนวเดียวกันซึ่งทำ
หน้าที่เป็นฉาก) 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม ตาม
แนวคำถาม ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การเกิดปรากฏการณ์

สุริยุปราคา)  

2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื ่องนี้ด้วยวิธีใด (สร้างแบบจำลองการเกิด

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา)  

2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (อธิบายการเกิดปรากฏการณ์

สุริยุปราคาโดยใช้แบบจำลอง) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 77 และอ่าน
สิ่งท่ีต้องใช้ในการทำกิจกรรม  

4. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ทีละข้อ โดยครูใช้ว ิธีฝ ึกทักษะการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำกิจกรรม โดย
ใช้คำถามดังนี้ 

ใ น ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้

พื้นฐาน ครูควรให้เวลานักเรียน

คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง

อดทน นักเรียนต้องตอบคำถาม

เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้

หร ือล ืมคร ูต ้องให ้ความร ู ้ที่

ถูกต้องทันที 
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4.1 นักเรียนต้องสร้างแบบจำลองเกี ่ยวกับอะไร (สร้างแบบจำลอง

เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา) 

4.2 นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งใดเป็นอันดับแรก (อภิปรายว่า    

ไฟฉายและด ินน ้ำม ันใช ้แทนส ิ ่ งใดในการเก ิดปรากฏการณ์

สุริยุปราคา)  

4.3 จากรูป ก นักเรียนต้องจัดอุปกรณ์อย่างไร (วางไฟฉาย ดินน้ำมัน 

และลูกโลกให้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ขยับดินน้ำมันไปมาจนเกิด

เงามืดและเงามัวบนลูกโลก) 

 
4.4 เมื่อนำกระดาษเทาขาวไปวางแทนลูกโลก นักเรียนต้องทำอย่างไร

ต่อไป (เจาะรูที่บริเวณเงามืด เงามัว และบริเวณที่ไม่เกิดเงาบริเวณ

ละ 1 รู แล้วสังเกตแหล่งกำเนิดแสงผ่านรูปที่เจาะเอาไว้จากบริเวณ

เงามืด เงามัวและบริเวณท่ีไม่มีเงา) 

4.5 ขั้นสุดท้ายนักเรียนต้องอ่านใบความรู้ แล้วนักเรียนต้องอภิปราย

เกี่ยวกับสิ่งใด (อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่างของดวงอาทิตย์เมื่อผู้สังเกต

อยู่ในบริเวณต่าง ๆ ของเงา พร้อมทั้งระบุชื่อสุริยุปราคาแต่ละแบบ) 

5. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร แล้วให้นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม 

6. หลังจากทำกิจกรรม นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม ตาม
แนวคำถามดังนี้ 
6.1 ในการสร้างแบบจำลองอธิบายการเกิดสุริยุปราคา นักเรียนใช้    

ไฟฉาย ดินน้ำมัน และลูกโลกแทนสิ่งใด เพราะเหตุใด (ใช้ไฟฉาย

แทนดวงอาทิตย์เพราะเป็นแหล่งกำเนิดแสง ดินน้ำมันแทน     

ดวงจันทร์เพราะดินน้ำมันเป็นรูปทรงกลมไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง

ขณะนักเรียนทำกิจกรรม ครูอาจช่วย

นักเรียนในการขยับตำแหน่งดินน้ำมัน 

หรือกำชับให้นักเรียนวางไฟฉาย ดิน

น้ำมันและลูกโลกให้อยู่ในแนวเส้นตรง

เดียวกัน โดยสามารถปรับความสูงของ

ไฟฉายหรือปรับระดับของดินน้ำมันได ้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

S1 การสังเกตและบอกข้อมูลเกี่ยวกับการ
มองเห็นแหล่งกำเนดิแสงในแบบจำลองจาก
บริเวณเงามืด เงามัว และนอกบรเิวณเงา 

S5 การระบคุวามสมัพันธ์ระหวา่งการมองเห็น
แหล่งกำเนิดแสงกับตำแหน่งของผูส้ังเกตเมื่อ
อยู่บริเวณเงามืด เงามัว และนอกบริเวณเงา 

S8 การลงความเห็นจากข้อมลูเกี่ยวกบัรูปร่าง
ของดวงอาทิตย์ที่คนบนโลกมองเห็นเมื่ออยู่
ในบริเวณเงามืด เงามัว และนอกบริเวณเงา
จากการสังเกตแบบจำลอง 

S14 การสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกดิ
ปรากฏการณส์ุริยุปราคา 

C4 การนำเสนอข้อมูลจากการสังเกตและ  การ
อภิปรายเกีย่วกับการเกดิปรากฏการณ์
สุริยุปราคาโดยใช้แบบจำลอง 

C5 การทำงานร่วมกับผู้อื่นในการสร้าง
แบบจำลองและอภิปรายเกี่ยวกับการเกิด
ปรากฏการณส์ุริยุปราคา 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้
ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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เช่นเดียวกับดวงจันทร์ ลูกโลกแทนโลก เพราะเป็นลูกโลกเป็น

รูปทรงกลมและไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงเช่นเดียวกับโลก) 

6.2 นักเรียนคิดว่า เงาของดวงจันทร์เกิดขึ ้นได้อย่างไร (เงาของ      

ดวงจันทร์เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรไปอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์

และโลก โดยอยู ่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน และดวงจันทร์อยู ่ใน

ตำแหน่งที่ขวางกั้นทางเดินของแสงจากดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดเงา

ทอดไปยังโลก ซึ่งเงาของดวงจันทร์จะทอดไปยังทิศตรงข้ามกับ

ดวงอาทิตย์เสมอ) 

6.3 การที่เงาของดวงจันทร์ทอดไปยังโลก ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ 

โลกและดวงจันทร์ควรเป็นอย่างไร (ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ

โลกอยู ่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์อยู ่ตรงกลาง

ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก) 

6.4 เมื่อเคลื่อนดินน้ำมันเข้าใกล้ลูกโลก และเคลื่อนดินน้ำมันเข้าใกล้ 

ไฟฉาย การเกิดเงาของดินน้ำมันบนลูกโลก เหมือนหรือแตกต่างกัน

อย่างไร (แตกต่างกัน โดยเมื่อเลื่อนดินน้ำมันเข้าไปใกล้ลูกโลกจะไม่

เกิดเงามัว แต่เมื่อเลื่อนดินน้ำมันเข้าใกล้ไฟฉายที่ระยะหนึ่งจะเริ่ม

เห็นเงามัวชัดเจน) 

6.5 เงาที่ปรากฏบนโลก มีกี ่แบบ และแตกต่างกันอย่างไร (เงาที่

ปรากฏบนโลกมี 2 แบบ คือ เงามืดและเงามัว เงามืดจะปรากฏใน

บริเวณท่ีไม่มีแสงตกกระทบบนผิวโลกเลย ส่วนเงามัวจะปรากฏใน

บริเวณท่ีมีแสงตกกระทบบางส่วน) 

6.6 ถ้ากำหนดให้ ไฟฉายแทนดวงอาทิตย ์ เม ื ่อผ ู ้ส ังเกตสังเกต          

ดวงอาทิตย์จากบริเวณเงามืด เงามัว และบริเวณที่ไม่เกิดเงาจะ

มองเห็นลักษณะของดวงอาทิตย์แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

(แตกต่างกัน โดยถ้าผู้สังเกตอยู ่ในบริเวณเงามืด จะมองไม่เห็น  

ดวงอาทิตย์ เนื่องจากมีดวงจันทร์บังอยู่ แต่ถ้ามองดวงอาทิตย์จาก

บร ิ เวณเงาม ัว  จะมองเห ็นดวงอาท ิตย์บางส ่วน หร ือมองเห็น            

ดวงอาทิตย์เป็นเสี้ยว เนื ่องจากมีดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์เพียง

บางส่วน และถ้ามองดวงอาทิตย์จากบริเวณที่ไม่เกิดเงาหรือเงา

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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ทอดไปไม่ถ ึง จะมองเห ็นดวงอาท ิตย์ท ั ้งดวง หร ือมองเห็น         

ดวงอาทิตย์เป็นวงกลม) 

6.7 จากการอ่านใบความรู้ นักเรียนได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม (รู้จักชื่อ

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบต่าง ๆ เช่น สุริยุปราคาเต็มดวง 

ส ุร ิย ุปราคาแบบวงแหวน นอกจากน ี ้ย ัง ได ้ข ้อม ูลการเกิด

สุริยุปราคาแบบวงแหวนเพิ่มเติม ) 

6.8 ปรากฏการณ์ส ุร ิย ุปราคาเกิดข ึ ้นได ้อย ่างไร (ปรากฏการณ์

สุริยุปราคาเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก โคจรมา

อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง และห่างกัน

ในระยะที่เหมาะสม การที่ดวงจันทร์บังแสงจากดวงอาทิตย์ ทำให้

เกิดเงาไปตกบนโลก คนบนโลกที่อยู่บริเวณเงามืดจะมองเห็น   

ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ทั้งดวง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า สุริยุปราคา

เต็มดวง ส่วนคนที ่อยู่บร ิเวณเงามัวจะมองเห็นดวงจันทร์บัง      

ดวงอาทิตย์บางส่วนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า สุริยุปราคาบางส่วน 

และคนที่ไม่ได้อยู่บริเวณเงาจะไม่เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว แต่ถ้า

มีเพียงเงามัวตกลงบนโลก คนบนโลกที่อยู ่บริเวณดังกล่าวจะ

มองเห็น สุริยุปราคาวงแหวน) 

7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิด
ปรากฏการณ์สุริยุปราคา รวมทั้งตรวจสอบแนวคิดของนักเรียนว่า
ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าปรากฏการณ์
สุริยุปราคาเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรมาอยู่ใน
แนวเส้นตรงเดียวกัน โดยดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก เมื่อ
ดวงจันทร์บังแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาทอดไปยังโลก คนบนโลก
ที่อยู่บริเวณเงาจึงมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคา (S13) 

8. นักเรียนตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้แนว
คำตอบที่ถูกต้อง 

9. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
10. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั ้นเรียน จากนั ้นนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
การเกิดสุริยุปราคา ให้ร่วมกัน
อภิปรายจนนักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  

 

ขณะสร ุปก ิจกรรม คร ูควรตรวจสอบว่า 

นักเรียนยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี ่ยวกับ

การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือไม่ ถ้า

นักเรียนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า สุริยุปราคา

คือปรากฏการณ์ที ่เงาดวงจันทร์ไปบังดวง

อาทิตย์ ครูควรแก้ไขความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ของนักเรียนให้ถูกต้องว่า สิ่งที่บังดวงอาทิตย์

คือ ดวงจันทร์ ส่วนเงาของดวงจันทร์เป็น

บริเวณท่ีทอดไปยังโลก 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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11. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรากฏการณ์แหวนเพชร (The Diamond Ring Effect) 
ปรากฏการณ์แหวนเพชรเป็นปรากฏการณ์สั้น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนสุริยุปราคาเต็มดวงหรือก่อนสิ้นสุด

สุริยุปราคาเต็มดวง เกิดจากการที่ดวงจันทร์ซึ่งมีพื้นผิวขรุขระซึ่งเกิดจากภูเขา หลุมอุกกาบาต และหุบเหว
ลึก เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปบังดวงอาทิตย์ แสงสุดท้ายจากดวงอาทิตย์ลอดผ่านหลุมดังกล่าว คนบนโลกจึง
มองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏคล้ายแหวนเพชร ดังรูป 
 

 
ที่มา : NARIT 

ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สร้างแบบจำลองและอธบิายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา 

ดวงจันทร์         ดวงอาทิตย์ 
ไม่มีแสงในตัวเอง         เป็นแหล่งกำเนิด

แสง     
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สุริยุปราคาเตม็ดวง 

สุริยุปราคาบางส่วน 

สุริยุปราคาแบบวงแหวน 

แตกต่างกัน เมื่อสังเกตจากบริเวณเงามืด จะมองไม่เห็นไฟฉาย เมื่อสังเกตจากบริเวณเงามัวจะ

มองเห็นไฟฉายเป็นเสี้ยว และเมื่อมองจากนอกบริเวณเงา จะสามารถมองเห็นไฟฉายเป็นวงกลม 

ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์ 

อยู่ตรงกลางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ 
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แตกต่างกัน โดยคนที่อยู่บริเวณเงามืด จะเห็นสุริยุปราคาเตม็ดวง คนที่อยู่บริเวณเงามัว 

จะเห็นสุริยุปราคาบางส่วน ส่วนคนที่อยู่นอกบริเวณเงาจะไม่เห็นสุริยุปราคา  

สุริยุปราคาแบบวงแหวนเกิดจาก ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจนัทร์โคจรมาอยู่ในแนว

เส้นตรงเดียวกัน โดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง และอยู่ห่างจากโลกมากกว่าตอนเกิด

สุริยุปราคาเต็มดวง ทำให้เงามดืของดวงจันทร์ทอดไปไม่ถึงพืน้โลก มีเพียงเงามัวที่ตก

ลงบนพื้นโลก คนบนโลกที่อยู่บริเวณเงามัวส่วนในจึงมองเห็นดวงอาทิตย์ปรากฏเป็นรูป

วงแหวน  

สุริยุปราคาเกิดจากการที่โลกและดวงจันทรโ์คจร

มาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ 

โดยเงาของดวงจันทร์ตกลงบนโลก ทำให้คนบน

โลกที่อยู่บริเวณเงามืดมองเห็นดวงอาทิตย์มืดไป

ทั้งดวงหรือบริเวณเงามัวจะมองเห็นดวงอาทิตย์

มืดไปบางส่วน แต่ถ้ามีเพียงเงามัวส่วนในทอด

ไปยังโลกจะมองเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวน 

สุริยุปราคาเกิดจากการที่โลกและดวงจันทรโ์คจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับ        

ดวงอาทิตย์ โดยดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก เงาของดวงจันทร์ทอดมายังโลก   

ทำให้คนบนโลกที่อยู่บริเวณเงามองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 
✓ 

 

✓ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 2.2 สุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
S14 การสร้างแบบจำลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต การสังเกตและ

บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับการมองเห็น         
แหล่งกำเนิดแสงใน
แบบจำลองจาก
บริเวณเงามืด เงามัว
และนอกบริเวณเงา 

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
และบรรยายเกี่ยวกับ
การมองเห็น
แหล่งกำเนิดแสงใน
แบบจำลองจาก
บริเวณเงามืด เงามัว
และนอกบริเวณเงา
ไดถู้กต้องด้วยตนเอง 
โดยไม่เพ่ิมเติมความ
คิดเห็น 

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียดของ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
มองเห็นแหล่งกำเนิด
แสงในแบบจำลองจาก
บริเวณเงามืด เงามัว และ  
นอกบริเวณเงาได้ถูกต้อง 
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่นหรือมีการ
เพ่ิมเติมความคิดเห็น  

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียดของ
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
มองเห็นแหล่งกำเนิดแสง
ในแบบจำลองจาก
บริเวณเงามืด เงามัวและ
นอกบริเวณเงาได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน  
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S5 การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซ
กับสเปซ 

การระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นรูปร่าง

ของแหล่งกำเนิดแสง

กับตำแหน่งของ       

ผู้สังเกตเมื่ออยู่

บริเวณเงามืด เงามัว

และนอกบริเวณเงา 

 

 

สามารถระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นรูปร่าง

ของแหล่งกำเนิดแสง

กับตำแหน่งของ       

ผู้สังเกตเมื่ออยู่

บริเวณเงามืด เงามัว

และนอกบริเวณเงา

ได้อย่างถูกต้องได้

ด้วยตนเอง 

สามารถระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นรูปร่างของ

แหล่งกำเนิดแสงกับ

ตำแหน่งของผู้สังเกต

เมื่ออยูบ่ริเวณเงามืด  

เงามัว และนอกบริเวณ

เงาได้อย่างถูกต้อง จาก

การชี้แนะของครูหรือ

ผู้อื่น 

สามารถระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นรูปร่างของ

แหล่งกำเนิดแสงกับ

ตำแหน่งของผู้สังเกตเมื่อ

อยู่บริเวณเงามืด เงามัว

และนอกบริเวณเงาได้

เพียงบางส่วนแม้ว่าจะได้

รับคำชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่าง

ของดวงอาทิตย์ที่คน

บนโลกมองเห็นเมื่อ

อยู่ในบริเวณเงามืด 

เงามัว และนอก

บริเวณเงาจากการ

สังเกตแบบจำลอง 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่า เมื่อ
สังเกตดวงอาทิตย์
จากบริเวณต่าง ๆ จะ
มองเห็นดวงอาทิตย์มี
รูปร่างแตกต่างกัน 
โดยคนที่อยู่บริเวณ
เงามืดจะเห็น
สุริยุปราคาเต็มดวง 
คนที่อยู่บริเวณเงามัว 
จะเห็นสุริยุปราคา
บางส่วน ส่วนคนที่
อยู่นอกบริเวณเงาจะ
ไม่เห็นสุริยุปราคาได้
อย่างถูกต้อง ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าเมื่อสังเกต
ดวงอาทิตย์จากบริเวณ
ต่าง ๆ จะมองเห็นดวง
อาทิตย์มีรูปร่างแตกต่าง
กัน โดยคนที่อยู่บริเวณ
เงามืดจะเห็นสุริยุปราคา
เต็มดวง คนที่อยู่บริเวณ
เงามัว จะเห็นสุริยุปราคา
บางส่วน ส่วนคนที่อยู่
นอกบริเวณเงาจะไม่เห็น
สุริยุปราคาได้อย่าง
ถูกต้อง จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

ไม่สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่าเมื่อ
สังเกตดวงอาทิตย์จาก
บริเวณต่าง ๆ จะ
มองเห็นดวงอาทิตย์มี
รูปร่างแตกต่างกัน โดย
คนที่อยู่บริเวณเงามืดจะ
เห็นสุริยุปราคาเต็มดวง 
คนที่อยู่บริเวณเงามัว จะ
เห็นสุริยุปราคาบางส่วน 
ส่วนคนที่อยู่นอกบริเวณ
เงาจะไม่เห็นสุริยุปราคา 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

การตีความหมาย

ข้อมูลจากการทำ

กิจกรรมและลง

ข้อสรุปได้ว่า

สุริยุปราคาเกิดจาก

การที่โลกและ      

ดวงจันทร์โคจรมาอยู่

ในแนวเส้นตรง

เดียวกันกับ          

ดวงอาทิตย์ โดย   

ดวงจันทร์อยู่ตรง

กลาง เมื่อเงาของ 

ดวงจันทร์ทอดมายัง

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการทำ

กิจกรรมและลง

ข้อสรุปได้ว่า

สุริยุปราคาเกิดจาก

การที่โลกและ      

ดวงจันทร์โคจรมาอยู่

ในแนวเส้นตรง

เดียวกันกับ          

ดวงอาทิตย์ โดย    

ดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง 

เมื่อเงาของดวงจันทร์

ทอดมายังโลก ทำให้

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการทำ

กิจกรรมและลงข้อสรุป

ได้ว่าสุริยุปราคาเกิดจาก

การที่โลกและดวงจันทร์

โคจรมาอยู่ในแนว

เส้นตรงเดียวกันกับ    

ดวงอาทิตย์ โดย         

ดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง 

เมื่อเงาของดวงจันทร์

ทอดมายังโลก ทำให้คน

บนโลกที่อยู่บริเวณเงา

มองเห็นดวงอาทิตย์มืด

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการทำ

กิจกรรมและลงข้อสรุป

ได้ว่าสุริยุปราคาเกิดจาก

การที่โลกและดวงจันทร์

โคจรมาอยู่ในแนว

เส้นตรงเดียวกันกับ    

ดวงอาทิตย์ โดย         

ดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง 

เมื่อเงาของดวงจันทร์

ทอดมายังโลก ทำให้คน

บนโลกที่อยู่บริเวณเงา

มองเห็นดวงอาทิตย์มืด
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
โลก ทำให้คนบนโลก

ที่อยู่บริเวณเงา

มองเห็นดวงอาทิตย์

มืดไป 

คนบนโลกที่อยู่

บริเวณเงามองเห็น

ดวงอาทิตย์มืดไปได้

ด้วยตนเอง 

ไปได้ จากการชี้แนะของ

ครูและผู้อ่ืน 

ไปแตล่งข้อสรุปได้เพียง

บางส่วน แม้ว่าจะได้

รับคำชี้แนะจากครูหรือ

ผู้อื่น 

S14 การสร้าง
แบบจำลอง 

การสร้างแบบจำลอง
เพ่ืออธิบายการเกิด
สุริยุปราคา โดยใช้
แบบจำลองที่สร้างขึ้น  

สามารถสร้าง
แบบจำลองและ
อธิบายการเกิด
สุริยุปราคาโดยใช้
แบบจำลองที่สร้าง
ขึ้นได้ถูกต้อง ด้วย
ตนเอง 

สามารถสร้างแบบจำลอง
และอธิบายการเกิด
สุริยุปราคาโดยใช้
แบบจำลองที่สร้างขึ้นได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารสร้างแบบจำลอง
และอธิบายการเกิด
สุริยุปราคาโดยใช้
แบบจำลองที่สร้างขึ้น ได้
ถูกต้องบางส่วนแม้ว่าจะ
ได้รับการชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

 
ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลจาก
การสังเกตและอภิปราย
เกี่ยวกับการเกิด
สุริยุปราคาโดยใช้
แบบจำลอง 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดสุริยุปราคา โดยใช้
แบบจำลอง เพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง
ด้วยตนเอง  

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดสุริยุปราคา โดยใช้
แบบจำลองเพ่ือให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ถูกต้อง  จาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถนำเสนอ
ข้อมูลจากการสังเกต
และอภิปรายเกี่ยวกับ
การเกิดสุริยุปราคา 
โดยใช้แบบจำลอง 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ถูกต้องบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C5 ความร่วมมือ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการ

สร้างแบบจำลองและ
อภิปรายเกี่ยวกับการเกิด
สุริยุปราคา รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสร้าง
แบบจำลองและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดสุริยุปราคา รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ตลอด
ช่วงเวลาของการทำ
กิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสร้าง
แบบจำลองและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดสุริยุปราคา รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ในบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานรว่มกับ
ผู้อื่น ในการสร้าง
แบบจำลองและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดสุริยุปราคาในบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม  
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือผู้อื่น 
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กิจกรรมที่ 2.3 จันทรุปราคาเกิดขึ้นได้
อย่างไร
 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สร้างแบบจำลองการเกิด
จันทรุปราคาจากวัสดุที่หาได้ง่าย การสังเกตดวงจันทร์จาก
แบบจำลอง เมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าสู่บริเวณเงามืด เงามัว
และบริเวณท่ีไมเ่กิดเงา และอธิบายการเกิดปรากฏการณ์
จันทรุปราคาโดยใช้แบบจำลอง  

เวลา  1 ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ทำกิจกรรมนี้เพื่อสร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิด

ปรากฏการณ์จันทรุปราคา 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ดินน้ำมัน 1 ก้อน  
2. ไฟฉาย 1 กระบอก 
3. ไม้เสียบ 1 อัน 
4. คลิปหูขาว 2 อัน 
5. กระดาษแข็งเทาขาว ขนาด A4  1 แผ่น 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต 
S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
S14 การสร้างแบบจำลอง 
 

 
 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2   หน้า 101-105 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2  หน้า 81-85 
3. วีดิทัศน์ตัวอย่างการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู 

เรื่อง  สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 
http://ipst.me/9488 

   
  

 

 

 

 

http://ipst.me/9488
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณ์สุริยุปราคา และตรวจสอบ
ความรู้เดิมเก่ียวกับปรากฏการณ์จันทรุปราคา โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
1.1 ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร (สุริยุปราคาเกิดจากการ

ที ่ โลกและดวงจ ันทร ์โคจรมาอยู ่ ในแนวเส ้นตรงเด ียวก ันกับ         
ดวงอาทิตย์ โดยดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก เมื่อดวง
จันทร์บังแสงจากดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดเงาของดวงจันทร์ทอดไปยัง
โลก คนบนโลกที่อยู่บริเวณเงามองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคา) 

1.2 ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร (นักเรียนตอบได้ตาม
ความคิดของตนเอง) 

2. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย

เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้

คำถาม ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (การเกิดปรากฏการณ์

จันทรุปราคา)  

2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื ่องนี้ด้วยวิธีใด (สร้างแบบจำลองการเกิด

ปรากฏการณจ์ันทรุปราคา)  

2.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (อธิบายการเกิดปรากฏการณ์

จันทรุปราคาโดยใช้แบบจำลอง) 

3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 77 และอ่าน
สิ่งท่ีต้องใช้ในการทำกิจกรรม  

4. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ทีละข้อ โดยครูใช้ว ิธีฝ ึกทักษะการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำกิจกรรม โดย
ใช้คำถามดังนี้ 
4.1 นักเรียนต้องสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับเรื่องอะไร (สร้างแบบจำลอง

เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา) 

4.2 นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับสิ ่งใดเป็นลำดับแรก (อภิปรายว่า    

ไฟฉาย ดินน้ำมันก้อนใหญ่ และดินน้ำมันก้อนเล็กใช้แทนสิ่งใดใน 

การเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา) 

ใ น ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้

พื้นฐาน ครูควรให้เวลานักเรียน

คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง

อดทน นักเรียนต้องตอบคำถาม

เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้

หร ือล ืมคร ูต ้องให ้ความร ู ้ที่

ถูกต้องทันที 

 

ขณะนักเรียนทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดเงามืด

และเงามัวปรากฏบนฉาก ครูอาจช่วยขยับ

ตำแหน่งดินน้ำมัน และกำชับให้นักเรียน

วางไฟฉาย ดินน้ำมันและลูกโลกให้อยู ่ใน

แนวเดียวกัน โดยสามารถปรับความสูงของ

ไฟฉายหรือปรับระดับของดินน้ำมันได ้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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4.3 เมื่อนักเรียนจัดอุปกรณ์จนเกิดเงามืดและเงามัวบนฉากแล้ว จากรูป

ข้อ 3 นักเรียนต้องทำอะไรต่อไปและสังเกตอะไรบ้าง (ค่อย ๆ เลื่อน

ดินน้ำมันก้อนเล็กหรือดวงจันทร์เข้าไปในเงามัวและเงามืดของโลก 

ดังรูป จากนั้น สังเกตลักษณะของแสงที่ตกลงบนดินน้ำมันก้อนเล็ก

ขณะที่ดินน้ำมันก้อนเล็กอยู่นอกบริเวณเงา อยู่ในบริเวณเงา จนออก

จากบริเวณเงาอีกด้าน) 

 
4.4 ขั้นสุดท้ายนักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งใด (อภิปรายเกี่ยวกับ

รูปร่างของดวงจันทร์ที ่คนบนโลกมองเห็นเมื ่อดวงจันทร์อยู ่ใน

บริเวณต่าง ๆ ของเงา พร้อมทั้งระบุชื่อปรากฏการณ์จันทรุปราคา

แต่ละแบบ โดยครูอาจเขียนชื ่อปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบต่าง  ๆ     

บนกระดาน ดังนี ้ จันทรุปราคาเต็มดวง จันทรุปราคาบางส่วน 

จันทรุปราคาในเงามัว) 

5. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร แล้วให้นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม 

6. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 
ตามแนวคำถามดังนี้ 
6.1 จากแบบจำลอง ไฟฉาย ดินน้ำมันก้อนใหญ่ และดินน้ำมันก้อนเล็ก 

แทนสิ่งใดในการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา (ไฟฉายแทนดวง

อาทิตย์ ดินน้ำมันก้อนใหญ่แทนโลก และดินน้ำมันก้อนเล็กแทน

ดวงจันทร์) 

6.2 จากแบบจำลอง นักเรียนคิดว่า กระดาษเทาขาวมีประโยชน์

อย่างไร (ช่วยให้การมองเห็นเงามืดและเงามัวชัดเจนขึ้น) 

S1 การสังเกตและบอกลักษณะของแสงท่ีตก
กระทบบนดินน้ำมันก้อนเล็ก เมื่ออยู่ในบริเวณ
เงามืด เงามัว และนอกบริเวณเงา 

S5 การระบคุวามสมัพันธ์ระหวา่งสเปซกับสเปซ 
โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับแสง
จากไฟฉายของดินน้ำมันก้อนเล็กเมื่ออยู่ใน
บริเวณเงามืด เงามัว และนอกบรเิวณเงา 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูลเกีย่วกับรูปร่างของ
ดวงจันทร์ที่คนบนโลกมองเห็นเมือ่อยู่ใน
ตำแหน่งเงามืด เงามัว และนอกบริเวณเงาจาก
การสังเกตแบบจำลอง 

S13 การตีความหมายข้อมูลจากการสังเกตแสงที่
ตกลงบนดินน้ำมันก้อนเล็กและลงข้อสรุป
เกี่ยวกับรูปรา่งของดวงจันทร์ที่คนบนโลก
มองเห็น 

S14 การสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกดิ
ปรากฏการณ์จันทรุปราคา 

C4 การนำเสนอข้อมูลจากการสังเกตและอภิปราย
เกี่ยวกับการเกดิปรากฏการณ์จันทรุปราคา
โดยใช้แบบจำลอง 

C5 การทำงานร่วมกับผู้อื่นในการสร้างแบบจำลอง 
และอภิปรายเกีย่วกับการเกดิปรากฏการณ์
จันทรุปราคา 

 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักเรียนจะได้
ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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6.3 เมื่อเลื่อนดินน้ำมันก้อนเล็กเข้าไปในเงามืดและเงามัวของดินน้ำมัน

ก้อนใหญ่ ดินน้ำมันก้อนเล็กได้รับแสงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

(การได้ร ับแสงแตกต่างกัน โดยเมื ่อดินน้ำมันก้อนเล็กค่อย ๆ 

เคลื่อนเข้าไปในเงามัวของดินน้ำมันก้อนใหญ่โดยดินน้ำมันก้อนเล็ก

จะยังได้รับแสงบางส่วน แต่ความสว่างจะลดลงจากตอนที่อยู่นอก

บริเวณเงา และเมื่อค่อย ๆ เลื่อนดินน้ำมันเข้าไปในเงามืดจะเห็น

ดินน้ำมันเป็นเสี้ยว โดยบริเวณส่วนมืดจะค่อย ๆ มากขึ้น ๆ จนมืด

หมดทั้งก้อน และเมื่อเลื่อนดินน้ำมันต่อไป ดินน้ำมันบางส่วนเริ่ม

ออกจากบริเวณเงามืดเข้าสู ่บริเวณเงามัว ก็จะเห็นแสงตกบน     

ดินน้ำมันอีกครั้ง และความสว่างจะมากขึ้นเมื่อดินน้ำมันออกนอก

บริเวณเงาท้ังก้อน) 

6.4 จากแบบจำลอง เมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าไปในบริเวณเงามัวและ  

เงามืดของโลก คนที่อยู่บนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์แตกต่างกัน

หรือไม่ เพราะเหตุใด (คนบนโลกจะเห็นแตกต่างกัน โดยขณะที่ 

ดวงจันทร์อยู่ในเงามัว คนบนโลกจะยังมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง

แต่สว่างน้อยลงคล้ายมีเมฆบาง ๆ บังดวงจันทร์   เมื่อดวงจันทร์

เริ่มเข้าไปในเงามืด คนบนโลกจะเริ่มมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่ง

หรือเป็นเสี้ยว และมืดไปทั้งดวงเมื่อดวงจันทร์เข้าไปในเงามืดทั้ง

ดวง) 

6.5 ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในบริเวณเงามัว เริ่มเข้าสู่เงามืด และอยู่ในเงา

มืดทั ้งดวง เราเรียกชื ่อปรากฏการณ์จันทรุปราคาดังกล่าวว่า

อย่างไร (เม่ือดวงจันทร์อยู่ในบริเวณเงามัว เรียกว่า จันทรุปราคาใน

เงามัว ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามืด เรียกว่า จันทรุปราคาบางส่วน 

และเมื่อดวงจันทร์อยู่ในเงามืดทั้งดวง เรียกว่า จันทรุปราคาเต็ม

ดวง) 

6.6 การเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนและจันทรุปราคาในเงา

มัวแตกต่างกันอย่างไร (แตกต่างกัน คือ ขณะเกิดจันทรุปราคาใน

เงามัว ซึ่งเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ภายใต้เงามัวของโลก คนบนโลก

จะยังคงมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงอยู่ เพียงแต่ความสว่างจะลดลง 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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แต่ขณะเกิดจันทรุปราคาบางส่วน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดวงจันทร์เริ่ม

เข้าสู่เงามืด คนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยว) 

6.7 ขณะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาตำแหน่งของดวงอาทิตย์ โลก

และดวงจันทร์จะต้องเป็นอย่างไร (โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ใน

แนวเส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ โดยโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์

และดวงจันทร์) 

6.8 การเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและปรากฏการณ์จันทรุปราคา

เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร  

ความเหมือนและความแตกต่าง ปรากฏการณส์ุริยุปราคา ปรากฏการณ์จันทรุปราคา 
การเรียงตัวของดาว  
 

อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเหมือนกัน 
โดยดวงจันทร์จะอยู่ตรงกลาง
ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก 

อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
เหมือนกัน โดยโลกจะอยู่ตรง
กลางระหว่างดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ 

เวลาที่เกิด  กลางวัน กลางคืน 
การเกิด  เงาของดวงจันทร์ทอดไปยังโลก ดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเข้าไป

ในเงาของโลก 
การมองเห็น  คนที่อยู่ในบริเวณเงาของดวงจันทร์

สามารถเห็นปรากฏการณ์
สุริยุปราคาได้ 

คนบนโลกที่อยู่ในเวลากลางคืน
เห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคา
ได้พร้อมกัน 

7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิด
จันทรุปราคา จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าจันทรุปราคา
เกิดจากการที่โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับ
ดวงอาทิตย์ โดยโลกอยู ่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เมื่อ        
ดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงาของโลก คนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์มืด
ไป (S13) 

8. นักเรียนตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้แนว
คำตอบที่ถูกต้อง 

9. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
10. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั ้นเรียน จากนั ้นนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
การเกิดจันทรุปราคา ให้ร่วมกัน
อภิปรายจนนักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  
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11. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด 

12. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 106-109 ครู
นำอภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้น
ครูกระตุ ้นให้น ักเร ียนตอบคำถามในช่วงท้ายของเนื ้อเร ื ่องด ังนี้          
การสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา ให้ปลอดภัยและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น อาจต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยสังเกต เช่น กล้องโทรทรรศน์  
รู้หรือไม่ว่า กล้องโทรทรรศน์ เป็นเทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ
คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและ
ตอบคำถาม ซึ่งครูควรเน้นให้นักเรียนตอบคำถาม พร้อมอธิบายเหตผุล
ประกอบและชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบร่วมกันจากการเรียนเรื่อง
ต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง เมื่อเงามืดของโลกทอดไปบนดวงจันทร์ทั้งดวง ทั้ง ๆ ที่
บริเวณเงามืดเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงเข้าถึง แต่เม่ือดวงจันทร์เคลื่อนที่ไปยังบริเวณดังกล่าว ดวงจันทร์กลับ
ไม่ได้มืดสนิททั้งดวงจนมองไม่เห็น แต่จะมองเห็นเป็นสีแดงอิฐ เพราะแสงจากดวงอาทิตย์ผ่านชั้นบรรยากาศ
ของโลก แล้วเกิดการกระเจิงของแสง (Light scattering)  ทำให้แสงสีแดงซึ่งเปน็แสงสีหนึ่งของแสงจาก 
ดวงอาทิตยแ์ละเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นมากตกลงบนดวงจันทร์เมื่อแสงสีแดงสะท้อนกลับมายังโลกจึงทำ
ให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐ ดังรูป 

 

 

ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

                     สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ 
จันทรุปราคา 

ดวงอาทิตย ์ โลก ดวงจันทร์ 
เป็นแหล่งกำเนิดแสง ไม่ใช่แหลง่กำเนิดแสงและ

ขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร ์
ไม่ใช่แหลง่กำเนิดแสงและ
ขนาดเล็กกวา่โลก 
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จันทรุปราคาบางส่วน 

จันทรุปราคาบางส่วน 

จันทรุปราคาเต็มดวง 

จันทรุปราคาในเงามัว 

ดวงจันทร์เตม็ดวง 
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แตกต่างกัน โดยในเงามัวดินน้ำมันจะยังคงได้รับแสงบางส่วน แต่ความสว่างจะ
ลดลงจากขณะที่อยู่นอกบริเวณเงา เมื่อเลื่อนเข้าไปในเงามืดจะเห็นดินน้ำมัน
เป็นเสี้ยว โดยบริเวณส่วนมืดจะค่อย ๆ มากขึ้น ๆ จนมืดหมดทั้งก้อน  

แตกต่างกัน โดยขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในเงามัว คนบนโลกจะยังมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง
แต่ความสว่างลดลง และเมื่อดวงจันทร์เริ่มสัมผัสเงามืด คนบนโลกจะเริ่มมองเห็น       
ดวงจันทร์เว้าแหว่งหรือเป็นเสี้ยว และมืดไปทั้งดวงเมื่อดวงจนัทร์เข้าไปในเงามดืทั้งดวง 

แตกต่างกัน ขณะเกดิจันทรุปราคาบางส่วน คนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เป็น
เสี้ยว แต่ขณะเกิดจันทรุปราคาในเงามัว คนบนโลกจะยังคงมองเห็นดวงจันทร์ 
เต็มดวงอยู่ เพียงแต่ความสว่างจะลดลง 

แตกต่างกันที่การเกิดจันทรุปราคาตำแหน่งการเรียงตัวของดาวทั้ง 3 ดวง โดย
โลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเข้ามาใน
เงาของโลก ส่วนสุริยุปราคาดวงจันทร์จะอยู่ตรงกลาง เงาของดวงจันทร์จึงทอด
มายังโลก นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างกันที่เวลาเกิดอีกด้วย โดยจันทรุปราคา
จะเกิดในเวลากลางคืน ส่วนสุริยุปราคาจะเกิดในเวลากลางวัน 
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ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดจากการที่โลกและดวงจันทรโ์คจรมาอยู่ในแนว
เส้นตรงเดียวกันกับดวงอาทิตย์ โดยโลกอยู่ระหว่างดวงอาทติย์และดวงจันทร์ เม่ือ
ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงาของโลก คนบนโลกจงึมองเหน็ดวงจันทร์มืดไป 

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดจากการที่โลกและ
ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับ
ดวงอาทิตย์ โดยโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และ 
ดวงจันทร์ เม่ือดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามัว
ของโลก เรียกว่าจันทรุปราคาในเงามัว เมื่อ     
ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามืด จะเห็นดวงจันทร์เป็น
เสี้ยวเรียกว่าจันทรุปราคาบางส่วน เม่ือดวงจันทร์
เข้าสู่เงามืดไปทั้งดวง เรียกว่าจันทรุปราคาเต็มดวง 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
✓ 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 2.3 จันทรปุราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ  

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
S14 การสร้างแบบจำลอง  

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S1 การสังเกต การสังเกตและ

บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับการมองเห็น
ดินน้ำมันก้อนเล็กใน
แบบจำลองเมื่ออยู่ใน
บริเวณเงามืด เงามัว
และนอกบริเวณเงา 

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
ข้อมูลและบรรยาย
เกี่ยวกับการมองเห็น
ดินน้ำมันก้อนเล็กใน
แบบจำลองเมื่ออยู่ใน
บริเวณเงามืด เงามัว
และนอกบริเวณเงา
ไดถู้กต้องด้วยตนเอง 
โดยไม่เพ่ิมเติมความ
คิดเห็น 

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
ข้อมูลและบรรยาย
เกี่ยวกับการมองเห็น  
ดินน้ำมันก้อนเล็กใน
แบบจำลองเมื่ออยู่ใน
บริเวณเงามืด เงามัว 
และนอกบริเวณเงาได้
ถูกต้อง จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่นหรือมี
การเพ่ิมเติมความ
คิดเห็น  

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
ข้อมูลและบรรยาย
เกี่ยวกับการมองเห็น   
ดินน้ำมันก้อนเล็กใน
แบบจำลองเมื่ออยู่ใน
บริเวณเงามืด เงามัว 
และนอกบริเวณเงาได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน  
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S5 การหา
ความสัมพันธ์
ระหว่างสเปซ
กับสเปซ 

การระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นรูปร่าง

กับตำแหน่งของ    

ดินน้ำมันก้อนเล็กใน

แบบจำลองเมื่ออยู่ใน

บริเวณเงามืด เงามัว

และนอกบริเวณเงา 

 

 

สามารถระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นรูปร่าง

กับตำแหน่งของ    

ดินน้ำมันก้อนเล็กใน

แบบจำลองเมื่ออยู่ใน

บริเวณเงามืด เงามัว

และนอกบริเวณเงา

แล้วบอกข้อมูลที่ได้

จากการสังเกตได้

ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นรูปร่างกับ

ตำแหน่งของดินน้ำมัน

ก้อนเล็กในแบบจำลอง

เมื่ออยู่ในบริเวณเงามืด 

เงามัว และนอกบริเวณ

เงาแล้วบอกข้อมูลที่ได้

จากการสังเกตได้ถูกต้อง 

จากการชี้แนะของครู

หรือผู้อื่น 

สามารถระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

การมองเห็นรูปร่างกับ

ตำแหน่งของดินน้ำมัน

ก้อนเล็กในแบบจำลอง

เมื่ออยู่ในบริเวณเงามืด 

เงามัว และนอกบริเวณ

เงาแล้วบอกข้อมูลที่ได้

จากการสังเกตได้ถูกต้อง

เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ

ได้รับคำชี้แนะจากครู

หรือผู้อื่น 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่าง

ของดวงจันทร์ที่คน

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่า เมื่อ
ดวงจันทร์เคลื่อนที่
อยู่นอกบริเวณเงา 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่า เมื่อ         
ดวงจันทร์เคลื่อนที่อยู่
นอกบริเวณเงา เข้าไปใน

ไม่สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ว่า เมื่อ   
ดวงจันทร์เคลื่อนที่อยู่
นอกบริเวณเงา เข้าไปใน
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
บนโลกมองเห็นเมื่อ

ดวงจันทร์อยู่ใน

บริเวณเงามืด เงามัว 

และนอกบริเวณเงา

จากการสังเกต

แบบจำลอง 

เข้าไปในบริเวณเงา
มัว และเงามืด คน
บนโลกจะมองเห็น    
ดวงจันทร์มีรูปร่าง
แตกต่างกัน โดยเมื่อ
ดวงจันทร์เคลื่อนที่
เข้าไปในบริเวณเงา
มัวคนบนโลกจะเห็น
จันทรุปราคาในเงามัว 
เมื่อดวงจันทร์เริ่มเข้า
ไปในเงามืด คนบน
โลกจะเห็น
จันทรุปราคาบางส่วน
และเม่ือดวงจันทร์
เข้าไปในเงามืดทั้ง
ดวง คนบนโลกจะ
เห็นจันทรุปราคาเต็ม
ดวงได้อย่างถูกต้อง 
ได้ด้วยตนเอง 

บริเวณเงามัว และเงามืด 
คนบนโลกจะมองเห็น
ดวงจันทร์มีรูปร่าง
แตกต่างกัน โดยเมื่อ   
ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไป
ในบริเวณเงามัวคนบน
โลกจะเห็นจันทรุปราคา
ในเงามัว เมื่อดวงจันทร์
เริ่มเข้าไปในเงามืด คน
บนโลกจะเห็น
จันทรุปราคาบางส่วน
และเม่ือดวงจันทร์เข้าไป
ในเงามืดท้ังดวง คนบน
โลกจะเห็นจันทรุปราคา
เต็มดวงได้อย่างถูกต้อง 
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 

บริเวณเงามัว และเงามืด 
คนบนโลกจะมองเห็น
ดวงจันทร์มีรูปร่าง
แตกต่างกัน โดยเมื่อ   
ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไป
ในบริเวณเงามัวคนบน
โลกจะเห็นจันทรุปราคา
ในเงามัว เมื่อดวงจันทร์
เริ่มเข้าไปในเงามืด คน
บนโลกจะเห็น
จันทรุปราคาบางส่วน
และเม่ือดวงจันทร์เข้าไป
ในเงามืดท้ังดวง คนบน
โลกจะเห็นจันทรุปราคา
เต็มดวงแม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 

การตีความหมาย

ข้อมูลจากการทำ

กิจกรรมและลง

ข้อสรุปได้ว่า

จันทรุปราคาเกิดจาก

การที่โลกและดวงจันทร์

โคจรมาอยู่ในแนว

เส้นตรงเดียวกันกับ   

ดวงอาทิตย์ โดยโลกอยู่

ระหว่างดวงอาทิตย์และ   

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการทำ

กิจกรรมและลง

ข้อสรุปได้ว่า

จันทรุปราคาเกิดจาก

การที่โลกและดวงจันทร์

โคจรมาอยู่ในแนว

เส้นตรงเดียวกันกับ   

ดวงอาทิตย์ โดยโลกอยู่

ระหว่างดวงอาทิตย์และ

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการทำ

กิจกรรมและลงข้อสรุป

ได้ว่าจันทรุปราคาเกิด

จากการที่โลกและ     

ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ใน

แนวเส้นตรงเดียวกันกับ

ดวงอาทิตย์ โดยโลกอยู่

ระหว่างดวงอาทิตย์และ

ดวงจันทร์ เมื่อดวงจันทร์

สามารถตีความหมาย

ข้อมูลจากการทำกิจกรรม

ได้ว่าจันทรุปราคาเกิดจาก

การที่โลกและดวงจันทร์

โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรง

เดียวกันกับดวงอาทิตย์ 

โดยโลกอยู่ระหว่าง      

ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

เมื่อดวงจันทร์โคจรเข้าไป

ในเงาของโลก คนบนโลก
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
ดวงจันทร์                    

เมื่อดวงจันทร์โคจรเข้า

ไปในเงาของโลก คนบน

โลกจึงมองเห็น     

ดวงจันทร์มืดไป 

ดวงจันทร์ เมื่อ            

ดวงจันทร์โคจรเข้าไปใน

เงาของโลก คนบนโลกจึง

มองเห็นดวงจันทร์มืด

ไปได้ด้วยตนเอง 

โคจรเข้าไปในเงาของ

โลก คนบนโลกจึง

มองเห็นดวงจันทร์มืดไป

ได้ จากการชี้แนะจากครู

และผู้อ่ืน 

จึงมองเห็นดวงจันทร์มืดไป

แตล่งข้อสรุปได้เพียง

บางส่วน แม้ว่าจะได้รับคำ

ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

S14 การสร้าง
แบบจำลอง 

การสร้างแบบจำลอง
และอธิบายการเกิด
จันทรุปราคา โดยใช้
แบบจำลองที่สร้างขึ้น  

สามารถสร้าง
แบบจำลองและ
อธิบายการเกิด
จันทรุปราคาโดยใช้
แบบจำลองที่สร้าง
ขึ้นได้ถูกต้อง ด้วย
ตนเอง 

สามารถสร้างแบบจำลอง
และอธิบายการเกิด
จันทรุปราคาโดยใช้
แบบจำลองที่สร้างขึ้น        
ได้ถูกต้องจากการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถสร้างแบบจำลอง
และอธิบายการเกิด
จันทรุปราคาโดยใช้
แบบจำลองที่สร้างขึ้น  
ได้ถูกต้องบางส่วนแม้ว่า
จะได้รับการชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลจาก
การสังเกตและอภิปราย
เกี่ยวกับการเกิด
จันทรุปราคา โดยใช้
แบบจำลองเพ่ือให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดจันทรุปราคา โดย
ใช้แบบจำลอง เพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วย
ตนเอง  

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดจันทรุปราคา โดย
ใช้แบบจำลองเพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจได้  จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถนำเสนอ
ข้อมูลจากการสังเกต
และอภิปรายเกี่ยวกับ
การเกิดจันทรุปราคา
โดยใช้แบบจำลอง 
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนใน
การสร้างแบบจำลองและ
อภิปรายเกี่ยวกับการเกิด
จันทรุปราคา รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสร้าง
แบบจำลองและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดจันทรุปราคา 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น ตลอด
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสร้าง
แบบจำลองและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดจันทรุปราคา 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น ใน
บางช่วงเวลาที่ทำ
กิจกรรม 

สามารถทำงานรว่มกับ
ผู้อื่น ในการสร้าง
แบบจำลองและ
อภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดจันทรุปราคาใน
บางชว่งเวลาที่ทำ
กิจกรรม  ทั้งนี้ต้องอาศัย
การกระตุ้นจากครหูรือ
ผู้อื่น 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 1 เงาและอุปราคา (1 ชั่วโมง) 

1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 86 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ
แผนภาพในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 110-111 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคำตอบของตนเองในสำรวจความรู้ก่อนเรียน ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 63-64 อีกครั้ง ถ้าคำตอบของนักเรียนไม่ถูกต้อง
ให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้ครูอาจนำ
คำถามในรูปนำบทในหนังสือเรียน หน้า 74 มาร่วมกันอภิปรายคำตอบอีก
ครั้ง ดังนี้  

1. ในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงไฟหรือแสงสะท้อนจากดวงจันทร์ หรือ
ในเวลากลางวันขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เราจะยังสังเกตเห็น
เงาของสิ่งต่าง ๆ ได้หรือไม่ (ไม่สามารถเห็นเงาของสิ่งต่าง ๆ ได้ 
เพราะไม่มีแหล่งกำเนิดแสง) 

2. เงาเกิดขึ้นได้อย่างไร และต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างจึงเกิดเงาได้ 
(เงาเกิดจากการที่วัตถุทึบแสงไปกั้นทางเดินของแสง ทำให้เกิดเงาที่
มีรูปร่างคล้ายวัตถุด้านที่ไปกั้นทางเดินของแสงตกลงบนฉาก ดังนั้น 
องค์ประกอบของการเกิดเงา ได้แก่ แหล่งกำเนิดแสง วัตถุที่ไปกั้น
ทางเดินของแสง และฉาก) 

3. ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกี่ยวข้องกับเงาหรือไม่ 
และเกิดขึ้นได้อย่างไร (ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
เกี่ยวข้องกับเงา เมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก เรียงตัวใน
แนวเส้นตรงเดียวกัน และเนื่องจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิด
แสง เม ื ่อดวงจ ันทร ์หร ือโลก ขวางกั ้นทางเด ินของแสงจาก         
ดวงอาทิตย์ก ็จะเกิดเงาไปตกที ่ดาวอีกดวงหนึ ่ง  เช่น เงาของ            
ดวงจันทร์ทอดมายังโลกขณะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา หรือ             
ดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในเงาของโลกขณะเกิดปรากฏการณ์
จันทรุปราคา ส่งผลให้คนบนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์
มืดไป) 

4. นักเรียนทำ แบบฝึกหัดท้ายบทที ่ 1 เงาและอุปราคา ในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 87-91 จากนั้นนำเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียน ถ้าคำตอบยังมี
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ความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องครูควรนำอภิปรายหรือให้สถานการณ์เพิ่มเติม
เพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันออกแบบผลงานศิลปะโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเงา จากนั้นจัด
แสดงผลงาน และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเกิดเงา 
และรูปร่างของเงา  

6. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวข้อวิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือเรียน 
หน้า 115 โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของความรู้จากสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในหน่วยนี้ ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร  

7. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามสำคัญประจำหน่วยอีกครั้ง ดังนี้                   
- เงาเกิดขึ้นได้อย่างไร (เงาเกิดจากการมีวัตถุทึบแสงไปกั้นแนวการ

เคลื่อนที่ของแสง ทำให้เกิดเงาบนฉาก วัตถุบางอย่างทำให้เกิดเงา
ได้หลายรูปร่างขึ้นอยู่ก ับด้านของวัตถุที ่นำมากั ้นแสง เงามี          
2 ประเภท คือ เงามืดและเงามัว) 

- สุริยุปราคาและจันทรุปราคา เกิดขึ้นได้อย่างไร  (สุริยุปราคาและ
จันทรุปราคาเกิดจากการที่โลกและดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนว
เส ้นตรงเด ียวกันกับดวงอาทิตย ์ ถ ้าดวงจ ันทร ์อย ู ่ระหว ่าง          
ดวงอาทิตย์และโลก เงาของดวงจันทร์จะไปตกบนพื้นโลก คนบน
โลกที ่อย ู ่ภายใต ้บร ิเวณเงาจะเห ็นดวงอาทิตย ์ม ืดไป เร ียก 
สุริยุปราคา และปรากฏการณ์สุริยุปราคาจะเกิดในเวลากลางวัน 
แต่ถ้าตำแหน่งของโลกอยู่ระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เมื่อ     
ดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในเงาของโลก คนบนโลกจะเห็น  
ดวงจันทร์มืดไปและเปลี ่ยนเป็นสีแดงอิฐ เรียก จันทรุปราคา 
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาจะเกิดในเวลากลางคืน) 

ครูพิจารณาคำตอบของนักเรียน ถ้าคำตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียน
ร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง 
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สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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แนวคำตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 

O

 

 

 

  
ข้อความที่ 1 การมองเห็นดวงจันทร์ในน้ำไม่ใช่เงาของดวงจันทร์ แต่เป็นภาพของ
ดวงจันทร์ที่เกิดจากการสะท้อนของแสงจากผิวน้ำ 

ข้อความที่ 2 การเห็นแสงไฟฉายที่ส่องกระทบผิวน้ำไม่ใช่เงา แต่เป็นภาพที่เกิด
จากการสะท้อนของแสงจากไฟฉาย 

 ข้อความที่ 3 การเห็นพื้นใต้โต๊ะมืดเป็นเงาของโต๊ะ ที่เกิดจากโต๊ะกั้นทางเดิน        
ของแสง ทำให้มีเงาทอดไปบนพื้นใต้โต๊ะ 
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O

 

 

 

  

เงามืด เงามัว 
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เหมือนกันที่การเกิดโดยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ โลกและ
ดวงจันทร์เรียงตัวในแนวเส้นตรงเดียวกัน แตกต่างกันที่ตำแหน่งของดาว ซึ่งทำ
ให ้ เห ็นดวงอาทิตย ์หร ือดวงจันทร ์ม ืดไปต่างก ัน อ ีกท ั ้งเวลาในการเกิด
ปรากฏการณ์ยังต่างกันอีกด้วย 
 

มองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อ        
ผู้สังเกตอยู่ในบริเวณเงามืดของ     
ดวงจันทร์ที่ปรากฏบนโลก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ผู้

สังเกตอยู่บนเงามัวที่เป็นจุดตัดของ 
กรว

ยแหลมของเงามืด ซึ่งเกิดจาก                                                   
ดวง

จันทร์และโลกอยู่ห่างกันเกินไป ทำให้ 
ไม่

เกิดเงามืดบนโลก 

มองเห็นสุริยุปราคาบางส่วนได้ 
     ถ้าผู้สังเกตอยู่ในบริเวณเงามัว 
       ของดวงจันทร์ที่ปรากฏบนโลก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ผู้

สังเกตอยู่บนเงามัวที่เป็นจุดตัดของ 
กรว

ยแหลมของเงามืด ซึ่งเกิดจาก                                                   
ดวง

จันทร์และโลกอยู่ห่างกันเกินไป ทำให้ 
ไม่

เกิดเงามืดบนโลก 

เกิดจากการบังกันของดาว
ที่เรียงตัวในแนวเส้นตรง
เดียวกัน ทำให้เงาของ 
ดวงจันทร์ตกลงบนโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้

สังเกตอยู่บนเงามัวที่เป็น
จุดตัดของ 

ก
รวยแหลมของเงามืด ซึ่ง

เกิดจาก 
ด

วงจันทร์และโลกอยู่ห่างกัน

มองเห็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนเมื่อผู้สังเกตอยู่ 
บริเวณเงามัวทีเ่กิดจากดวงจันทร์และโลก 

อยู่ห่างกันมากกว่าขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง  
ทำให้ไม่เกิดเงามืดบนโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้สังเกตอยู่บนเงามัวที่เป็น

จุดตัดของ 
กรวยแหลมของเงามืด ซึ่งเกิด
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คนบนโลกที่ตำแหน่ง A มองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง 
คนบนโลกที่ตำแหน่ง B มองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน 
คนบนโลกที่ตำแหน่ง C, D มองไม่เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้สังเกตอยู่บนเงามัวที่เป็นจุดตัดของ 
กรวยแหลมของเงามืด ซ่ึงเกิดจาก 
ดวงจันทร์และโลกอยู่ห่างกันเกินไป ทำให้ 
ไม่เกิดเงามืดบนโลก 

คนบนโลกที่ตำแหน่ง C จะมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาก่อน ตามด้วย
ตำแหน่ง B, A และ D ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้สังเกตอยู่บนเงามัวที่เป็นจุดตัดของ 
กรวยแหลมของเงามืด ซ่ึงเกิดจาก 
ดวงจันทร์และโลกอยู่ห่างกันเกินไป ทำให้ 
ไม่เกิดเงามืดบนโลก 
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คนบนโลกที่ตำแหน่ง A และ B ไม่สามารถสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้ 
เพราะ บริเวณที่สังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้จะอยู่ในเวลากลางคืนที่
ตำแหน่ง C และ D ส่วนตำแหนง่ A และ B อยู่ในเวลากลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้สังเกตอยู่บนเงามัวที่เป็นจุดตัดของ 
กรวยแหลมของเงามืด ซ่ึงเกิดจาก 
ดวงจันทร์และโลกอยู่ห่างกันเกินไป ทำให้ 
ไม่เกิดเงามืดบนโลก 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท 

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศจาก

อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. ยกตัวอย่างประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่มีต่อ

มนุษย์ 

เวลา 4.5 ชั่วโมง 

แนวคิดสำคัญ  

เทคโนโลยีอวกาศมีพัฒนาการมาจากการสังเกต

ท้องฟ้าด้วยตาเปล่าของมนุษย์ ต่อมามีการใช้กล้อง

โทรทรรศน์แบบต่าง ๆ ทั ้งที ่อยู ่บนโลกและในอวกาศ 

จนกระทั่งการใช้ยานอวกาศแบบต่าง ๆ ในการสำรวจ

อวกาศเพ่ือปฏิบัติภารกิจมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยี

อวกาศยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งนี้เพ่ือให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการ

ดำรงชีวิตในปัจจุบัน 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป. 6 เล่ม 2     หน้า 116–141 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2   หน้า 92-107 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

บทนี้มีอะไร 
เรื่องท่ี 1  รู้จักเทคโนโลยีอวกาศ  
กิจกรรมที่ 1.1 เทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนา

อย่างไร 
กิจกรรมที่ 1.2 เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์

อย่างไร 
 
 
 

 

 

บทที่ 2 เทคโนโลยีอวกาศ 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

S1 การสังเกต   

S2 การวัด   

S3 การใช้จำนวน   

S4 การจำแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   สเปซกับสเปซ 
   สเปซกับเวลา 

  

S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล   
S7 การพยากรณ์   

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล   
S9 การตั้งสมมติฐาน   

S10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป   
S14 การสร้างแบบจำลอง   

 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

C1 การสร้างสรรค์   

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

C3 การแก้ปัญหา   

C4 การสื่อสาร   
C5 ความร่วมมือ   
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 
หมายเหตุ : รหัสทักษะที่ปรากฏนี ้ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี ้
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 2 เทคโนโลยีอวกาศ มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

การใช้โทรศัพท์ติดต่อกันเป็นวิธ ีการสื ่อสารผ่าน
ดาวเทียม (Global Data Systems, Inc.  2020) 
 

การใช้โทรศัพท์ติดต่อกันในชีวิตประวันเป็นการสื่อสารผ่านเครือข่าย
สายเคเบิล หรือเสารับสัญญาณที่ติดตั้งอยู่ในจุดต่าง ๆ ส่วนโทรศัพท์
ที่ต้องสื่อสารผ่านดาวเทียมนั้นมีราคาแพงส่วนใหญ่จะใช้ในกิจการ
ทหาร  (Global Data Systems, Inc.  2020, Harrington, 2015) 

นักบินอวกาศสามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนด้วยตา
เปล่าจากอวกาศ (NASA, 2005)                                                                  

นักบินอวกาศไม่สามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนด้วยตาเปล่าจาก
อวกาศ แต่สามารถสังเกตเห็นกำแพงเมืองจีนจากอวกาศได้โดยใช้
กล้องสองตา และสามารถถ่ายภาพกำแพงเมืองจีนจากอวกาศโดยใช้
กล้องถ่ายภาพที่มีอยู่ในดาวเทียมหรือบนยานอวกาศที่โคจรอยู่ในวง
โคจรรอบโลก (NASA, 2005)                                                                 

การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศต้องใช้งบประมาณมาก 
แต่มีประโยชน์สำหรับการศึกษาสิ่งต่าง ๆ ในอวกาศ
เท่านั้น ไม่มีประโยชน์ต่อคนบนโลก  (Lyons, 2013) 

เทคโนโลยีอวกาศบางอย่างมีประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์บนโลก เช่น  ดาวเทียมที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร การพยากรณ์อากาศ
หรือการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ (ภาคภูมิ, 2016, ) 

นักบินอวกาศที่ออกไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศต้อง
สวมชุดอวกาศตลอดเวลา* 

ในขณะทีน่ักบินอวกาศอยู่ในยานอวกาศสามารถสวมเสื้อผ้าตามปกติ
ได้ เนื่องจากในยานอวกาศมีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมือนบน
โลก แต่ถ้าออกไปปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศต้องสวมชุดอวกาศ
ตลอดเวลา เนื่องจากชุดอวกาศมีการปรับและควบคุมอุณหภูมิให้
เหมาะสม และช ่วยป ้องก ันร ังส ีต ่าง ๆ ได้  (ศ ูนย ์การเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์, N.a.) 

นักบินอวกาศต้องดื่มปัสสาวะตนเอง เนื่องจากน้ำใน
ยานอวกาศไม่เพียงพอ (วิมุต,ิ 2562)  

ในยานอวกาศมีเครื ่องผลิตน้ำดื ่ม โดยการนำน้ำจากร่างกาย ทั้ง
ปัสสาวะ เหงื่อมาทำให้เป็นน้ำบริสุทธิ์และดื่มได้ (วิมุติ, 2562) 

 ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไข
ต่อไปได้ 

* ข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียนจากการทดลองใช้หนังสือเรียนของ สสวท. 

 

 

 

https://www.businessinsider.com/author/rebecca-harrington
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (0.5 ชั่วโมง) 

1. ครูทบทวนความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า ที่นักเรียนได้เรียน
มาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอวกาศ โดยให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ที่แสดงมุมมองของโลก
จากพื้นผิวโลก จนออกสู่อวกาศ รวมทั้งแสดงวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ ใน
อวกาศ เช่น วีดิทัศน์ เรื่อง Earth zoom out (Amazing) หรือ เรื่อง 
zooming out from Earth 4k จาก  https://www.youtube.com 
(สื่อเรื่อง Earth zoom out (Amazing) เป็นวีดิทัศน์ทีอ่ยู่ในหมวดหมู่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที ่อนุญาตให้ใช้ได้แต่ต้องมีการระบุ
แหล่งที่มา และอนุญาตการนำมาใช้ซ้ำ ส่วนสื่อเรื่อง zooming out 
from Earth 4k ไม่ระบุการอนุญาตให้ใช้ จึงควรระบุแหล่งที่มาและ
ไม่ควรใช้ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ) จากนั้นครใูช้คำถามดังนี้  

1.1 จากวีดิทัศน์ นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง (นักเรียนตอบสิ่งที่เห็นใน      
วีดิทัศน์ เช่น พ้ืนโลก เมฆ โลกทั้งใบ อวกาศ ดาวต่าง ๆ)  

1.2 จากวีดิทัศน์ สิ่งใดบ้างที่เป็นวัตถุท้องฟ้า (ดาวต่าง ๆ ) 
1.3 นักเรียนรู้จักวัตถุท้องฟ้าใดอีกบ้าง (อุกกาบาต) 
1.4 วัตถุท้องฟ้าอยู่บริเวณใด (อวกาศ) 
1.5 อวกาศ คือ บริเวณใด มีลักษณะอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ 

เช่น อวกาศ คือ บริเวณท่ีอยู่เหนือพ้ืนโลกขึ้นไปมากกว่า 100 กิโลเมตร 
เป็นบริเวณท่ีไม่มีอากาศอยู่เลย ในอวกาศจะมีวัตถุท้องฟ้า) 

1.6 นักเรียนคิดว่า ภาพวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ในอวกาศที่นักเรียนเห็นในวีดทิศัน์
นี้ ได้มาอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ถ่ายจากกล้องโดย
การถ่ายไปจากพ้ืนโลก หรือถ่ายโดยกล้องท่ีอยู่ในอวกาศ) 

1.7 ถ้าเราต้องการสำรวจลักษณะของวัตถุท้องฟ้า นักเรียนคิดว่าเราจะมี
วิธีการสำรวจอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ใช้กล้องส่อง
ไปจากพื้นโลกเพื ่อสำรวจอวกาศ หรือส่งยานอวกาศขึ ้นไปสำรวจ
อวกาศ) 

1.8 นักเรียนคิดว่าการสำรวจอวกาศมีประโยชน์อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ เช่น ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื ่อการสำรวจ
อวกาศ ศึกษาลักษณะของดาวต่าง ๆ และนำเทคโนโลยีอวกาศมา
ประยุกต์ใช้บนโลก)  

ในการทบทวนความรู ้พื ้นฐาน 

ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง

เหมาะสม รอคอยอย ่างอดทน 

นักเรียนต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้

ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู

ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดวีดิทัศน์ 

ครูสามารถใช้ภาพวัตถุท้องฟ้า ต่าง ๆ 

แทนได้ และใช้คำถามตรวจสอบ

ความรู้เดิมเรื่องวิธีการสำรวจวัตถุ

ท้องฟ้า 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

https://www.youtube.com/
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2. ครูให้นักเรียนอ่าน ชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท ใน
หนังสือเรียนหน้า 117 จากนั้นครูใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ดังนี้ 
2.1  บทนี้จะได้เรียนเรื่องอะไร (เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ) 
2.2  จากจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนสามารถ

ทำอะไรได้บ้าง (สามารถอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อวกาศจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และยกตัวอย่างประโยชน์ของ    
เทคโนโลยีอวกาศที่มีต่อมนุษย์) 

3. นักเรียนอ่านชื่อบทและแนวคิดสำคัญ ในหนังสือเรียนหน้า 118 
จากนั้นครูใช้คำถามดังนี้ จากการอ่านแนวคิดสำคัญ นักเรียนคิดว่าจะ
ได้เร ียนเกี ่ยวกับเร ื ่องอะไรบ้าง  (เร ียนเกี ่ยวกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีอวกาศ และการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ต่อยอดมาจาก
เทคโนโลยีอวกาศเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์) 

4. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 
118 โดยคร ูฝ ึกทักษะการอ่านตามว ิธ ีการอ่านที ่ เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน ครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดย
ใช้คำถามดังนี้    
4.1 นักเรียนคิดว่าความอยากรู้อยากเห็นมีประโยชน์หรือไม่ เพราะ

เหตุใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ในบางครั้ง
ความอยากรู ้อยากเห็นมีประโยชน์ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ     
ในการศึกษาสิ่งต่าง ๆ) 

4.2 จากรูปและเนื้อเรื่อง มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใด 
(มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องอวกาศ) 

4.3 เพราะเหตุใด มนุษย์จึงสร้างเทคโนโลยีอวกาศ (มนุษย์สร้าง
เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นเรื ่อง
อวกาศและการเดินทางสู่อวกาศ) 

4.4 ในบทนี้นักเรียนจะได้เรียนรู ้เกี่ยวกับเรื ่องอะไร (การพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศต่อมนุษย์) 

5. ครูชักชวนนักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศในสำรวจ
ความรู้ก่อนเรียน  

6. นักเรียนทำสำรวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 94 
โดยนักเรียนอ่านคำถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความเข้าใจของ

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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นักเรียน จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียน
ตอบคำถาม คำตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และคำตอบอาจถูก
หรือผิดก็ได ้

7.  ครูสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมี
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศอย่างไรโดยอาจสุ่มให้นักเรียน 2-3 
คน นำเสนอคำตอบของตนเอง ครูยังไม่ต้องเฉลยคำตอบ แต่จะให้
นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบบทนี้แล้ว ทั้งนี้
ครูควรบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน 
แล้วนำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้เพื ่อแก้ไขแนวคิ ด
คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียนเรื่อง
ที ่ 1 รู ้จักเทคโนโลยีอวกาศ โดยครูอาจ
เตร ี ยมภาพน ั กบ ินอวกาศ สำหรับ
ตรวจสอบความร ู ้ เด ิมของน ักเร ียน
เก ี ่ ยวก ับเทคโนโลย ีอวกาศ  โดยครู
สามารถดาวน์โหลดภาพนักบินอวกาศที่
สามารถใช้ได้ฟรี โดยพิมพ์คำว่า “นักบิน
อวกาศ” ในช่องค้นหารูปภาพในเว็บไซต์
สำหรับค้นหา จากนั้นกดเลือกการตั้งค่า 
เลือกการค้นหาขั ้นสูง จากนั ้นให้เลือก
ข้อความ “นำไปใช้หรือแชร์ได้ฟรี” ใน
ช ่องส ิทธ ิ ์การใช ้งาน แล ้วเล ือกร ูปที่
อนุญาตให้ใช้ฟรีมาใช้ในการเรียนการ
สอนได ้
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การสำรวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบคำถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แตเ่มื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบคำตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 

แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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เรื่องที่ 1 รู้จักเทคโนโลยีอวกาศ 

ใน เร ื ่ องน ี ้ น ั ก เร ี ยนจะได ้ เ ร ี ยนร ู ้ เ ก ี ่ ย ว กับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ ประโยชน์ของ
เทคโนโลย ีอวกาศรวมท ั ้ งการพ ัฒนาต ่อยอดจาก
เทคโนโลยีอวกาศมาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้บนโลก  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สืบค้นข้อมูล และอธ ิบายความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศ 

2. รวบรวมข ้อม ูล  และอธ ิบายประโยชน ์ของ
เทคโนโลยีอวกาศที่มีต่อมนุษย์   

 

เวลา 3.5 ชั่วโมง 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 
กระดาษปรู ๊ฟ ปากกาเมจ ิก เทปใส กระดาษ          

ขนาด 10x10 เซนติเมตร ชุดเกมกระดานสถานีอวกาศ 
(space station)  ท ี ่ประกอบด ้วย กระดานอวกาศ        
การ ์ดสถานการณ์  การ ์ดขยะอวกาศ ล ูกเต ๋าส ีขาว            
ลูกเต๋าสีดำ การ์ดเงิน การ์ดสัญญาเงินกู้ 

 
 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2  หน้า 120-141 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หนา้ 94-106
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาที) 

ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 
 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ โดยนำภาพนักบิน

อวกาศที่สวมชุดอวกาศมาให้นักเรียนสังเกต จากนั้นนำอภิปรายตาม

แนวคำถาม ดังนี้ 

1.1 ภาพนี้คือภาพอะไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น (นักเรียนตอบ

ตามความเข้าใจ เช่น ภาพนักบินอวกาศ เพราะสวมชุดอวกาศ)  

1.2 นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนักบินอวกาศจึงต้องสวมชุดอวกาศ 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น เพราะในอวกาศ

มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เมื่อ

นักบินอวกาศต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกยานอวกาศ ต้องสวม

ชุดอวกาศที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และปรับปริมาณแก๊สต่าง ๆ 

ให้เหมาะต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งป้องกันรังสีต่าง ๆ ที่เป็น

อันตรายต่อร่างกาย) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องรู้จักเทคโนโลยี
อวกาศ โดยใช้คำถามดังนี้ นักเรียนอยากรู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด
นักบินอวกาศจึงต้องสวมชุดอวกาศ และนักบินอวกาศต้องทำอย่างไร
บ้างจึงจะสามารถออกไปสู่อวกาศได้  

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (15 นาที) 
 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 
120 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึก
คำตอบของนักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังจาก
อ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียน
อ่านไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั้นครูชักชวนให้นักเรียน
อธิบายความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 120-121 โดยครูฝึกทักษะ
การอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี้  

ในการตรวจสอบความรู ้ เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม ่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบด้วย
ตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 
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5.1 มนุษย์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อประโยชน์ในด้านใด (เพื่อสำรวจ
อวกาศ) 

5.2 การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเกี่ยวข้องกับความรู้ในด้านใดบ้าง 
(ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) 

5.3 นักเรียนคิดว่ามีอาชีพใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศ และเกี่ยวข้องอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ
ของตนเอง เช่น นักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการสำรวจอวกาศ
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น เรื่อง
การดำรงชีวิตในอวกาศที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากบนโลก 
วิศวกรทีเ่ป็นผู้ออกแบบและสร้างยานอวกาศ) 

5.4 นักบินอวกาศเดินทางสู่อวกาศได้อย่างไร (นักบินอวกาศเดินทาง
สู่อวกาศโดยยานอวกาศ) 

5.5 นักบินอวกาศต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง (นักบินอวกาศมีทั้งผู ้ที่    
ทำหน้าที่ควบคุมยานอวกาศ ผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ด้านต่าง ๆ 
และผู้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในอวกาศ) 

5.6 นักเรียนคิดว่า นักบินอวกาศแตกต่างจากนักบินทั่วไปอย่างไร 
(นักบินอวกาศแตกต่างจากนักบินทั่วไป เพราะนักบินอวกาศ
ต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อออกไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศ ต้องมี
ชุดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้ดำรงชีวิตในอวกาศได้ ส่วน
นักบินทั ่วไปปฎิบัติงานอยู ่ภายในเครื ่องบินมีหน้าที ่ควบคุม
เครื ่องบิน ซึ ่งมีการปรับสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการ
ดำรงชีวิตและไม่ได้ออกไปปฏิบัติงานนอกเครื่องบิน จึงไม่ต้อง
สวมชุดอวกาศ) 

5.7 เพราะเหตุใดนักบินอวกาศจึงต้องเข้ารับการฝึกฝนและทดสอบ
ต่าง ๆ ก่อนออกเดินทางไปอวกาศ (เพื่อให้นักบินอวกาศเกิด
ความมั่นใจ เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานและคุ้นเคยกับ
สภาพไร้น้ำหนัก รวมทั้งเพื่อให้ร่างกายและจิตใจมีความอดทน
สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากบนโลกได้) 

5.8 นักบินอวกาศต้องได้รับการฝึกฝนในเรื่องอะไรบ้างเพื่อเตรียม
ความพร ้อมก ่อนออกส ู ่อวกาศ และการฝ ึกแต ่ละอย ่างมี
จุดประสงค์อย่างไร (นักบินอวกาศต้องได้ร ับการฝึกฝนและ
ทดสอบทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ เช่น ฝึกปฏิบัติงานใต้น้ำ
เพื่อให้คุ้นชินกับการทำงานในสภาพไร้น้ำหนักที่จะเกิดขึ้นขณะ

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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อยู่ในอวกาศ ฝึกใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายเพื่อทดสอบร่างกายใน
สภาพขาดน้ำ ฝึกตีลังกาด้วยเครื่องปั่นหมุน 30 รอบต่อวินาทีเพ่ือ
ทดสอบวัดระยะเวลาฟ้ืนคืนสติและการบังคับตนเอง) 

5.9 นักเรียนคิดว่าผู้ที่จะเป็นนักบินอวกาศต้องมีลักษณะเด่นอย่างไร 
(ต้องเป็นคนที่มีความอดทน มีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งมีจิตใจที่
เข้มแข็ง และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี) 

5.10 เมื่ออยู่ในยานอวกาศ มีวิธีการรับประทานอาหารเหมือนกับ
ตอนอยู ่บนโลกหรือไม่ เพราะเหตุใด (ไม่เหมือนกัน เพราะ
ภายในยานอวกาศ มีสภาพไร้น้ำหนัก ทำให้ไม่สามารถใส่อาหาร
ในจานได้เหมือนกับตอนอยู่บนโลก) 

5.11 เทคโนโลยีด้านอาหารสำหรับนักบินอวกาศมีการพัฒนาอย่างไร 
(เทคโนโลยีด้านอาหารสำหรับนักบินอวกาศมีการพัฒนา จาก
อาหารแห้งบรรจุถุงที่ต้องผสมน้ำแล้วดูด มาเป็นอาหารที่บรรจุ
ในกระป๋องหร ือถ ุงพลาสติกพร ้อมทานที ่บรรจ ุในระบบ
สุญญากาศ และฆ่าเชื้อแล้ว และพัฒนาการดื่มน้ำด้วยหลอดมา
เป็นการดื่มโดยการบีบจากท่อน้ำโดยตรง) 

5.12 นักเรียนคิดว่าอาหารในรูปที่ 28 อยู่ที่ใด และเพราะเหตุใดจึง
ลอยได้ (อาหารอยู่ในยานอวกาศ ที่มีสภาพไร้น้ำหนักจึงลอยได้) 

5.13 นักเรียนคิดว่าถ้านักบินอวกาศอยู ่ในยานอวกาศจะลอยได้
เหมือนกับอาหารเหล่านี้หรือไม่ เพราะเหตุใด (นักบินอวกาศที่
อยู ่ในยานอวกาศก็ลอยได ้เหมือนกัน เพราะอยู ่ในสภาพ         
ไร้น้ำหนักเช่นเดียวกับอาหาร) 

5.14 จากการอ่านเรื่องรู้จักเทคโนโลยีอวกาศ นักเรียนคิดว่าสิ่งใดเป็น
เทคโนโลยีอวกาศบ้าง (เทคโนโลยีอวกาศ เช่น ยานอวกาศ 
อาหารสำหรับนักบินอวกาศ) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที) 
 

6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า เทคโนโลยีอวกาศ
เป็นการนำความรู้ด้านต่าง ๆ มาประยุกต์เพ่ือใช้ในการสำรวจอวกาศ 
โดยการสำรวจอวกาศจะต้องอาศัยนักบินอวกาศที่ผ่านการฝึกฝนใน
ด้านต่าง ๆ และเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในยานอวกาศได้ จึงต้อง
มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารสำหรับนักบินอวกาศด้วย 
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7. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 95 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบคำตอบของนักเรียน

ในรู้หรือยัง กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
9. ครูให้นักเรียนอ่านคำถามในย่อหน้าสุดท้ายของเรื่องที่อ่าน และ

ร่วมกันอภิปรายเพ่ือตอบคำถาม ดังนี้ 
9.1 นอกจากเทคโนโลยีด้านอาหารแล้ว ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี

ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศอีกหรือไม่ (นักเรียน
ตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

9.2 เทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ในอวกาศมีประโยชน์ต่อมนุษย์บนโลก
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำ
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

ในคร ั ้ งถ ัดไป น ักเร ียนจะได ้ทำ
กิจกรรมที่ 1.1 เทคโนโลยีอวกาศมีการ
พัฒนาอย่างไร คร ูอาจจ ัดเตร ียมภาพ
ภารกิจของยานอพอลโล 11  เช่น ภาพ 
Apollo 11 และภาพนักบินอวกาศของ 
Apollo 11 ที่เหยียบผิวดวงจันทร์ สำหรับ
ใช้สำรวจความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอวกาศ 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์ในการสำรวจอวกาศ  

นักบินอวกาศมีหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ บางคนมีหน้าที่ควบคุมยานอวกาศ บางคน

มีหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ นอกยานอวกาศ และบางคนมีหน้าที่

ควบคุมอุปกรณ์ที่นำไปใช้ในอวกาศ 

นักบินอวกาศต้องฝึกฝนและทดสอบทั้งสภาพร่างกายและจิตใจหลายด้าน  

เช่น ฝึกปฏิบัติงานใต้น้ำเพื่อให้คุ้นกับสภาพไร้น้ำหนัก  ใช้ชีวิตอยู่ใน

ทะเลทรายเพื่อทดสอบร่างกายในสภาพขาดน้ำ ทดสอบเพื่อวัดระยะเวลาฟื้น

คืนสติ และการบังคับตนเองโดยฝึกตีลังกาด้วยเครื่องปั่นหมุน 30 รอบต่อ

วินาที 
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กิจกรรมที ่  1.1 เทคโนโลยีอวกาศมี     
การพัฒนาอย่างไร

กิจกรรมนี ้น ักเรียนจะได้ส ืบค้นข้อมูลการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศต่าง ๆ เพ่ือนำมาอธิบายความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  

เวลา  1.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูล และอธ ิบายความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีอวกาศ 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. กระดาษปรู๊ฟ 1 แผ่น 
2. ปากกาเมจิก 1 กล่อง 
3. เทปใส 1 ม้วน 
4. กระดาษขาวขนาด  20 แผ่น 

10x10 เซนติเมตร             

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S6   การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
S8   การลงความเห็นจากข้อมูล 

 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 

 
 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2   หน้า 122 - 127 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2  หน้า 96-99 
3. E-poster เรื่อง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ 

http://ipst.me/10929 

 
 

 
 

http://ipst.me/10929


271    คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2 | หน่วยท่ี 5 เงา อุปราคา และเทคโนโลยีอวกาศ  

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดวงจันทร์ และตรวจสอบความรู้เดิม
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
1.1 นักเรียนเคยสังเกตดวงจันทร์ หรือไม่ ดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไร 

(นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของตนเองและความรู้ที่เคยเรียนมา 
เช่น เคยสังเกตดวงจันทร์ ดวงจันทร์มีรูปร่างไม่เหมือนกันในแต่ละ
คืน บางคืนดวงจันทร์มีรูปร่างกลม บางคืนมีรูปร่างเป็นเสี้ยว และ
มองเห็นลายบนดวงจันทร์) 

1.2 นักเรียนสังเกตดวงจันทร์อย่างไร (นักเรียนตอบตามประสบการณ์
ของตนเอง เช่น สังเกตโดยใช้ตาเปล่า หรือสังเกตโดยใช้กล้อง
ประเภทต่าง ๆ ส่องไปจากพ้ืนโลก)  

1.3 นักเรียนคิดว่าเราสามารถออกไปสู่อวกาศเพื่อสำรวจดวงจันทร์ได้
หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น ได้ 
โดยสร้างยานอวกาศเพ่ือเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์) 

2. ครูกระตุ ้นความสนใจของนักเรียนเกี ่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้
คำถาม ดังนี้ รู ้หรือไม่ว่า เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้วมนุษย์ได้ไปสำรวจ  
ดวงจันทร์เป็นครั้งแรก จากนั้นครูเล่าข่าว “ครบรอบ 50 ปี อพอลโล 11 
พามนุษย์เหยียบดวงจันทร์” ดังนี้ 

วันที่ 20 กรกฎาคม พ. ศ. 2562 นับเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่
ยานอพอลโล 11 พามนุษย์ข้ึนไปบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก 
สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการสำรวจอวกาศ ซึ ่งยาน    
อพอลโล 11 ทะยานขึ้นจากศูนย์อวกาศเคนเนดี้ในรัฐฟลอริด้า เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม ปี 2512 พร้อมกับนักบินอวกาศ 3 คน ได้แก่ 
นีล อาร์มสตรอง ผู้บังคับการ, เอดวิน อัลดริน และไมเคิล คอลลินส์ 
โดยคอลลินส์ อยู่ในยานบริการบังคับการซึ่งโคจรรอบดวงจันทร์  
รอการกลับขึ้นจากพ้ืนผิวดวงจันทร์ของ 2 คนแรก  

ยานอพอลโล 11 ใช้เวลาเดินทางจากโลก 4 วัน จึงถึงดวงจันทร์ 
เมื่อแยกจากยานโคจรรอบดวงจันทร์แล้วอาร์มสตรองและอัลดริน
บังคับยานชื ่ออีเกิ ้ลลงไปบนพื้นผิวของดวงจันทร์ ขณะที่อาร์ม      
สตรองเป็นคนแรกท่ีก้าวลงเหยียบบนผิวดวงจันทร์ 

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งสหรัฐฯ หรือนาซ่า 
ประเมินว่า น่าจะมีผู้คนทั่วโลกราว 650 ล้านคน เฝ้าชมเหตุการณ์

ในการตรวจสอบความรู ้ เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม ่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบด้วย
ตนเองจากการทำกิจกรรม 

ในการทบทวนความรู ้พื ้นฐาน 

ครูควรให้เวลานักเรียนคิดอย่าง

เหมาะสม รอคอยอย ่างอดทน 

นักเรียนต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้

ถูกต้อง หากตอบไม่ได้หรือลืมครู

ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี
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ครั้งประวัติศาสตร์ทางโทรทัศน์ และฟังคำประกาศจากอาร์มสตรอง
ที่ ว ่ า  “ one small step for man, one giant leap for         
mankind” แปลว่า “ก้าวเล็ก ๆ ก้าวหนึ่งสำหรับมนุษย์ แต่เป็นก้าว
ที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติ” 

อย่างไรก็ตาม “นีล อาร์มสตรอง” ผู้เหยียบบนดวงจันทร์เป็นคน
แรก ได้เสียชีวิตเมื่อปี 2555” 
ดัดแปลงจาก https://news.mthai.com/world-
news/746196.html 
สืบค้นเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

หลังจากเล่าข่าวจบ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยใช้คำถามดังนี้ 
2.1 นักเรียนคิดว่าลักษณะของดวงจันทร์ที่นักบินอวกาศเห็นขณะที่  

ยานอพอลโล 11 อยู่ในอวกาศก่อนถึงดวงจันทร์กับที่เราเห็นจาก
พื้นโลกเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง เช่น ลักษณะของดวงจันทร์ที่นักบินอวกาศเห็น
กับที่เราเห็นจากพื้นโลกแตกต่างกัน ดวงจันทร์ที่นักบินอวกาศเห็น
เป็นรูปทรงกลม และนักบินอวกาศเห็นลักษณะพื้นผิวของดวง
จันทร์ไดล้ะเอียด ชัดเจนกว่าการมองจากบนพ้ืนโลก) 

2.2 นักเรียนคิดว่าการออกไปสำรวจดวงจันทร์ ต้องใช้เทคโนโลยี
อวกาศอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น       
ใช้ยานอวกาศ ชุดนักบินอวกาศ อาหารสำหรับนักบินอวกาศ)  

3. ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 1.1 โดยใช้คำถาม
ดังนี้  นักเรียนรู ้หรือไม่ว่าก่อนที่มีการส่งยานอพอลโล 11 ไปสำรวจ    
ดวงจันทร์ได้ นักวิทยาศาสตร์มีวิธีการสำรวจสิ่งต่าง ๆ ในอวกาศอย่างไร 
และตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนาอย่างไร  

4. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย

เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้

คำถาม ดังนี้ 

4.1 กิจกรรมนี ้น ักเร ียนจะได้เรียนเร ื ่องอะไร (ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีอวกาศ)  

4.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสืบค้นข้อมูล)  

4.3 เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ (อธิบายความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีอวกาศ) 

แหล่งข้อมูลที่ครูสามารถแนะนำ

ให้นักเรียนไปสืบค้น เช่น เอกสาร

เผยแพร่หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่

เกี ่ยวข้องกับการศึกษาเทคโนโลยี

อวกาศ เช่น NASA, สำนักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) GISTDA, ศูนย์การ

เรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์โลกและดารา

ศาสตร์ หรือสามารถใช้คำค้นต่าง ๆ 

เพื่อค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์สำหรับ

ค้นหาข้อมูล เช่น เทคโนโลยีอวกาศ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ 

การพัฒนาของเทคโนโลยีอวกาศ 

ความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศ 

เส ้นเวลาของการสำรวจอวกาศ    

space technology timeline 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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5. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 96 และอ่าน
สิ่งท่ีต้องใช้ในการทำกิจกรรม  

6. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ทีละข้อ โดยครูใช้ว ิธีฝ ึกทักษะการอ่านที่ 
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรม จนนักเรียนเข้าใจลำดับการทำกิจกรรม โดย
ใช้คำถามดังนี้ 
6.1 นักเรียนระดมความคิดเกี ่ยวกับเรื ่องอะไร และมีวิธีการอย่างไร 

(ระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ โดยต้องช่วยกันออก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศที่ตนเองรู้จัก โดยรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น และช่วยกันพิจารณาเลือกชื่อเทคโนโลยีอวกาศให้

มากที่สุด) 

6.2 เมื่อได้ชื่อเทคโนโลยีอวกาศ นักเรียนต้องทำอะไรต่อไป (เขียนชื่อ

เทคโนโลยีอวกาศลงในกระดาษ) 

6.3 นักเรียนต้องทำอย่างไรกับกระดาษที่เขียนชื่อเทคโนโลยีอวกาศ 

(ต้องเรียงลำดับเทคโนโลยีอวกาศที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน) 

6.4 นักเรียนต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไร (ใบความรู้เรื่องความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีอวกาศ) 

6.5 นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเรื ่องอะไร (เรื ่องความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีอวกาศ) 

6.6 นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล เรื ่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

อวกาศได้จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง (สืบค้นจากหนังสือ เอกสาร หรือ

เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ) 

6.7  หลังจากได้ข้อมูลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศแล้ว นักเรียน

ต้องทำอะไรต่อไป (อภิปรายและเรียงลำดับเทคโนโลยีอวกาศที่ได้

จากการระดมความคิด จากใบความรู้  และจากการสืบค้นข้อมูล 

รวมทั้งต้องระบุช่วงเวลาที่เริ่มใช้งานเทคโนโลยีอวกาศนั้น) 

6.8 หลังจากเรียงลำดับเทคโนโลยีอวกาศตามช่วงเวลาที ่เริ ่มใช้งาน

นักเรียนต้องทำอะไรต่อไป (นำข้อมูลมาจัดกระทำและนำเสนอใน

รูปแบบที่น่าสนใจ และจัดแสดงผลงานในชั้นเรียน) 

7. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร แล้ว ให้นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทำกิจกรรม  

S8 ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับ
ลำดับการพัฒนาของเทคโนโลยี
อวกาศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

C4 การอภิปรายและนำเสนอข้อมูล
ลำดับของการพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศ 

C5 ร ่วมก ันระดมความค ิดและ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
อวกาศ 

C6 สืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศ  

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21            
ทีน่ักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 

 

ในการทำก ิจกรรมน ี ้  คร ูอาจให้

นักเรียนทำกิจกรรมตามทำอย่างไร

ในข ้อ 1และ 2 ก ่อน จากน ั ้นจึง

มอบหมายให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูล

นอกเวลาเรียนเพิ ่มเติม เพื ่อนำมา

อภิปรายและสรุปในครั้งถัดไป 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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8. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม โดย
ใช้แนวคำถามดังนี้ 
8.1 เทคโนโลยีอวกาศจากความคิดของกลุ่มมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบ

ตามผลการระดมความคิดของกลุ่ม) 

8.2 นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศจากแหล่งใด ข้อมูล 

ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด (นักเรียนตอบตามท่ี

ได้สืบค้นมา) 

8.3 เทคโนโลยีอวกาศจากความคิดของกลุ่มกับเทคโนโลยีอวกาศที่ได้

จากใบความรู้ และการสืบค้นข้อมูลเหมือนหรือแตกต่างกัน อย่างไร 

(นักเรียนตอบตามผลการทำกิจกรรมของกลุ ่ม เช่น แตกต่างกัน 

เพราะชื่อเทคโนโลยีอวกาศที่ได้จากการระดมความคิด เมื่อสืบค้น

ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าบางอย่างไม่ใช่เทคโนโลยีอวกาศ หรือการระดม

ความคิดได้ชื ่อเทคโนโลยีอวกาศน้อยกว่าจากใบความรู้ และการ

สืบค้น หรือลำดับของเทคโนโลยีอวกาศแตกต่างกัน) 

8.4 เทคโนโลยีอวกาศท่ีได้จากการทำกิจกรรมมีอะไรบ้าง (นักเรียนตอบ

ตามผลที่ได้จากการระดมความคิด ผลการอ่านใบความรู้ และผล

การสืบค้นข้อมูล เช่น กล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์วิทยุ จรวด 

ดาวเทียม ยานอวกาศ ยานขนส่งอวกาศ กล้องโทรทรรศน์อวกาศ

ฮับเบิล หุ่นยนต์สำรวจอวกาศ สถานีอวกาศ ยานสำรวจแบบบิน

ผ่าน) 

8.5 เหตุการณ์ใดท่ีทำให้ความเชื่อที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ

เปลี่ยนไป (เหตุการณ์ท่ีกาลิเลโอ กาลิเลอี ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์

ไดส้ำเร็จและค้นพบดวงจันทร์ 4 ดวงโคจรรอบดาวพฤหัสบดี) 

8.6 ภาพที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศแตกต่างภาพที่ได้จากกล้อง

โทรทรรศน์ที่ติดตั้งอยู่บนโลกอย่างไร เพราะเหตุใด (ภาพที่ได้จาก

กล้องโทรทรรศน์อวกาศจะชัดเจนกว่า เนื่องจากโคจรอยู่เหนือชั้น

บรรยากาศของโลกจึงไม่มีชั้นบรรยากาศมาบดบังเหมือนกับกล้อง

โทรทรรศน์ที่ใช้บนโลก) 

8.7 เทคโนโลยีอวกาศใดที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้การสำรวจอวกาศไม่ได้

สำรวจจากพื้นโลกแต่ขยายไปสู่การสำรวจจากนอกโลก รู้ได้อย่างไร 

(จรวด เป็นเทคโนโลยีอวกาศที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้สามารถสำรวจ

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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อวกาศจากนอกโลกได้ รู้ได้จากในปี พ.ศ. 2500 สหภาพโซเวียตได้

สร้างจรวดและส่งดาวเทียมออกไปนอกโลกได้สำเร็จเป็นครั ้งแรก

และหลังจากนั้นการสำรวจอวกาศก็มุ่งเน้นการสำรวจนอกโลกเป็น

หลัก)  

8.8 จรวดนำดาวเทียมหรือยานอวกาศออกไปสำรวจนอกโลกได้อย่างไร 

(จรวดมีเครื่องยนต์ที่มีแรงขับดันสูงมากจึงสามารถใช้เป็นพาหนะใน

การนำสิ่งต่าง ๆ เช่น ดาวเทียม หรือยานอวกาศออกสู่นอกโลกได้) 

8.9 ยานอวกาศกับยานขนส่งอวกาศเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

(ยานอวกาศกับยานขนส่งอวกาศแตกต่างกัน โดยยานอวกาศเป็น

ยานที่มีนักบินอวกาศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับสำรวจอวกาศ ซึ่ง

ยานอวกาศจะเดินทางแบบไปและกลับเที่ยวเดียว แต่ยานขนส่ง

อวกาศเป็นยานที่ทำหน้าที่เป็นยานโดยสารสำหรับขนส่งสิ่งต่าง ๆ 

ทั้งนักบินอวกาศ อุปกรณ์ต่าง ๆ ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานีอวกาศ 

จากนั้นยานจะกลับสู่พื ้นโลก และอาจเดินทางไปส่งสิ่งของได้อีก

หลายครั้ง) 

8.10 จากใบความรู้มียานอวกาศไปสำรวจดาวดวงใดแล้วบ้าง (ดวงจันทร์ 

ดาวอังคาร ดาวพลูโต ดวงอาทิตย์) 

8.11 กล้องสปิตเซอร์และกล้องจันทรา เป็นกล้องประเภทใด และมี

ประโยชน์อย่างไร (กล้องสปิตเซอร์ และกล้องจันทราเป็นกล้อง

โทรทรรศน์อวกาศที่สามารถสำรวจอวกาศได้ระยะไกลมากข้ึน) 

8.12  การดำเนินการใดที่ทำให้การศึกษาอวกาศมีขอบเขตกว้างออกไป

มากกว่าระบบสุริยะ (การที่อเมริกาส่งยานวอยเอเจอร์ออกไปสำรวจ

นอกระบบสุริยะ) 

8.13  สถานีอวกาศนอกโลกมีความสำคัญอย่างไร (สถานีอวกาศนอกโลก

มีความสำคัญเพราะเป็นสถานที่ที ่ใช้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ มี

สภาพแวดล้อมแตกต่างไปจากการทดลองบนโลก ซึ่งอาจทำให้ได้

ความรู้ใหม ่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย)์ 

8.14  นักเรียนคิดว่าการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวต่าง ๆ มีประโยชน์

อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง)  

9. ครูอาจถามคำถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่
เกิดข้ึนในช่วงเวลาไม่ก่ีปีที่ผ่านมา เช่น  

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อวกาศ ให้ร่วมกันอภิปรายจน
นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกต้อง  

 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 
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9.1 จรวดที่พานักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อวันที่ 30 

พฤษภาคม 2563 มีชื่อว่าอะไร (Falcon-9) 

9.2 เทคโนโลยีอวกาศใดที่ทำให้ค้นพบฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของ

ดาวศุกร์ (กล้องโทรทรรศน์ James Clerk Maxwell Telescope 

หรือ JCMT) 

9.3 การค้นพบฟอสฟีน อาจเป็นข้อบ่งชี้ว่ามีสิ่งใดบนดาวศุกร์ (ฟอสฟีน

เป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์) 

10. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ ่งที ่อยากรู ้ เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลง
ข้อสรุปว่า เทคโนโลยีอวกาศมีความก้าวหน้ามากขึ้นนับจากการสำรวจ
อวกาศด้วยตาเปล่า มาเป็นใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเริ่มจากการสำรวจ
อวกาศจากบนพื้นโลก และพัฒนาไปสู่การสำรวจอวกาศจากนอกโลกโดย
การส่งยานอวกาศออกสู่นอกโลก และสร้างสถานีอวกาศนอกโลก และใน
อนาคตจะมีการส่งมนุษย์เดินทางไปสำรวจดาวต่าง ๆ มากข้ึน (S13) 

11. นักเรียนตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร และร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้แนว
คำตอบที่ถูกต้อง 

12. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
13. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2 -3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั ้นเรียน จากนั ้นนักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

14. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้าง ในขั้นตอนใด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

ในคร ั ้ งถ ัดไป น ักเร ียนจะได ้ทำ
ก ิจกรรมท ี ่  1.2 เทคโนโลย ีอวกาศมี
ประโยชน์อย่างไร ครูอาจจัดเตรียมสื่อหรือ
เตรียมการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. เตรียมชุดเกมกระดานสถานีอวกาศ 

สำหรับใช้ในการทำกิจกรรม โดยการ
สแกน QR code หรือพิมพ์ short url 
ในหนังสือเรียนหน้า 128 นำมาพิมพ์สี 
และเตรียมทำการ์ดต่าง ๆ ที่ใช้ในเกม
ตามคำแนะนำในชุดเกม จัดเตรียม
ลูกเต๋าสีขาวจำนวน 30 ลูก ลูกเต๋าสีดำ
จำนวน 100 ลูก เพื่อให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มใช้สำหรับทำกิจกรรม  

2. ครูศึกษาคู่มือการเล่นเกมสถานีอวกาศ
และควรมอบหมายให้นักเรียนศึกษา
คู่มือเล่นเกมสถานีอวกาศมาล่วงหน้า 
โดยสามารถดาวน์โหลดวิธีการเล่นเกม
จากการสแกน QR code ในหนังสือ
เรียนหน้า 128 หัวข้อทำอย่างไร ข้อ 2 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

สืบค้นข้อมูลและอธิบายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ 

นักเรียนบันทึกผลจากการระดมความคิดของกลุ่ม 
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พ.ศ. 2515  

ดาวเทียมสปุตนิก 

พ.ศ. 2476 กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ 

พ.ศ. 2182 กล้องโทรทรรศน์ 

จรวด พ.ศ. 2500 

ยานอวกาศ (อะพอลโล 11) 

ยานขนส่งอวกาศ  

พ.ศ. 2500 

พ.ศ. 2512  

พ.ศ. 2518 ยานอวกาศ (ไวกิ้ง) 

กล้องโทรทรรศน์อวกาศ พ.ศ. 2533 

พ.ศ. 2541 

ยานสำรวจแบบบินผ่าน 

สถานีอวกาศ  

ยานวอยเอเจอร์ 

พ.ศ. 2549 

พ.ศ. 2540 หุ่นยนต์อวกาศ 

พ.ศ. 2555 
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⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สิ่งท่ีทำให้เทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง คือ ความอยากรู้

อยากเห็นเรื่องอวกาศของมุนษย์ 

กล้องโทรทรรศน์ที่ใช้บนโลกและกล้องโทรทรรศน์ที่ใช้ในอวกาศเหมือนกันตรงที่สามารถใช้สำรวจ

สิ่งต่าง ๆ ในอวกาศได้ แต่แตกต่างกันที่กล้องโทรทรรศน์อวกาศสามารถเก็บภาพได้อย่างชดัเจนกว่า 

เนื่องจากโคจรอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลก โดยที่ไมม่ีชั้นบรรยากาศมาบดบังเหมือนกับกล้อง

โทรทรรศน์ที่ใช้บนโลก 

จรวด เพราะการส่งสิ่งต่าง ๆ ออกไปนอกโลกเพื่อสำรวจอวกาศทั้งดาวเทียม 

ยานอวกาศ ยานขนส่งอวกาศ และสิ่งอ่ืนๆ ต้องใช้จรวดนำขึ้นไป  

เทคโนโลยีอวกาศมีหลายอย่าง ซ่ึงมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบนั ต้ังแต่

การสร้างกล้องโทรทรรศน์ การสร้างจรวด เพ่ือส่งดาวเทียม ยานอวกาศ ยานขนส่งอวกาศ

และอื่นๆ ออกสู่นอกโลก เพ่ือสำรวจดาวต่าง ๆ ในระบบสุริยะ และนอกระบบสุริยะ 

เทคโนโลยีอวกาศมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับจากการสำรวจอวกาศด้วยตาเปล่า มาเป็น

การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเร่ิมจากการสำรวจจากบนพื้นโลก และพัฒนาไปสู่การสำรวจ

จากนอกโลก โดยใช้จรวดส่งยานอวกาศและสิ่งอืน่ ๆ ออกสู่นอกโลก นอกจากนี้ยังมีการ

สร้างสถานีอวกาศนอกโลกอกีด้วย และในอนาคตจะมีการส่งมนุษย์เดินทางไปสำรวจดาว

ต่าง ๆ ทั้งในและนอกระบบสุริยะมากขึน้ 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง  
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1.1 เทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนาอย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 
 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลว่าเทคโนโลยี
อวกาศมีสิ่งใดบ้าง และ
มีการพัฒนามาเป็น
ลำดับตั้งแต่การสร้าง
กล้องโทรทรรศน์ที่ใช้
สำรวจอวกาศจากบน
โลกไปสู่การส่งสิ่งต่าง ๆ 
ออกไปสำรวจอวกาศ
นอกโลก 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้อง
และชัดเจนด้วยตนเอง
ว่าเทคโนโลยีอวกาศมี
สิ่งใดบ้าง และมีการ
พัฒนามาเป็นลำดับ
ตั้งแต่การสร้างกล้อง
โทรทรรศน์ที่ใช้สำรวจ
อวกาศจากบนโลกไปสู่
การส่งสิ่งต่าง ๆ 
ออกไปสำรวจอวกาศ
นอกโลก 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้อง 
โดยอาศัยการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่นว่า
เทคโนโลยีอวกาศมีสิ่ง
ใดบา้ง และมีการ
พัฒนามาเป็นลำดับ
ตั้งแต่การสร้างกล้อง
โทรทรรศน์ที่ใช้สำรวจ
อวกาศจากบนโลกไปสู่
การส่งสิ่งต่าง ๆ 
ออกไปสำรวจอวกาศ
นอกโลก 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศได้
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน
แม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 
 

การตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจากการ
รวบรวมข้อมูลได้ว่า
ความอยากรู้อยากเห็น
ของมนุษย์ทำให้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศอย่างต่อเนื่อง
โดยเริ่มจากการสำรวจ
อวกาศจากบนพ้ืนโลก 
พัฒนาไปสู่การสำรวจ
อวกาศจากนอกโลก ทั้ง
ในและนอกระบบสุริยะ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการรวบรวมข้อมูล 
ไดถู้กต้องด้วยตนเอง
ว่า ความอยากรู้อยาก
เห็นของมนุษย์ทำให้มี
การพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศอย่างต่อเนื่อง
โดยเริ่มจากการสำรวจ
อวกาศจากบนพ้ืนโลก 
พัฒนาไปสู่การสำรวจ
อวกาศจากนอกโลก 
ทั้งในและนอกระบบ
สุริยะ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการรวบรวมข้อมูล 
ไดถู้กต้องโดยอาศัย
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่นว่า ความอยากรู้
อยากเห็นของมนุษย์ทำ
ให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศอย่าง
ต่อเนื่องโดยเริ่มจาก
การสำรวจอวกาศจาก
บนพื้นโลก พัฒนาไปสู่
การสำรวจอวกาศจาก
นอกโลก ทั้งในและ
นอกระบบสุริยะ 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการรวบรวม
ข้อมูลไดเ้พียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร  การนำเสนอข้อมูล
ลำดับของการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูล
ลำดับของการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอข้อมูล
ลำดับของการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยอาศัย
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถนำเสนอข้อมูล
ลำดับของการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศให้
ผู้อื่นเข้าใจได้เพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ 
 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสืบค้นข้อมูล 
และการแสดงความ
คิดเห็นในการระดม
ความคิดเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสืบค้น
ข้อมูล และการแสดง
ความคิดเห็นในการ
ระดมความคิดเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นตั้งแต่
เริ่มต้นจนสำเร็จ          

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสืบค้น
ข้อมูล และการแสดง
ความคิดเห็นในการ
ระดมความคิดเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นในบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสืบค้น
ข้อมูล และการแสดง
ความคิดเห็นในการ
ระดมความคิดเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศ เป็น
บางช่วงเวลาของการ
ทำกิจกรรม ทั้งนี้ต้อง
อาศัยการกระตุ้นจาก
ครูหรือผู้อื่น 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 
 

การใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศ  

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที ่
น่าเชื่อถือเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศ ได้
ถูกต้อง ครบถ้วนด้วย
ตนเอง 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีอวกาศ 
ได้ครบถ้วน แต่ต้อง
อาศัยการชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีอวกาศ
ไดไ้ม่ครบถ้วน สมบูรณ์
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมที่ 1.2 เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์อย่างไร
ก ิจกรรมน ี ้ น ั ก เร ี ยนจะได้ รวบรวมข ้อมู ล

เทคโนโลยีอวกาศต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาขึ้น และอธิบาย
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศที่มีต่อมนุษย์  
 

เวลา 2 ชั่วโมง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

รวบรวมข้อมูลและอธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศที่มีต่อมนุษย์ 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม 

สิ่งที่ครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

ชุดเกมกระดานสถานีอวกาศ 1 ชุด ประกอบด้วย 
1. กระดานอวกาศ 1 แผ่น 
2. การ์ดสถานการณ์ 
3. การ์ดขยะอวกาศ 
4. ลูกเต๋าสีขาว 30 ลูก (สามารถสั่งซื้อผ่าน

ทางร้านค้าออนไลน์ได้) 
5. ลูกเต๋าสีดำ 100 ลูก (สามารถสั่งซื้อผ่าน

ทางร้านค้าออนไลน์ได้) 
6. การ์ดเงิน 
7. การ์ดสัญญาเงินกู้ 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
S8  การลงความเห็นจากข้อมูล 
S13  การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C4 การสื่อสาร 
C5 ความร่วมมือ 
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6  เล่ม 2   หน้า 128-136 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2  หน้า 100-103 
3. ชุดเกมกระดานสถานีอวกาศ http://ipst.me/10934 

 
4. คู่มือวิธีการเล่นเกมกระดานสถานีอวกาศ 

http://ipst.me/10935 

http://ipst.me/10934
http://ipst.me/10935
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แนวการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูทบทวนความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และตรวจสอบ

ความรู้เดิมเก่ียวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ โดยใช้คำถาม ดังนี้ 
1.1 เพราะเหตุใดจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ (เพ่ือตอบสนองความ

อยากรู้อยากเห็นเรื่องอวกาศของมนุษย์) 
1.2 เทคโนโลยีอวกาศที่เรียนมาแล้วมีอะไรบ้าง (สิ่งที่เป็นเทคโนโลยี

อวกาศที่เรียนมาแล้วมีหลายอย่าง เช่น อาหารของนักบินอวกาศ 
กล้องโทรทรรศน์ จรวด ยานอวกาศ ยานขนส่งอวกาศ) 

1.3 เทคโนโลยีอวกาศแต่ละอย่างมีประโยชน์อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ข้อมูลที ่ได้เร ียนมาและจากความเข้าใจของตนเอง เช่น กล้อง
โทรทรรศน์ใช้สำหรับถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ จรวดใช้สำหรับส่ง
สิ่งต่าง ๆ ออกสู่อวกาศ อาหารของนักบินอวกาศเป็นอาหารที่จัดทำ
ขึ ้นสำหรับให้นักบินอวกาศสามารถรับประทานได้สะดวกและมี
ประโยชน์ครบถ้วน) 

1.4 นักเรียนคิดว่า เราสามารถนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์บน
โลกได้หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง 
เช่น เราสามารถประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์บนโลกได้ 
เช่น อาจผลิตอาหารคล้ายๆ กับอาหารของนักบินอวกาศสำหรับใช้
ในยามขาดแคลน หรือนักเรียนอาจตอบว่าไม่สามารถนำเทคโนโลยี
อวกาศมาใช้บนโลกได้ เพราะเทคโนโลยีอวกาศเป็นการใช้ประโยชน์
สำหรับการสำรวจอวกาศเท่านั้น) 

2. ครูเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานและความรู้เดิมของนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมที่ 
1.2 โดยใช้คำถามดังนี้ นักเรียนรู้หรือไม่ว่า เทคโนโลยีอวกาศแต่ละอย่าง
มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์บนโลกหรือไม่ อย่างไร 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น จากนั้นร่วมกันอภิปราย
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้
คำถาม ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ประโยชน์ของเทคโนโลยี

อวกาศ) 
3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การรวบรวมข้อมูล) 
3.3 เม ื ่อเร ียนแล้วนักเร ียนจะทำอะไรได ้ (อธ ิบายประโยชน์ของ

เทคโนโลยีอวกาศที่มีต่อมนุษย์) 

ในการตรวจสอบความรู ้ เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม ่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบด้วย
ตนเองจากการทำกิจกรรม 

ใ น ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้

พื้นฐาน ครูควรให้เวลานักเรียน

คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง

อดทน นักเรียนต้องตอบคำถาม

เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้

หร ือล ืมคร ูต ้องให ้ความร ู ้ที่

ถูกต้องทันที 
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4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 100 และอ่าน
สิ่งท่ีต้องใช้ในการทำกิจกรรม  

5. นักเรียนอ่าน ทำอย่างไร แล้วร่วมกันอภิปรายเพ่ือสรุปลำดับขั้นตอนการ
ทำกิจกรรมตามความเข้าใจของนักเรียน ครูตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนโดยใช้คำถาม ดังนี้ 

5.1 กิจกรรมนี้นักเรียนต้องทำอะไรบ้าง (นักเรียนตอบขั้นตอนการทำ
กิจกรรมโดยย่อ เช่น อภิปรายประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศตาม
ความเข้าใจ แล้วเขียนแผนผังความคิด จากนั ้นเล่นเกม space 
station แล้วอภิปรายเพื่อจับคู่เทคโนโลยีอวกาศกับเทคโนโลยีบน
โลกที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศ จากนั้นอ่านใบความรู ้และ
สืบค้นข้อมูลเรื ่องประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศเพื่อนำมาเขียน
เพ่ิมเติมในแผนผังความคิด) 

5.2 จากการอ่านวิธีการเล่นเกมนักเรียนไม่เข้าใจจุดใดบ้าง (ครูและ
นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการเล่นเกมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเล่นเกมได้ตามข้อกำหนด) 

5.3 นักเรียนต้องบันทึกสิ ่งใดลงในแบบบันทึกกิจกรรมบ้าง (บันทึก
แผนผังความคิด* และผลการจับคู่เทคโนโลยีอวกาศกับเทคโนโลยี
บนโลกที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศที่นักเรียนชอบมากที่สุด 3 
อันดับแรก พร้อมบอกเหตุผล) 
*ครูสามารถให้นักเร ียนเขียนแผนผังความคิดในกระดาษปรู๊ฟ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือใช้แอปพลิเคชัน เช่น ThinkSpace, 
XMind:Mind Map แทนแบบบันทึกกิจกรรมได้ 

6. เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมในทำอย่างไร แล้ว ให้นักเรียนเริ่ม
ปฏิบัติตามข้ันตอน  

7. หลังจากทำกิจกรรมแล้ว นักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม 
ตามแนวคำถามดังนี ้
7.1 หลังจากเล่นเกม อ่านใบความรู ้และสืบค้นข้อมูลนักเรียนมีการ

ปรับแก้ไขแผนผังความคิดท่ีได้จากการอภิปรายตามความเข้าใจของ
กลุ่มหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามผลการทำกิจกรรมของกลุ่ม 
เช่น มีการปรับ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายมีน้อยและบาง
ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ แต่หลังจากการเล่นเกมพบข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
และมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่เคยรู ้มาก่อน จึงได้แก้ไขและเพิ ่มเติม
ข้อมูลลงในแผนผังความคิด หรือนักเรียนบางกลุ่มอาจตอบว่า ไม่มี

 
การเล่นเกมสถานีอวกาศ (space station) 
1. ครูควรมอบหมายให้นักเรียนศึกษาวิธี

เล่นเกมมาล่วงหนา้ โดยสามารถดาวน์
โหลดวิธีการเล่นเกมได้จากการสแกน 
QR code ในหนังสือเรียนหน้า 128 

2. ครูอาจให้นักเรียนเล่นเกมนอกเวลา
เรียน โดยให้เล่นก่อนถึงชั่วโมงเรียน 
และใช้เวลาในชั่วโมงเรียนสำหรับ
ร่วมกันอภิปรายสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้จากการ
เล่นเกม 

3. แหล่งข้อมูลที่ครูสามารถแนะนำให้
นักเรียนไปสืบค้น เช่น เอกสารเผยแพร่
หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษาเทคโนโลยีอวกาศ เช่น 
GISTDA หรือ NASA 
(https://www.jpl.nasa.gov/infogra
phics/infographic.view.php?id=11
358, 
https://spinoff.nasa.gov/Spinoff20
08/tech_benefits.html) 
หรือสามารถใช้คำค้นต่าง ๆ เพือ่ค้นหา
ข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น สิ่งประดษิฐ์ซึ่ง
เป็นผลจากการสำรวจอวกาศ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

https://www.jpl.nasa.gov/infographics/infographic.view.php?id=11358
https://www.jpl.nasa.gov/infographics/infographic.view.php?id=11358
https://www.jpl.nasa.gov/infographics/infographic.view.php?id=11358
https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2008/tech_benefits.html
https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2008/tech_benefits.html
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การปรับแก้ไขแผนผังความคิด ซึ ่งครูควรรับฟังเหตุผล จากนั้น
ชักชวนให้นักเรียนอภิปรายเพิ่มเติมหากเห็นว่านักเรียนยังบันทึก
ข้อมูลในแผนผังความคิดไม่ครบถ้วน) 

7.2 เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์เฉพาะการสำรวจอวกาศใช่หรือไม่ 
เพราะเหตใุด (ไม่ใช่ เพราะเทคโนโลยีอวกาศนอกจากมีประโยชน์ใน
การศึกษาอวกาศแล้ว ยังมีประโยชน์ในการนำข้อมูลที ่ได้จาก
ดาวเทียมมาใช้บนโลก นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศต่าง ๆ มาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้บนโลกอีกด้วย) 

7.3 จากการเล่นเกมนักเรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศหรือไม่ อย่างไร (จากการเล่นเกมได้ข้อมูลประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศหลายอย่าง เนื่องจากในการ์ดเทคโนโลยีบนโลก
ระบุข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี
อวกาศ เช่น อวนจับทูน่าที่ประยุกต์มาจากตาข่ายนิรภัยสำหรับ
นักบินอวกาศ) 

7.4 นักเรียนคิดว่าการเล่มเกมสถานีอวกาศมีประโยชน์หรือไม่ เพราะ
เหตุใด (นักเรียนตอบตามความคิดเห็นของตนเอง เช่น มีประโยชน์ 
เพราะสนุก ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อเลือกห้องสำหรับเก็บเทคโนโลยี
อวกาศ และได้เลือกสะสมเทคโนโลยีบนโลก รวมทั้งเทคนิคของเกม
ที่มีการแข่งขันทำให้ได้คิดวางแผน ได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศบนการ์ดเกม) 

7.5 จากการเล่นเกมนักเรียนชอบเทคโนโลยีอวกาศใดมากที่สุด เพราะ
เหตุใด (นักเรียนตอบชื่อเทคโนโลยีอวกาศที่ตนเองชอบมากที่สุด 
และบอกเหตุผล ซึ่งครูควรรับฟังเหตุผลของนักเรียน) 

7.6 ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเหมือนหรือแตกต่างจากดาวเทียม
อุต ุน ิยมวิทยา อย่างไร (ดาวเทียมทั ้ง 2 แบบ โคจรรอบโลก
เหมือนกัน แตม่ีภารกิจแตกต่างกัน โดยดาวเทียมสำรวจทรัพยากรมี
ภารกิจสำรวจทรัพยากรเพื่อวางแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ ส่วน
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยามีภารกิจส่งข้อมูลสำหรับการพยากรณ์
อากาศ) 

7.7 ถ้ามีรายงานข่าวว่า “ดาวเคราะห์น้อยกลุ่มหนึ่งมีการเคลื่อนที่มา
ใกล้วงโคจรของโลก” ข่าวนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อวกาศใด (ดาวเทียมดาราศาสตร์) 

ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียน
คิดอย่างเหมาะสม รอคอยอย่าง
อดทน และรับฟังแนวความคิด
ของนักเรียน 

 

S6 เขียนแผนผังความคิดเร่ือง
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
S8 ลงความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
บนโลกที ่พ ัฒนามาจากเทคโนโลยี
อวกาศ และประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศ 
C4 อภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีบน
โลกที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศ 
และประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
C5 ร่วมมือในการเขียนผังความคิด 
และการเล่นเกม 
C6 ใ ช ้ เ ท ค โน โ ลยี ส ื บค ้ นข ้ อมู ล
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21            
ทีน่ักเรียนจะได้ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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7.8 นักเรียนคิดว่าดาวเทียมมีประโยชน์กับตัวนักเรียนหรือไม่ เพราะ
เหตุใด (นักเรียนตอบจากประสบการณ์ของตนเอง และให้เหตุผล 
เช่น มีประโยชน์ เพราะหากต้องการเดินทางไปสถานที่ที่ไม่เคยไป 
จำเป็นต้องใช้โปรแกรมนำทางโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม หรือมี
ประโยชน์ทำให้เราได้ชมรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ได้) 

7.9 เพราะเหตุใดบนยานอวกาศจึงต้องมีระบบกรองน้ำ และจากระบบ
กรองน้ำในยานอวกาศได้พัฒนาไปเป็นเทคโนโลยีอะไรที่ใช้บนโลก 
(ยานอวกาศต้องมีระบบกรองน้ำ เนื่องจากในยานอวกาศมีน้ำอยู่
จำกัด ทำให้ต้องกรองน้ำที่ใช้แล้วให้สะอาด บริสุทธิ์เพื่อหมุนเวียน
กลับมาใช้อีก และจากระบบกรองน้ำในยานอวกาศทำให้เกิดการ
พัฒนาเครื่องกรองน้ำของสระว่ายน้ำ) 

7.10 เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์ทางการแพทย์หรือไม่ อย่างไร 
(เทคโนโลยีอวกาศบางอย่างมีประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น การ
ประยุกต์ระบบจ่ายเชื้อเพลิงของยานอวกาศมาใช้เป็นแนวคิดใน
การสร้างเครื่องปั๊มหัวใจเทียมสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจ) 

7.11 บุคคลอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดที่จำเป็นต้องใช้ผ้าห่มอวกาศ 
(บุคคลที่อยู ่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิไม่เหมาะสำหรับการ
ดำรงชีวิต เช่น อุณหภุมิสูงหรือต่ำมาก) 

7.12 จากการสืบค้นข้อมูล นักเรียนได้ข้อมูลเทคโนโลยีใดอีกบ้างที่
พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศ และสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไร 
(นักเรียนตอบตามข้อมูลที ่ได้จากการสืบค้น เช่น การพัฒนา
อุปกรณ์ที ่ช ื ่อว่า WARP-10 ซึ ่งเป็นอุปกรณที ่ใช้ร ักษาอาการ
บาดเจ็บของกล้ามเนื้อ การพัฒนาหลอด LED แสงสีต่าง ๆ เพ่ือใช้
เป็นส่วนหนึ่งของหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรทัศน์ ซึ่งพัฒนา
มาจากหลอด LED แสงสีแดงที่ใช้ในการวิจัยการปลูกพืชในสถานี
อวกาศและกระสวยอวกาศ) 

7.13 นักเรียนเคยใช้เทคโนโลยีใดบ้าง ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศ 
และเทคโนโลยีพัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศใด (นักเรียนตอบ
ตามประสบการณ ์ตน เอง  เช ่น  เคยใช้ กล ้องถ ่ ายร ู ป ใน
โทรศัพทเ์คลื่อนทีท่ี่พัฒนามาจากกล้องถ่ายรูปในอวกาศ) 

7.14 นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ
จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง (จากการเล่นเกมกระดานสถานีอวกาศ 

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ 
ให้ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง  
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การอ่านใบความรู้ และการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ) 

8. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์
ของเทคโนโลยีอวกาศ จากนั ้นร ่วมกันอภิปรายและลงข้อสร ุปว่า
เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์ทั้งในการศึกษาอวกาศ และมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์ที่อยู่บนโลก ทั้งที่เป็นประโยชน์โดยตรงจากการใช้ข้อมูลที่ได้จาก
เทคโนโลย ีอวกาศที่ ส ่ ง ไปนอกโลก เช ่น ข ้อม ูลจากดาวเท ียม 
กล้องโทรทัศน์ รวมทั ้งประโยชน์ทางอ้อมจากการพัฒนาต ่อยอด
เทคโนโลยีอวกาศมาเป็นเทคโนโลยีต ่าง ๆ ที่ สามารถนำมาใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น อาหารของทารกที่มีสารอาหารสูงซึ่งพัฒนามาจาก
อาหารของนักบินอวกาศ (S13) 

9. ครูให้นักเรียนตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อให้
ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

10. นักเรียนอ่าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 
11. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื ่องที่สงสัยหรืออยากรู้

เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า จากนั้นครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอ
คำถามของตนเองหน้าชั ้นเรียน และให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับคำถามท่ีนำเสนอ 

12. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างในขั้นตอนใด  

13. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 137-138 ครู
นำอภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้น
ครูกระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องว่า รู้หรือไม่ว่า 
ประจุไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอวกาศ ประจุ
ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างไร ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหา
แนวทางการตอบคำถาม ซึ่งครูควรเน้นให้นักเรียนตอบคำถามพร้อม
อธิบายเหตุผลประกอบ และนักเรียนจะได้ไปร่วมกันหาคำตอบจากการ
เรียนหน่วยที่ 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

รวบรวมข้อมูลและอธิบายประโยชนข์องเทคโนโลยีอวกาศท่ีมีต่อมนุษย ์

นักเรียนเขียนแผนผังความคิดจากผลการอภิปรายตามความเข้าใจ และเพ่ิมเติม
ข้อมูลจากผลการเล่นเกม การอ่านใบความรู้ และการสืบค้นข้อมูล เช่น ตัวอย่าง 
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นักเรียนบันทึกผลตามอันดับความชอบและเหตุผลของตนเอง   
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ดาวเทียมเป็นสิ่งที่มนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก มีประโยชน์ทั้งด้านการ
สื่อสาร การกำหนดตำแหน่งทิศทางบนโลก การสำรวจทรัพยากรบนโลก 
การศึกษาดาราศาสตร์ รวมทั้งงานอุตุนิยมวิทยา 
 

เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย ทั้งประโยชน์โดยตรงจากการใช้ข้อมูล
จากดาวเทียมต่าง ๆ เช่น การสำรวจทรัพยากร และประโยชน์จากการพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีอวกาศมาเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้บนโลก เช่น อาหารของทารกที่พัฒนามา
จากอาหารของนักบินอวกาศ 

นักเรียนตอบตามผลการจัดกลุ่มตามเกณฑ์ที่ตนเองกำหนด เช่น จัดโดยใช้
ประเภทการใช้งานเป็นเกณฑ์ จะจัดได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพ กลุ่มเทคโนโลยีด้านการกู้ภัย และกลุ่มเทคโนโลยีด้านการสำรวจ  

เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์ต่อมนุษย์หลายด้าน ทั ้งการศึกษาอวกาศ       
การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาต่อยอดจาก
เทคโนโลยีอวกาศมาเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้บนโลก 

เทคโนโลยีที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศมีหลายอย่าง เช่น ผ้าห่มอวกาศ 
เป็นการนำจุดเด่นของฉนวนหุ้มยานอวกาศที่เบาและเป็นฉนวนความร้อนมา
ประยุกต์ใช้ (นักเรียนสามารถยกตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศอ่ืนได้) 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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แนวการประเมินการเรียนรู้ 
การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 

1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 

3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1.2 เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์อย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รวมคะแนน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
S6 การจ ั ดก ร ะทำ
และสื ่อความหมาย
ข้อมูล  
 
 

การนำข้อมูล

ประโยชน์ของ

เทคโนโลยีอวกาศมา

เขียนแผนผังความคิด 

รวมทั้งสื่อให้ผู้อื่น

เข้าใจได้อย่าง

ครบถ้วน 

สามารถนำข้อมูล
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศมาเขียนแผนผัง
ความคิด รวมทั้งสื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจไดค้รบถ้วน
ด้วยตนเอง  

สามารถนำข้อมูล
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศมาเขียนแผนผัง
ความคิด รวมทั้งสื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ครบถ้วน 
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 

สามารถนำข้อมูล
ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ
มาเขียนแผนผัง
ความคิดและ
สื่อสารข้อมูลไดแ้ต่
ไมค่รบถ้วน แม้ว่า
จะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S8 การลงความเห็น
จากข้อมูล 
 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลว่าเทคโนโลยี
อวกาศมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์หลายด้าน 
รวมทั้งยกตัวอย่าง
เทคโนโลยีอวกาศและ
บอกประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ
นั้นๆ ได้ 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้องและ
ชัดเจนด้วยตนเองว่า
เทคโนโลยีอวกาศมี
ประโยชน์ต่อมนุษย์
หลายด้าน รวมทั้ง
ยกตัวอย่างเทคโนโลยี
อวกาศและบอก
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศนั้นๆ ได้ 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลไดถู้กต้องและ
ชัดเจน โดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่นว่า
เทคโนโลยีอวกาศมี
ประโยชน์ต่อมนุษย์หลาย
ด้าน รวมทั้งยกตัวอย่าง
เทคโนโลยีอวกาศและ
บอกประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศนั้นๆ 
ได้ 

สามารถลง
ความเห็นจาก
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ
ไดเ้พียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 การ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุป 
 

การตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุป
จากการรวบรวม
ข้อมลูได้ว่าเทคโนโลยี
อวกาศมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์หลายด้าน ทั้ง
การศึกษาอวกาศ การ
ใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียมประเภท
ต่างๆ และการพัฒนา

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การรวบรวมข้อมูล ได้
ถูกต้องด้วยตนเองว่า 
เทคโนโลยีอวกาศมี
ประโยชน์ต่อมนุษย์
หลายด้าน ทั้งการศึกษา
อวกาศ การใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียมประเภทต่างๆ 
และการพัฒนาต่อ

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลและลงข้อสรุปจาก
การรวบรวมข้อมูล ได้
ถูกต้องโดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่นว่า 
เทคโนโลยีอวกาศมี
ประโยชน์ต่อมนุษย์หลาย
ด้าน ทั้งการศึกษาอวกาศ 
การใช้ข้อมูลจาก
ดาวเทียมประเภทต่างๆ 

สามารถ
ตีความหมายข้อมูล
และลงข้อสรุปจาก
การรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกบัประโยชน์
ของเทคโนโลยี
อวกาศ ไดไ้ม่ครบ
ทุกประเด็น แม้ว่า
จะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
ต่อยอดจาก
เทคโนโลยีอวกาศมา
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้
บนโลก 

ยอดจากเทคโนโลยี
อวกาศมาเป็นเทคโนโลยี 
ที่ใช้บนโลก 

และการพัฒนาต่อ
ยอดจากเทคโนโลยี
อวกาศมาเป็นเทคโนโลยี
ที่ใช้บนโลก 

 
ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร  การนำเสนอข้อมูล
ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูล
ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอข้อมูล
ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยอาศัย
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถนำเสนอข้อมูล
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
อวกาศให้ผู้อื่นเข้าใจได้
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C5 ความร่วมมือ 
 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
ในการเล่นเกมเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการเล่นเกม
เกี่ยวกับประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นตั้งแต่
เริ่มต้นจนสำเร็จ          

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการร่วมเล่นเกม
เกี่ยวกับประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ 
รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นในบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นบางช่วงเวลา
ของการทำกิจกรรม แต่
ไม่แสดงความสนใจต่อ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือผู้อื่น 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
 
 

การใช้เทคโนโลยีสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ  

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
เกี่ยวกับประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมลูที่น่าเชื่อถือ
เกี่ยวกับประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศ ได้
ถูกต้อง แต่ต้องอาศัย
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
เกี่ยวกับประโยชน์ของ
เทคโนโลยีอวกาศไดไ้ม ่
สมบูรณ์แม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 2 เทคโนโลยีอวกาศ (0.5 ชั่วโมง) 

1. ครูให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ในแบบบันทึก
กิจกรรม หน้า 104 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ
แผนภาพในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 139 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคำตอบของตนเองในสำรวจความรู้ก่อนเรียน ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 94 อีกครั้ง ถ้าคำตอบของนักเรียนไม่ถูกต้องให้ขีด
เส้นทับข้อความเหล่านั้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้ครูอาจนำคำถามใน
รูปนำบทในหนังสือเรียน หน้า 118 มาร่วมกันอภิปรายคำตอบอีกครั้ง ดังนี้  

1. มีเทคโนโลยีอวกาศอะไรบ้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน (เทคโนโลยีอวกาศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันมีหลายอย่าง เช่น กล้องโทรทรรศน์ที่ในอดีตเป็น
กล้องที่ใช้สำรวจท้องฟ้าจากบนโลก ซึ่งมีความละเอียดน้อย และ
อาจมีชั ้นบรรยากาศของโลกบดบังทำให้ถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าไม่
ชัดเจน จากนั้นได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสามารถใช้กล้อง
โทรทรรศน์อวกาศที่ส่งออกไปถ่ายภาพจากนอกโลกได้ ภาพที่ได้
ชัดเจนเพราะไม่มีชั้นบรรยากาศโลกบดบัง) 

2. นอกจากมนุษย์จะใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื ่อสำรวจอวกาศแล้ว 
เทคโนโลยีอวกาศยังมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านใดอีกบ้าง 
(เทคโนโลยีอวกาศนอกจากจะมีประโยชน์ในการสำรวจอวกาศแล้ว 
ยังมีประโยชน์ต่อมนุษย์อีกหลายด้าน เช่น การส่งดาวเทียมไปโคจร
รอบโลกทำให้ได้ข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ หรือการ
พัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศต่าง ๆ มาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้บน
โลก ซึ ่งทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายจากการใช้เทคโนโลยี
เหล่านั้น) 

4. นักเรียนทำ แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 เทคโนโลยีอวกาศ ในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 105-106 จากนั้นนำเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียน ถ้าคำตอบยังมี
ความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องครูควรนำอภิปรายหรือให้สถานการณ์เพิ่มเติม
เพ่ือแก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ โดยให้นักเรียนออกแบบ
เทคโนโลยีบนโลกที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต พร้อมบอก
เหตุผลในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว 
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6. นักเรียนอ่าน วิทย์กับอาชีพ เกี่ยวกับอาชีพเภสัชกรอวกาศในหนังสือเรียน
หน้า 141 และอาจให้นักเรียนอภิปรายหัวข้อนี้ในชั่วโมงเรียนหรือมอบหมาย
ให้อภิปรายนอกเวลาเรียน เพื ่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของอาชีพ          
เภสัชกรอวกาศ และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพต่อไป 

7. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวข้อวิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือเรียน 
หน้า 141 โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของความรู้จากสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในหน่วยนี้ ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร  

8. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามสำคัญประจำหน่วยอีกครั้ง ดังนี้                   
- เงาเกิดขึ้นได้อย่างไร (เงาเกิดจากการมีวัตถุทึบแสงไปกั้นทางเดินของ

แสง ทำให้เกิดเงาของวัตถุนั้นบนฉาก) 
- สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร (สุริยุปราคาเกิดจาก 

ดวงจันทร์โคจรมาอยู ่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ในแนวเส้นตรง
เดียวกัน ถ้าระยะทางระหว่างดาวแต่ละดวงเหมาะสม จะทำให้เงาของ
ดวงจันทร์ทอดมายังโลก ทำให้คนบนโลกที่อยู่บริเวณเงามืด เงามัว 
หรือเงามัวส่วนใน มองเห็นปรากฏการณ์นี้ ส่วนจันทรุปราคาเกิดจาก
ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับโลกและดวงอาทิตย์ 
โดยโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ทำให้โลกบังแสงจาก 
ดวงอาทิตย์และเงาของโลกทอดไปยังดวงจันทร์) 

- เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์กับชีวิตอย่างไร (เทคโนโลยีอวกาศมี
ประโยชน์ทั้งในด้านการสำรวจอวกาศ ที่ทำให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับมนุษย์ และมนุษย์ย ังใช ้ประโยชน์หลายอย่างจาก
ดาวเทียมที่เป็นเทคโนโลยีอวกาศประเภทหนึ่ง นอกจากนี้มนุษย์ยังมี
การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศมาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้บนโลกอีกด้วย) 

ถ้าคำตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้คำตอบที่
ถูกต้อง 
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สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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แนวคำตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

จรวด ยานอวกาศ และยานขนสง่อวกาศมีลักษณะและภารกจิแตกต่างกัน โดย

จรวดเป็นยานที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในแนวด่ิงเพ่ือส่งสิ่งต่าง ๆ ออกนอกโลก 

ยานอวกาศเป็นยานที่ถูกส่งออกนอกโลกเพ่ือไปปฏิบัติภารกจิต่าง ๆ เช่น สำรวจ

ดาว ส่วนยานขนส่งอวกาศมีภารกิจในการขนส่งสิ่งต่าง ๆ ออกสู่อวกาศ ทั้ง

อุปกรณ์และนักบินอวกาศ ซ่ึงสามารถเดินทางไปกลับได้หลายรอบ     

   

การบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ บนโลกสามารถบอกได้โดยใช้ดาวเทียม 3 ดวง

ขึ้นไป กำหนดตำแหน่งหรือทิศทาง เพราะการใช้สัญญาณจากตำแหน่งของ

ดาวเทียมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ สามารถนำมาระบุพิกัดของสิ่งต่าง ๆ บนโลกได้

อย่างแม่นยำ ส่วนการบอกลกัษณะภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมทำได้โดยการ

ใช้ข้อมลูจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เพราะเป็นดาวเทียมที่ออกแบบมาให้

สามารถถ่ายภาพสิ่งต่าง ๆ ได้ครอบคลุมพ้ืนที่บนโลก จึงสามารถบันทึกภาพ

ลักษณะของพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ ของโลกได้  
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บท เรื่อง กิจกรรม ลำดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 
บทที่ 1 แรง
ไฟฟ้า 

เร่ืองที่ 1 การเกิดและ
ผลของ         แรง
ไฟฟ้า 

กิจกรรมที่ 1.1           
แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้
อย่างไร 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 1.2  ผล
ของแรงไฟฟ้าเป็น
อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมคิด ร่วมทำ 

• แรงไฟฟ้าเปน็แรงไม่สัมผัส เกิดจาก
การถูวัตถุบางชนิด ทำให้สามารถ
ดึงดูดวัตถุอ่ืน ๆ ได ้

• การถูวัตถุบางชนิดทำให้เกิดการ        
ถ่ายโอนประจุไฟฟา้ระหว่างวัตถุที่ถู
กัน ทำให้วัตถุไม่เป็นกลาง         
ทางไฟฟ้า หรือมีประจุไฟฟ้ารวม
เป็นบวกหรือลบ  

• แรงไฟฟ้ามีทัง้แรงดึงดูดและแรง
ผลัก ซึ่งเกิดจากแรงระหว่างประจุ
ไฟฟ้า 

• แรงดึงดูดของประจุไฟฟ้าเกิดจาก
ประจุไฟฟา้บนวัตถุเปน็ประจไุฟฟ้า
ต่างชนิดกัน 

• แรงผลักของประจุไฟฟา้เกิดจาก
ประจุไฟฟา้บนวัตถุเปน็ประจไุฟฟ้า
ชนิดเดียวกัน 

ว 2.2 ป.6/1 
อธิบายการเกิดและผล
ของ แรงไฟฟ้าซึ่งเกิด
จากวัตถุที่ผ่านการขัดถู 
โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ ์

บทที่ 2 
วงจรไฟฟ้า 
อย่างง่าย 

เรื่องท่ี 1 วงจรไฟฟ้า          
ใกล้ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ต่อ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ได้อย่างไร 
 

• เส้นทางท่ีกระแสไฟฟ้าผ่านได้
ครบรอบ เรียกว่า วงจรไฟฟ้า 

• วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบ 
ด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์
ไฟฟ้า และสายไฟฟ้า 

ว 2.3 ป.6/1 
ระบุส่วนประกอบและ
บรรยายหน้าที่ของแต่
ละส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
 
 

ภาพรวมการจัดการเรยีนรู้ประจำหน่วยที่ 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 

 

หน่วยที่ 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 
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บท เรื่อง กิจกรรม ลำดับแนวคิดต่อเนื่อง ตัวช้ีวัด 
 เร่ืองที่ 2          

การต่อเซลล์ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ืองที่ 3            
การต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้าในบ้าน 

กิจกรรมที่ 2.1 
เซลล์ไฟฟา้ต่อกัน
อย่างไร 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2.2 
เขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าได้
อย่างไร 
 
กิจกรรมที่ 3 
หลอดไฟฟ้าต่อกัน
อย่างไร 
ร่วมคิด ร่วมทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมคิด ร่วมทำ 

• การต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า           
1 เซลล์ โดยต่อขั้วบวกของ
เซลล์ไฟฟา้หนึ่งกับขั้วลบของ
อีกเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งเรียงกันไป 
เป็นการต่อเซลล์ไฟฟา้แบบ
อนุกรม ทำให้แหล่งกำเนิด
ไฟฟ้ามีพลังงานมากข้ึน 

• การสื่อสารวิธีต่อวงจรไฟฟ้า
สามารถแสดงได้ด้วย
แผนภาพที่ใช้สัญลักษณ์แทน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า 
 

• การต่อหลอดไฟฟ้าซึ่งเปน็
อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งใน
วงจรไฟฟ้า มีการต่อทั้งแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 

• การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรม กระแสไฟฟ้าทีผ่่าน
หลอดไฟฟ้าแต่ละหลอด เป็น
กระแสไฟฟ้าปริมาณเดียวกัน 

• การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
ขนาน กระแสไฟฟา้จะแยก
ผ่านหลอดไฟฟ้าแตล่ะหลอด 

 

ว 2.2 ป.6/1 
อธิบายการเกิดและผลของ แรง
ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถู 
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ว 2.3 ป.6/3 
ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
วิธีการและผลของการต่อ
เซลล์ไฟฟา้แบบอนุกรม 
ว 2.3 ป.6/4 
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
โดยบอกประโยชน์และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนั 
ว 2.3 ป.6/5  
ออกแบบการทดลองและทดลอง
ด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบาย
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม
และขนาน 
ว 2.3 ป.6/6  
ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้
ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนกุรม
และแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ 
ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวนั 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท 

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการเกิดแรงไฟฟ้า 

2. อธิบายผลของแรงไฟฟ้าระหว่างวัตถุท่ีมีประจุ

ไฟฟ้า 

 

เวลา  4.5 ชั่วโมง 

แนวคิดสำคัญ 

 แรงไฟฟ้าเป็นแรงระหว่างประจุไฟฟ้า เกิดข้ึนจาก

การถูวัตถุบางชนิด โดยแรงไฟฟ้าเป็นแรงไม่สัมผัสซึ่งมีทั้ง

แรงดึงดูดและแรงผลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2      หน้า 143-167 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2     หน้า 110-123 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1 การเกิดและผลของแรงไฟฟ้า 

กิจกรรมที่ 1.1 แรงไฟฟ้าเกิดข้ึนได้อย่างไร 

กิจกรรมที่ 1.2 ผลของแรงไฟฟ้าเป็นอย่างไร 

 

 

   บทที่ 1 แรงไฟฟ้า 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1.1 1.2 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต   
S2 การวัด   

S3 การใช้จำนวน   

S4 การจำแนกประเภท   

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

  

S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล   

S7 การพยากรณ์   

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล   
S9 การตั้งสมมติฐาน   

S10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ   

S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร   

S12 การทดลอง   

S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป   
S14 การสร้างแบบจำลอง   

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

C1 การสร้างสรรค์   

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   
C3 การแก้ปัญหา   

C4 การสื่อสาร   
C5 ความร่วมมือ   
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

หมายเหตุ : รหัสทักษะที่ปรากฏนี ้ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี ้
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 1 แรงไฟฟ้า มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

วัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้า จะไม่มีประจุไฟฟ้า  
(Beaty, 1998) 

วัตถุท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้า ประกอบด้วยอะตอม ซึ่งมีทั้งประจุ
ไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบในปริมาณท่ีเท่ากัน 

  

 ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
แก้ไขต่อไปได้ 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (0.5 ชั่วโมง) 

1.  ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนโดยชักชวนนักเรียนให้ร่วมกันสังเกต

รูปนำหน่วยในหนังสือเรียนหน้า 142-143 จากนั้นครูใช้คำถามดังนี้ 

1.1 นักเร ียนสังเกตเห็นอะไรในรูปบ้าง (นักเร ียนตอบตามสิ ่งที่

สังเกตเห็น เช่น อาคารสูง ภายในอาคารมีแสงไฟสว่าง เห็นฟ้าผ่า 

แม่น้ำ และเรือในแม่น้ำ) 

1.2 นักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นในรูปเกี่ยวข้องกับแรงไฟฟ้าและ

พลังงานไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ

ตนเอง เช่น พลังงานไฟฟ้าทำให้หลอดไฟฟ้าในตึกสว่าง สายฟ้าที่

ผ่าลงมามพีลังงานไฟฟ้า) 

2. ครูชักชวนนักเรียนศึกษาเรื่อง แรงไฟฟ้า โดยให้อ่านชื่อหน่วย และอ่าน

คำถามสำคัญประจำหน่วยที่ 6 ในหนังสือเรียน หน้า 142 ดังนี้ ประจุ

ไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร  

  นักเรียนตอบคำถาม โดยครูยังไม่ต้องเฉลยคำตอบ และเมื่อเรียน

จบหน่วยนี้แล้ว ครูถามคำถามนี้อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ

นักเรียน  

3. นักเรียนอ่านชื่อบท และจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท ในหนังสือ 
เรียน หน้า 143 จากนั้นครูใช้คำถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ ดังนี้ 

3.1  บทนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (แรงไฟฟ้าและผลของแรงไฟฟ้า) 

3.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท เมื่อเรียนจบบทนี้นักเรียน

สามารถทำอะไรได้บ้าง (อธิบายการเกิดแรงไฟฟ้า และอธิบายผล

ของแรงไฟฟ้าระหว่างวัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้า) 

4. นักเรียนอ่านแนวคิดสำคัญ ในหนังสือเรียน หน้า 144 จากนั้นครูใช้

คำถามเพื ่อตรวจสอบความเข้าใจดังนี้  จากการอ่านแนวคิดสำคัญ 

นักเรียนคิดว่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (นักเรียนจะได้เรียนรู้

เก ี ่ยวกับแรงไฟฟ้า การเกิดแรงไฟฟ้า แรงไฟฟ้า เป็นแรงไม่ส ัมผัส            

แรงไฟฟ้ามีท้ังแรงดึงดูด และแรงผลัก) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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5. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 144  

โดยครูฝึกทักษะการอ่านตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของ

นักเรียน จากนั ้นครูตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน โดยใช้คำถาม 

ดังต่อไปนี้ 

5.1 เราต้องทำอย่างไรกับวัตถุเพื ่อให้วัตถุเคลื ่อนที่  (ต้องออกแรง

กระทำต่อวัตถ)ุ 

5.2 การออกแรงเพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนที่ต้องทำอย่างไรบ้าง (สัมผัสกับ

วัตถุนั้น หรือไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้น) 

5.3 ตัวอย่างการทำให้ว ัตถุเคลื ่อนที่ โดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถ ุนั้น          

มีอะไรบ้าง (ใช้แม่เหล็กดึงดูดเหล็ก) 

5.4  นักเรียนเห็นวัตถุอะไรในรูปบ้าง (กระป๋องอะลูมิเนียม ลูกโป่ง) 

5.5 จากรูป เมื ่อนำลูกโป่งเข้าใกล้กระป๋องอะลูมิเน ียม เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไรกับกระป๋องอะลูมิเนียม (กระป๋องอะลูมิเนียม 

ที่วางนิ่งกลิ้งเข้าหาลูกโป่ง) 

5.6 การที่กระป๋องอะลูมิเนียมกลิ้งเข้าหาลูกโป่งเป็นผลมาจากอะไร 

(แรงไฟฟ้า) 

5.7 จากรูป แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นที่บริเวณใด (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ 

เช่น แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ลูกโป่ง หรือที่กระป๋องอะลูมิเนียม) 

5.8 เราต้องทำอย่างไรจึงเกิดแรงไฟฟ้า (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ 

เช่น ใช้ผ้าถูกับลูกโป่ง)  

6. ครูชักชวนนักเรียนตอบคำถามเกี ่ยวกับแรงไฟฟ้าในสำรวจความรู้  

ก่อนเรียน 

7.  นักเรียนทำสำรวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 110

โดยนักเรียนอ่านคำถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 

จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียนตอบคำถาม 

ซึ่งคำตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และคำตอบอาจถูกหรือผิดก็ได้ 

8. ครูสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนเพื ่อตรวจสอบว่านักเรียนมี

แนวคิดเกี ่ยวกับแรงไฟฟ้าอย่างไร โดยอาจสุ ่มให้นักเรียน 2-3 คน 

นำเสนอคำตอบของตนเอง โดยครูยังไม่ต้องเฉลยคำตอบ แต่จะให้

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเรียนจบบทนี้แล้ว ทั้งนี้

ครูควรบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่น่าสนใจของนักเรียน

แล้วนำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้เพื ่อแก้ไขแนวคิด

คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดท่ีน่าสนใจของนักเรียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ในครั ้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน

เรื่องที่ 1 การเกิดและผลของแรงไฟฟ้า 

คร ูอาจเตร ียมแม ่ เหล ็ก ลวดเส ียบ

กระดาษ หรือตะปูเพื่อใช้ทบทวนความรู้

พื ้นฐานเก ี ่ยวก ับแรงแม ่ เหล ็กและ         

แรงไม่สัมผัส รวมทั้งครูอาจเตรียมหวี

พลาสติก และเสื้อผ้าบาง ๆ ที่ทำจาก                  

ใยสังเคราะห์ เช่น ไนลอน ผ้าชีฟอง มา

ให ้น ักเร ียนส ังเกตเพ ื ่อใช ้ประกอบ           

การอธิบายเนื ้อหาของเรื ่องที ่อ่านใน   

ครั้งถัดไป 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 
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การสำรวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบคำถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แต่เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบคำตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 
 

  แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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เรื่องที่ 1 แรงไฟฟ้า 

ในเรื ่องนี ้น ักเรียนจะได้เรียนรู้ เกี ่ยวกับแรงไฟฟ้าซึ ่งเป็น         

แรงไม่สัมผัสที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด ทำให้เกิดแรงดึงดูดหรือ

แรงผลักระหว่างวัตถุได้ ซึ่งแรงไฟฟ้านี้เป็นแรงระหว่างประจุไฟฟ้า 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและอธิบายการเกิดแรงไฟฟ้า 

2. สังเกตและอธิบายผลของแรงไฟฟ้า 

 

 

เวลา 3.5 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

กระดาษ กรรไกร เทปใส ไม้บรรทัดพลาสติก ไม้บรรทัดเหล็ก 

ดินสอไม้ ฝาขวดพลาสติก แท่งแก้วคน ท่อพีวีซี ลูกโป่งที ่เป่า        

ให้พอง กระดาษเยื่อ ปากกาเมจิก เศษกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป. 6 เล่ม 2           หน้า 146-165 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 6 เล่ม 2   หน้า 111-120 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาที) 

ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 

1. ครูทบทวนความรู้พ ื ้นฐานของนักเร ียนเกี ่ยวกับแรงแม่เหล ็ก โดยใช้           
แท่งแม่เหล็กและลวดเสียบกระดาษหรือตะปู จากนั้นครูนำอภิปรายโดยใช้
คำถาม ดังนี้ 
1.1 จากทีน่ักเรียนเคยเรียนเรื่องแม่เหล็กมาแล้ว เมื่อนำแท่งแม่เหล็กเข้าใกล้

ลวดเสียบกระดาษจะเกิดอะไรขึ้นกับลวดเสียบกระดาษ เพราะเหตุใดจึง
เป ็นเช ่นนั ้น (ลวดเส ียบกระดาษจะถูกด ึงด ูดให ้เคลื ่อนที ่ เข ้าหา          
แท่งแม่เหล็ก เพราะลวดเสียบกระดาษเป็นสารแม่เหล็ก) 

1.2 นักเรียนคิดว่ามีแรงกระทำระหว่างแม่เหล็กและลวดเสียบกระดาษ
หรือไม ่ ร ู ้ ได ้อย ่างไร(ม ีแรงกระทำ ร ู ้ ได ้จากลวดเส ียบกระดา ษ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอยู่นิ่งเป็นเคลื่อนทีเ่ข้าหาแท่งแม่เหล็ก) 

1.3 แรงที ่กระทำระหว่างแม่เหล็กกับลวดเสียบกระดาษคือแรงอะไร          
(แรงแม่เหล็ก) 

2.  ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่อง แรงไฟฟ้า โดยใช้คำถาม

กระตุ้นความสนใจดังนี้ แรงไฟฟ้าเหมือนหรือแตกต่างจากแรงแม่เหล็กหรือไม่ 

อย่างไร แรงไฟฟ้าเป็นอย่างไร เหตุการณ์ใดเก่ียวข้องกับแรงไฟฟ้าบ้าง  

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (20 นาที) 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 146 
แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึกคำตอบของ
นักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียนอ่าน
ไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั ้นครูชักชวนให้นักเรียนอธิบาย
ความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 146-147 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธ ีการอ่านที ่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั ้นครู
ตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี้ 
5.1 แม่เหล็กมีแรงกระทำต่อวัตถุใดบ้าง (แม่เหล็กมีแรงกระทำต่อวัตถุที่เป็น

สารแม่เหล็ก และแม่เหล็กด้วยกัน)  

ในการทบทวนความรู ้พื ้นฐาน 
ครูควรให้เวลานักเร ียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย ่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้
ถ ูกต ้อง หากตอบไม ่ได ้หร ือลืม       
ครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันท ี
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5.2  แรงแม่เหล็กเป็นแรงสัมผัสหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (แรงแม่เหล็กเป็นแรงไม่
สัมผัส รู้ได้จากเมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้สารแม่เหล็ก แม่เหล็กสามารถ
ดึงดูดสารแม่เหล็กได้ โดยไม่จำเป็นต้องแตะหรือสัมผัสกัน)  

5.3 นอกจากแรงแม่เหล็กแล้ว ยังมีแรงใดทีเ่ป็นแรงไม่สัมผัส (แรงไฟฟ้า) 
5.4 เหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดจากแรงไฟฟ้าที่เราอาจพบในชีวิตประจำวัน (ใน

วันที่ความชื้นน้อย เมื่อหวีผม หวีจะดึงดูดเส้นผมขึ้นมา หรือเมื่อสวม
เสื้อผ้าบางชนิด เสื้อผ้าจะแนบติดตัวเรา)   
ครูอธิบายเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการสวมเสื ้อผ้าบางชนิดแล้วเคลื่อนไหว

ร่างกาย จะรู้สึกว่าเนื้อผ้าติดกับผิวหนังตลอดเวลา เมื่อดึงผ้าออกห่างจาก
ผิวหนังจะรู้สึกว่าเส้นขนที่ผิวหนังถูกดึงดูดขึ้นมาด้วย และเมื่อปล่อยผ้า ผ้าก็
จะติดแนบกับผิวหนังอีกครั้ง  

6. ครูอาจให้นักเรียนสังเกตรูปเส้นผมที่ติดขึ้นมาเมื่อใช้หวีพลาสติกหวีผม ดังรูป
ที่ 31 หรืออาจสาธิตโดยใช้หวีพลาสติกหวีผม แล้วสังเกตเห็นเส้นผมติดหวี
ขึ้นมา หรือนำเสื้อผ้าใยสังเคราะห์เข้าใกล้แขนของนักเรียน ทั้งนีค้รูควรเตรียม
ถูหวีพลาสติก หรือถูเสื้อผ้าใยสังเคราะห์ก่อนการสาธิตไม่นาน โดยไม่ให้
นักเรียนเห็นก่อนทีจ่ะนำมาเข้าใกล้เส้นผม หรือแขนของนักเรียน 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (5 นาที)  
 

7. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า แรงแม่เหล็กเป็นแรงไม่สัมผัส 
ซึ่งเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้น นอกจากนี้
แรงไฟฟ้าก็เป็นแรงไม่สัมผัสด้วย ซึ่งเราอาจพบแรงไฟฟ้าในเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน เช่น การหวีผม แล้วมีเส้นผมติดข้ึนมากับหวี 

8. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 111 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื ่อเปรียบเทียบคำตอบของนักเรียนใน       

รู้หรือยัง กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
10.นักเรียนอ่านคำถามท้ายเรื่องที่อ่านและลองตอบคำถาม ดังนี้ 

10.1 ทำอย่างไรจึงจะเกิดแรงไฟฟ้า (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) 

10.2 แรงไฟฟ้าเกิดขึน้กับวัตถุชนิดใดบ้าง และสามารถส่งผลต่อวัตถุอย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำกิจกรรม 

 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำ

กิจกรรมที่ 1.1 แรงไฟฟ้าเกิดข้ึนได้อย่างไร 

ครูควรเตรียมหลอดดูดพลาสติกหรือ        

แท่งพลาสติกและเม็ดโฟมขนาดเล็กเพ่ือใช้

สาธิตและตรวจสอบความรู้เดิมของ

นักเรียนเกี่ยวกับการเกิดแรงไฟฟ้า 

นอกจากนี้ในการทำกิจกรรมที่ 1.1 ครูควร

เตรียมตัดกระดาษขนาด A4 ที่ใช้แล้วเป็น

แถบขนาดกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร  

ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สำหรับใช้      

ในกิจกรรม ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดระยะเวลา   

การตัดแถบกระดาษของนักเรียนใน

ห้องเรียน 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 
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   แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

แรงไฟฟ้าเป็นแรงไม่สัมผัสคล้ายกับแรงแม่เหล็ก เพราะเป็นแรงที่

กระทำต่อวัตถุโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้น 

เพราะเกิดแรงไฟฟ้า  
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กิจกรรมที่ 1.1 แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้
อย่างไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตการเปลี ่ยนแปลง     
ที่เกิดขึ้นกับวงล้อกระดาษ เมื่อนำวัตถุต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูและ
ถูด้วยกระดาษเยื่อมาเข้าใกล้ เพ่ืออธิบายการเกิดแรงไฟฟ้า 

 

เวลา  1  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สังเกตและอธิบายการเกิดแรงไฟฟ้า 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. กระดาษขนาด A4  1 แผ่น 
2. กรรไกร   1 เล่ม 
3. เทปใส   1 ม้วน 
4. กระดาษเยื่อ  1 ม้วน 
5. ไม้บรรทัดพลาสติก   1 อัน 
6. ไมบ้รรทัดเหล็ก   1 อัน 
7. ปากกาเมจิก   1 ด้าม 
8. ลูกโป่งที่เป่าให้พอง    1 ลูก 
9. แท่งแก้วคน   1 แท่ง 

10. ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ½ นิ้ว 
ยาวประมาณ 15 ซม. 1 ท่อน 

 

สิ่งท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
ดินสอไม้   1 แท่ง 

 
 
 
 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 S1  การสังเกต   
 S8  การลงความเห็นจากข้อมูล 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

C4    การสื่อสาร 
C5   ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2    หน้า 148-151 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป.6 เล่ม 2 หน้า 112-115 
3. วีดิทัศน์ตัวอย่างปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู 

เรื่อง แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร
http://ipst.me/8755 

 

S1   การสังเกต 

S4   การจำแนกประเภท 

http://ipst.me/8755
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการเกิดแรงไฟฟ้า โดยครูนำแท่งพลาสติก
หรือหลอดดูดพลาสติกยาว และภาชนะที ่บรรจุเม็ดโฟมมาแสดงหน้า       
ชั ้นเรียน จากนั ้นถามนักเรียนว่าถ้าครูจุ ่มแท่งพลาสติกหรือหลอดดูด
พลาสติกลงไปในภาชนะที่บรรจุเม็ดโฟมจะเกิดอะไรขึ้น (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น จะมีเม็ดโฟมติดขึ้นมา หรือไม่มีอะไรเกิดขึ ้น) 
จากนั้นครูจุ่มแท่งพลาสติกหรือหลอดดูดพลาสติกลงไปในภาชนะที่บรรจุ
เม็ดโฟม ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีเม็ดโฟมติดแท่งพลาสติกหรือหลอดดูด
พลาสติกข้ึนมา 

2. ครนูำแท่งพลาสติกหรือหลอดดูดพลาสติกอันเดิมมาถูกับผ้าโดยไม่ให้นักเรียน
เห็น จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียนนำแท่งพลาสติกหรือหลอดดูดที่ถูด้วยผ้าแล้ว
จุ่มลงในภาชนะที่บรรจุเม็ดโฟม ในครั้งนี้จะพบว่ามีเม็ดโฟมติดมากับหลอด
ดูดเป็นจำนวนมาก ครูถามนักเรียนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง เช่น ครทูากาวที่หลอดดูด หรือครถููหลอดดูดด้วยผ้า) 

3. นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และ ทำเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 148 
จากนั ้นร่วมกันอภิปรายเพื ่อตรวจสอบความเข้าใจเกี ่ยวกับจุดประสงค์      
ในการทำกิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (แรงไฟฟ้า) 
3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
3.3 เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะทำอะไรได้ (อธิบายการเกิดแรงไฟฟ้า) 

4. นักเร ียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 112 และ  

อ่าน สิ่งที ่ต้องใช้ ในการทำกิจกรรม จากนั้นครูนำวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ใน
กิจกรรมมาให้นักเรียนดูทีละอย่าง 

5.นักเรียนอ่าน ทำอย่างไร โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที ่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับ
ขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
5.1 นักเรียนใช้กระดาษทำเป็นวงล้อได้อย่างไร (ตัดกระดาษให้เป็นแถบยาว 

แล้วม้วนขด 2 รอบ แล้วติดด้วยเทปใส) 
5.2 นักเรียนต้องนำไม้บรรทัดพลาสติกเข้าใกล้วงล้อกระดาษกี่ครั้ง แต่ละ

ครั้งเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร (นำไม้บรรทัดพลาสติกเข้าใกล้วงล้อ
กระดาษ 2 ครั้ง แต่ละครั้งไม่เหมือนกัน โดยครั้งแรกยังไม่ได้ใช้กระดาษ

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบ
ด้วยตนเองจากการทำกิจกรรม 
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เยื่อถูกับไม้บรรทัดพลาสติก แต่ครั้งที่สองใช้กระดาษเยื่อถูกับไม้บรรทัด
พลาสติก) 

5.3 สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตเมื่อนำไม้บรรทัดพลาสติกเข้าใกล้วงล้อกระดาษ
แต่ละครั้งคืออะไร (สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวงล้อกระดาษ) 

5.4 นักเรียนต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวงล้อกระดาษ เมื่อเปลี่ยน
อุปกรณ์จากไม้บรรทัดพลาสติกเป็นอะไรอีกบ้าง (ไม้บรรทัดเหล็ก 
ปากกาเมจิก ลูกโป่ง แท่งแก้วคน ท่อพีวีซี และดินสอไม้) 

5.5 เมื ่อนักเรียนทำกิจกรรมครบทุกอุปกรณ์แล้ว นักเรียนต้องร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (การเกิดแรงไฟฟ้า) 

6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน ขณะที่นักเรียนทำกิจกรรม
ครูควรช่วยเหลือและให้คำแนะนำตามความจำเป็น 

7. เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มทำกิจกรรมและสังเกตผลที่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
ครูอาจให้นักเรียนนำข้อมูลบันทึกลงในตารางบนกระดานหรือกระดาษปรู๊ฟ
ที่ครูเตรียมไว้ให้ 

8. นักเรียนนำเสนอผลการสังเกตวงล้อกระดาษ จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม จากข้อมูลในตารางโดยอาจใช้คำถาม
ดังนี้ 
8.1 เมื่อนำวัตถุทุกชนิดที่ยังไม่ถูด้วยกระดาษเยื ่อเข้าใกล้วงล้อกระดาษ       

วงล้อกระดาษมีการเปลี ่ยนแปลงหรือไม่ (วงล้อกระดาษไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง) 

8.2 เมื่อนักเรียนนำกระดาษเยื่อถูวัตถุทุกชนิด แล้วนำวัตถุนั้นมาเข้าใกล้      
วงล้อกระดาษ วงล้อกระดาษมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร (วัตถุ
บางชนิด ได้แก่ ไม้บรรทัดพลาสติก ปากกาเมจิก แท่งแก้วคน ท่อพีวีซี 
และลูกโป่งเมื ่อถูด้วยกระดาษเยื่อแล้วนำมาเข้าใกล้วงล้อกระดาษ       
จะทำให้วงล้อกระดาษเปลี ่ยนแปลงการเคลื ่อนที ่จากอยู ่นิ ่ง เป็น
เคลื่อนที่เข้าหาวัตถุนั้น ส่วนไม้บรรทัดเหล็ก และดินสอไม้เมื่อถูด้วย
กระดาษเยื่อ แล้วนำมาเข้าใกล้วงล้อกระดาษ จะไม่ทำให้วงล้อกระดาษ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที)่ 

8.3 นักเรียนจะต้องทำอย่างไรเพื ่อให้วัตถุบางชนิดสามารถทำให้วงล้อ
กระดาษเคลื่อนที่เข้าหาได้ (ใช้กระดาษเยื่อถูวัตถุบางชนิด แล้วนำมา
เข้าใกล้วงล้อกระดาษ) 

8.4 เมื่อถูวัตถุบางชนิดด้วยกระดาษเยื่อ จากนั้นนำวัตถุบางชนิดนั้นมาเข้า
ใกล้วงล้อกระดาษ ทำให้วงล้อกระดาษเคลื ่อนที่ เข้าหาวัตถุนั ้นได้ 

S1 การสังเกตการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ของวงล้อกระดาษเมื่อนำวัตถุ
ที่ถูและไม่ถูด้วยกระดาษเยื่อเข้าใกล้ 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของวงล้อกระดาษเนื่องจากมี
แรงกระทำ 

C4 การนำเสนอผลการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวงล้อ
กระดาษเม่ือนำวัตถุท่ีถูและไม่ถูด้วย
กระดาษเยื่อเข้าใกล้ 

C5 การทำงานร่วมกับผู้อื ่นในการสังเกต 

การนำเสนอ และแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเกิดแรงไฟฟ้า  

 
 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึก
จากการทำกิจกรรม 

 

1.คร ูควรแนะนำให ้น ักเร ียนต ัดแถบ
กระดาษขนาดความกว ้ า งประมาณ 4 -5 
เซนติเมตร เพื่อให้ม้วนเป็นวงล้อแล้วสามารถตั้ง
ได้โดยไม่ล้ม 

2. ครูควรแนะนำให้นักเรียนถูกระดาษเยื่อ
กับไม้บรรทัดพลาสติกเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้
ไม้บรรทัดพลาสติกร้อนขึ้น จากนั้นจึงนำวัตถุ
ต่าง ๆ เข้าใกล้วงล้อกระดาษ 

3. หากกระดาษเยื่อที่นักเรียนใช้ถูเปื่อยยุ่ย 
หรือเปียกแล้ว ให้นักเรียนเปลี่ยนกระดาษแผ่น
ใหม่  

4. ขณะที ่น ักเร ียนทำกิจกรรมควรปิด        
พัดลมหรือปิดหน้าต่าง เพื่อไม่ให้มีลมพัดเข้ามา
ในห้อง ซ ึ ่งอาจทำให้การส ังเกตผลการทำ
กิจกรรมคลาดเคลื่อนได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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นักเรียนคิดว่ามีแรงกระทำต่อวงล้อกระดาษหรือไม่ รู้ได้อย่างไร (มีแรง
กระทำ รู้ได้จากวงล้อกระดาษมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอยู่
นิ่งเป็นเคลื่อนทีเ่ข้าหาวัตถุบางชนิดนั้น) 

8.5 แรงที ่เก ิดจากการถูว ัตถุบางชนิดด้วยกระดาษเย ื ่อคือแรงอะไร                 
(แรงไฟฟ้า) 

8.6 แรงไฟฟ้าเป็นแรงสัมผัส หรือแรงไม่สัมผัส รู้ได้อย่างไร (แรงไฟฟ้าเป็น
แรงไม่สัมผัส รู้ได้จากเมื่อถูวัตถุบางชนิดด้วยกระดาษเยื่อแล้วนำมาเข้า
ใกล้วัตถุอื ่น สามารถทำให้วัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ โดย   
ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้น) 

9. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกิด         
แรงไฟฟ้า จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าเมื่อถูวัตถุบางชนิดแล้ว
นำเข้าใกล้วัตถุอื ่นจะสามารถดึงดูดวัตถุนั ้นได้  เนื ่องจากเกิดแรงไฟฟ้า          
แรงไฟฟ้าเป็นแรงไม่สัมผัส (S13) 

10. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสถานการณ์ต่าง ๆ ว่าเกิดแรงไฟฟ้า        
ได้อย่างไร 

10.1  นำแท่งพลาสติกหรือหลอดดูดพลาสติกจุ ่มลงในเม็ดโฟม พบว่า            

เม็ดโฟมติดแท่งพลาสติกหรือหลอดดูดพลาสติกขึน้มา (เกิดแรงไฟฟ้า 

จากการถูแท่งพลาสติกหรือหลอดดูดพลาสติกด้วยกระดาษเยื่อ) 

10.2  ลูกโป่งดึงดูดให้กระป๋องอะลูมิเนียมเคลื่อนที่ได้ หรือหวีพลาสติกที่

ดึงดูดเส้นผมใหข้ึ้นไปติด (เกิดแรงไฟฟ้าจากการถูลูกโป่งด้วยกระดาษ

เยื่อหรือถูหวีพลาสติกด้วยกระดาษเยื่อ) 

10.3  เมื่อสวมเสื้อผ้าบางชนิดแล้วเคลื่อนไหวร่างกาย พบว่าเสื้อผ้าติดแนบ

ลำตัว (เกิดแรงไฟฟ้าจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ถูกับลำตัว) 

11.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื ่อตอบคำถามใน ฉันรู ้อะไร โดยครูอาจใช้

คำถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง  

12. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที ่ได้เรียนรู ้ในกิจกรรมนี้ จากนั ้นนักเรียนอ่าน  

สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

13.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพ่ิมเติม

ใน อยากรู้อีกว่า ครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำถามของตนเอง

หน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำถามท่ีเพ่ือนนำเสนอ 

ถ ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
เ ก ิ ด แ ร ง ไฟฟ ้ า  ใ ห ้ ร ่ ว มกั น
อภิปรายจนนักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  

 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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14.  ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด 

15.  นักเรียนอ่านเกร็ดน่ารู้ ในหนังสือเรียนหน้า 151 จากนั้นอภิปรายเกี่ยวกับ

วัตถุที่นำมาใช้ถูวัตถุบางชนิดจนเกิดแรงไฟฟ้า ซึ่งวัตถุที่ใช้ถูอาจเป็นขน

สัตว์ หรือผ้าแพรก็ได ้
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                      รูป ถาดอะลูมิเนียม                    รูป ท่อพีวีซี             รปูหลอดนีออน 2 ขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู เพื่อจดัการเรียนรู้ในครั้งถัดไป 

         ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับผลของแรงไฟฟ้า ครูควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับ

สาธิตการเกิดแรงไฟฟ้า ดังนี้ 

• ถาดอะลูมิเนียม                 1 ใบ 
(ลักษณะเป็นถาดกลม เป็นภาชนะสำหรับบรรจุขนมประเภทพาย) 

• ท่อพีวีซีความยาวประมาณ 5  cm   1 ท่อน 

• แผ่นใส หรือปกพลาสติกใส หรือแผ่นโฟม   1 แผ่น 

• เทปกาวสองหน้า                 1 ม้วน 

• หลอดนีออน 2 ขา (ขนาด 110 โวลต์)            1 หลอด  
(เป็นหลอดขนาดเล็ก ภายในกระเปาะบรรจุแก๊สนีออน สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์
ไฟฟ้า)   
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 แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 อยู่นิ่ง 
กลิ้งหรือเคลื่อนที่  

อยู่นิ่ง 
กลิ้งหรือเคลื่อนที่  

สังเกตและอธิบายการเกิดแรงไฟฟ้า 
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อยู่นิ่ง 
กลิ้งหรือเคลื่อนที่  

อยู่นิ่ง 
กลิ้งหรือเคลื่อนที่  

อยู่นิ่ง 
กลิ้งหรือเคลื่อนที่  
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ถูวัตถุด้วยกระดาษเยื่อ แล้วนำมาเข้าใกล้วงล้อกระดาษ 

วัตถุบางชนิดที่ถูด้วยกระดาษเยื่อ ได้แก่ ไม้บรรทัดพลาสติก ปากกาเมจิก 
แท่งแก้วคน ท่อพีวีซี และลูกโป่งสามารถดึงดูดวงล้อกระดาษให้เคลื่อนที่ได้ 
แต่ไม้บรรทัดเหล็กและดินสอไม้ไม่สามารถดึงดูดวงล้อกระดาษให้เคลื่อนที่ได้ 

มีแรงกระทำต่อวงล้อกระดาษ รู้ได้จากวงล้อกระดาษเปลี่ยนจาก          
อยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่เข้ามาใกล้วัตถุบางชนิดนั้น 

เมื่อถูไม้บรรทัดพลาสติก ปากกาเมจิก แท่งแก้วคน ลกูโป่ง และท่อพีวีซี ด้วยกระดาษเยื่อแล้วนำมา
เข้าใกล้วงล้อกระดาษ จะมีแรงไฟฟ้ากระทำต่อวงล้อกระดาษ ทำให้วงล้อกระดาษเคลื่อนที่ได้         
แต่เมื่อถูไม้บรรทัดเหล็กและดินสอไม้ด้วยกระดาษเย่ือ แล้วนำมาเข้าใกล้วงล้อกระดาษจะไม่เกิด         
แรงไฟฟ้า วงล้อกระดาษจึงไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที ่

เมื่อถูวัตถุบางชนิดแล้วนำมาเข้าใกล้วัตถุอ่ืนจะสามารถดึงดูดวัตถุ

นั้นได้ เนื่องจากเกิดแรงไฟฟ้า แรงไฟฟ้าเป็นแรงไม่สัมผัส 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 

 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 326 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

 

การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1.1 แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
 รวมคะแนน  

 
 

แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ของวงล้อกระดาษ
เมื่อนำวัตถุที่ถูและไม่
ถูด้วยกระดาษเยื่อ
เข้าใกล้วงล้อกระดาษ 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
และบรรยายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของวงล้อ
กระดาษเม่ือนำวัตถุท่ีถู
และไม่ถูด้วยกระดาษเยื่อ
เข้าใกล้วงล้อกระดาษได้
ถูกต้องด้วยตนเอง โดย
ไม่เพ่ิมความคิดเห็น 

สามารถใช้ประสาทสัมผัส
เก็บรายละเอียดและ
บรรยายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ของวงล้อ
กระดาษเม่ือนำวัตถุท่ีถู
และไม่ถูด้วยกระดาษเยื่อ
เข้าใกล้วงล้อกระดาษได้
ถูกต้องจากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น หรือมีการ
เพ่ิมเติมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
และบรรยายเกี่ยวกับ
การเคลื่อนที่ของวงล้อ
กระดาษเม่ือนำวัตถุท่ีถู
และไม่ถูด้วยกระดาษ
เยื่อเข้าใกล้วงล้อ
กระดาษได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S8 การลงความ 
เห็นจากข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลไดว้่าวงล้อ
กระดาษเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่จาก   
อยู่นิ่งเป็นเคลื่อนที่ได้
เนื่องจากมีแรง
กระทำต่อวงล้อ
กระดาษ 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลไดถู้กต้องด้วย
ตนเองว่าวงล้อกระดาษ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่จากอยู่นิ่งเป็น
เคลื่อนที่ได้เนื่องจากมี
แรงกระทำต่อวงล้อ
กระดาษ 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ถูกต้องจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่นว่า
วงล้อกระดาษ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่จากอยู่นิ่งเป็น
เคลื่อนที่ได้เนื่องจากมี
แรงกระทำต่อวงล้อ
กระดาษ  

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ไม่ถูกต้อง 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืนว่าวง
ล้อกระดาษ
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่จากอยู่นิ่งเป็น
เคลื่อนที่ได้เนื่องจากสิ่ง
อ่ืนที่ไม่ใช่แรง  

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

การตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต และนำมาลง
ข้อสรุปและบอกเหตุ
ผลได้ว่าเมื่อถูวัตถุ
บางชนิดแล้วนำมา
เข้าใกล้วัตถุอ่ืนจะ
สามารถดึงดูดวัตถุนั้น
ได้ เนื่องจากเกิดแรง

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
และนำมาลงข้อสรุปได้
ถูกต้องด้วยตนเองว่าเมื่อ
ถูวัตถุบางชนิดแล้วนำมา
เข้าใกล้วัตถุอ่ืนจะ
สามารถดึงดูดวัตถุนั้นได้ 
เนื่องจากเกิดแรงไฟฟ้า 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
และนำมาลงข้อสรุปได้
ถูกต้อง จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่นว่าเมื่อถู
วัตถุบางชนิดแล้วนำมา
เข้าใกล้วัตถุอ่ืนจะ
สามารถดึงดูดวัตถุนั้นได้ 
เนื่องจากเกิดแรงไฟฟ้า 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต และนำมาลง
ข้อสรุปได้ว่าถูกต้อง
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่นว่าแรงไฟฟ้า
เกิดจากการถูวัตถุได้ 
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ไฟฟ้า แรงไฟฟ้าเป็น
แรงไม่สัมผัส 

แรงไฟฟ้าเป็นแรงไม่
สัมผัส 
 

แรงไฟฟ้าเป็นแรงไม่
สัมผัส 

แรงไฟฟ้าเป็นแรงไม่
สัมผัส  

 
ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C4 การสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลจาก
การสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของวงล้อ
กระดาษเม่ือนำวัตถุท่ีถู
และไม่ถูด้วยกระดาษ
เยื่อเข้าใกล้วงล้อ
กระดาษเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูลจาก
การสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของวงล้อ
กระดาษเม่ือนำวัตถุท่ีถู
และไม่ถูด้วยกระดาษเยื่อ
เข้าใกล้วงล้อกระดาษ
เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจอย่าง
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของวงล้อ
กระดาษเม่ือนำวัตถุท่ีถู
และไม่ถูด้วยกระดาษเยื่อ
เข้าใกล้วงล้อกระดาษ
เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจอย่าง
ถูกต้องจากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของวงล้อ
กระดาษเม่ือนำวัตถุท่ีถู
และไม่ถูด้วยกระดาษ
เยื่อเข้าใกล้วงล้อ
กระดาษให้ผู้อื่นเข้าใจได้
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือ
อธิบายการเกิดแรง
ไฟฟ้า รวมทั้งยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
การเกิดแรงไฟฟ้า รวมทั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ตลอดเวลาที่ทำ
กิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
การเกิดแรงไฟฟ้า รวมทั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเป็นบางช่วงเวลา
ที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
การเกิดแรงไฟฟ้า แต่ไม่
ค่อยสนใจความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเป็นบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือผู้อื่น 
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กิจกรรมที่ 1.2 ผลของแรงไฟฟ้าเป็น
อย่างไร 

กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันที่ถูด้วยกระดาษเยื่อแล้ว
นำมาเข ้าใกล้ ก ัน และอธ ิบายผลของแรงไฟฟ ้า อัน
เนื่องมาจากประจุไฟฟ้า 

 

เวลา  2  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สังเกตและอธิบายผลของแรงไฟฟ้า 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ฝาขวดพลาสติก  1 ฝา 
2. แท่งแก้วคน  2 แท่ง 
3. ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ½ นิ้ว 

ยาวประมาณ 15 ซม.    2 ท่อน 
4. ปากกาเมจิก  2 ด้าม 
5. ลูกโป่งที่เป่าให้พอง  2 ลูก 
6. กระดาษเยื่อ  1 ม้วน 
 

สิ่งท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
เศษกระดาษฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ 1 กอง 

   
   สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/ห้อง 

1. ถาดอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุขนมพาย  1 ใบ 

2. ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง         1 ท่อน/ขวด               
ประมาณ ½ นิ้ว หรือวัสดุอ่ืนที่เป็น               
ฉนวนไฟฟ้า เช่น ขวดนมเปรี้ยว  

3. เทปกาวสองหน้า      1 ม้วน 

4. แผ่นใส หรือปกพลาสติก หรือแผ่นโฟม 1 แผ่น 
5. หลอดนีออน 2 ขา      1 หลอด 

 
 

 

 
 
 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 S1  สังเกต   
 S8  การลงความเห็นจากข้อมูล 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

C2    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4   การสื่อสาร 
C5   ความร่วมมือ 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2         หน้า 152-159 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หน้า 116-119 

S1   การสังเกต 
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยใช้คำถามดังนี้ 
1.1 จากกิจกรรมที ่ผ ่านมา เมื ่อถูว ัตถุบางชนิดด้วยกระดาษเยื่อ           

แล้วนำเข้าใกล้วัตถอ่ืุน จะเกิดอะไรขึ้น (วัตถุบางชนิดนั้นจะดึงดูด
วัตถุอ่ืนได)้ 

1.2 วัตถุที่ผ่านการถูแล้วสามารถดึงดูดวัตถุอื ่นได้ ทำมาจากวัสดุ
อะไรบ้าง (พลาสติก ยาง แก้ว) 

2. ครูใช้คำถามเพื่อตรวจสอบความรู้เดิม และนำเข้าสู่กิจกรรมดังนี้ จะเกิด

อะไรขึ้นถ้านำวัตถุ 2 ชิ้น ที่สามารถดึงดูดวัตถุเบา ๆ ได้มาเข้าใกล้กัน 

(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง แต่แนวคำตอบที่ครูควรรู้และ

ยังไม่เฉลย คือ เมื่อถูวัตถุทั้ง 2 ชิ้น ด้วยกระดาษเยื่อ แล้วนำมาเข้า    

ใกล้กัน อาจเกิดแรงดึงดูดหรือแรงผลักก็ได้) 

3.นักเรียนอ่านชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 152 

จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการทำ

กิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 

3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ผลของแรงไฟฟ้า) 
3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การสังเกต) 
3.3 เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะทำอะไรได้ (อธิบายผลของแรงไฟฟ้า)  

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 116 และ  

อ่าน สิ่งที่ต้องใช้ ในการทำกิจกรรม จากนั้นครูนำวัสดุอุปกรณ์มาให้
นักเรียนดูทีละอย่าง 

5. นักเรียนอ่านทำอย่างไร ข้อ 1-4 โดยครูใช้ว ิธีฝ ึกทักษะการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั ้นครูตรวจสอบความ
เข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
5.1 ในขั ้นตอนแรกของการทำกิจกรรม นักเร ียนต้องใช้อ ุปกรณ์

อะไรบ้าง (ปากกาเมจิก และฝาขวดพลาสติก) 
5.2 นักเรียนต้องใช้กระดาษเยื่อถูปากกาเมจิกท้ังหมดก่ีด้าม (2 ด้าม) 
5.3 การทดสอบว่าวัตถุที่ถูด้วยกระดาษเยื่อแล้วจะทำให้เกิดแรงไฟฟ้า

หรือไม่ ทำได้อย่างไร (นำวัตถุที ่ถ ูด ้วยกระดาษเยื ่อเข้าใกล้          
เศษกระดาษ ถ้าว ัตถุน ั ้นดึงด ูดเศษกระดาษได้ แสดงว่าเกิด         
แรงไฟฟ้า) 

ในการตรวจสอบความรู ้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เป็นสำคัญ และยังไม่เฉลยคำตอบ
ใด ๆ ให้กับนักเรียน แตช่ักชวนให้
นักเรียนไปหาคำตอบด้วยตนเอง
จากการทำกิจกรรม 

 

ในการทบทวนความรู ้พื ้นฐาน 
ครูควรให้เวลานักเร ียนคิดอย่าง
เหมาะสม รอคอยอย ่างอดทน 
นักเรียนต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้
ถ ูกต ้อง หากตอบไม ่ได ้หร ือลืม       
ครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องทันที 
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5.4 ต้องทำอย่างไรกับปากกาเมจิกทั ้งสองด้าม (ถูปลายปากกาทั้ง       
สองด้ามด้วยกระดาษเยื่อ จากนั้นนำปากกาด้ามหนึ่งวางบนฝาขวด
พลาสติก แล้วนำปลายปากกาด้านที่ถูแล้วอีกด้ามหนึ่งมาเข้าใกล้
ปลายปากกาด้านที่ถูด้วยกระดาษเยื่อที่วางอยู่บนฝาขวด) 

5.5 หลังจากทดสอบปากกาเมจิกแล้ว วัตถุอื ่นที่ต้องนำมาใช้ทดสอบ    
มีอะไรอีกบ้าง (ท่อพีวีซี แท่งแก้วคน ลูกโป่ง) 

5.6 วัตถุใดที่เมื ่อถูด้วยกระดาษเยื่อแล้ว ไม่สามารถวางบนฝาขวดได้ 
และต้องจัดวัตถุอย่างไร (ลูกโป่งที่เป่าให้พอง ต้องใช้มือจับปาก
ลูกโป่งให้ห้อยลงมา แล้วหันด้านที่ถูด้วยกระดาษเยื่อเข้าหากัน ) 

5.7 ส ิ ่ งท ี ่ต ้องส ัง เกตเม ื ่ อนำว ัตถ ุ เข ้า ใกล ้ก ันคื ออะไร (ส ั ง เกต               
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ เมื่อนำด้านที่ถูด้วยกระดาษเยื่อเข้าใกล้
กัน) 

5.8 หลังจากทดสอบคู่วัตถุชนิดเดียวกันแล้ว นักเรียนต้องเปลี่ยนคู่วัตถุ
ที่นำมาทดสอบเป็นอย่างไร (เปลี่ยนเป็นคูว่ัตถตุ่างชนิดกัน) 

6. ครูเขียนขั้นตอนการทำกิจกรรมสั้น ๆ บนกระดาน จากนั้นนักเรียน    
แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอนที่บันทึกไว้บนกระดาน ขณะที่ทำ
กิจกรรมครูควรช่วยเหลือและให้คำแนะนำตามความจำเป็น 

7. เมื่อทุกกลุ่มทำกิจกรรมและสังเกตผลที่เกิดข้ึนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูอาจ
ให้นักเรียนนำข้อมูลบันทึกลงในตารางบนกระดานหรือกระดาษปรู๊ฟ          
ที่ครูเตรียมไว้ 

8. นักเรียนนำเสนอผลการสังเกต จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ผลการทำกิจกรรม จากข้อมูลในตารางโดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
8.1 เมื่อถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยกระดาษเยื่อทั้ง 2 ชิ้น แล้วนำมาเข้า

ใกล้กัน วัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้ยกตัวอย่างวัตถุ
ดังกล่าว (วัตถุทั้ง 2 ชิ้น จะเคลื่อนที่ออกห่างจากกันหรือผลักกัน 
เช่น ลูกโป่งกับลูกโป่ง ปากกาเมจิกกับปากกาเมจิก)  

8.2 นักเรียนคิดว่ามีแรงกระทำต่อวัตถุทั้งสองหรือไม่ รู ้ได้อย่างไร        
(มีแรงกระทำต่อวัตถุ รู้ได้จากวัตถุท่ีอยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่) 

8.3 แรงที่กระทำต่อวัตถุดังกล่าวเป็นแรงอะไร และแรงนั้นเกิดขึ้นได้
อย่างไร (เป็นแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการถูกันของวัตถุกับกระดาษ
เยื่อ) 

8.4 เมื่อนำวัตถุชนิดเดียวกัน 2 ชิ้นที่ถูด้วยกระดาษเยื ่อ แล้วนำมา        
เข้าใกล้กัน แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อวัตถุเป็นแรงแบบใด (แรงผลัก) 

1. ครูอาจใช้ผ ้าแห้งหรือผ้าส ักหลาดแทน
กระดาษเยื่อ 

2. วัตถุท่ีนำมาทำกิจกรรมต้องสะอาดและแห้ง 
กิจกรรมนี้ควรทำในฤดูหนาวที่มีอากาศ
แห้ง หรือทำในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ 

3.  ครูควรย้ำให้นักเรียนทดสอบการเกิด    
แรงไฟฟ้าด้วยการดึงดูดกับเศษกระดาษ
เยื่อทุกครั้ง ก่อนนำวัตถุแต่ละคู่ท่ีถูแล้ว      
มาใกล้กัน หลังจากทดสอบแล้วให้ไป       
เข้าใกล้วัตถุอีกชิ้นทันที 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ครูอาจให้นักเรยีนอ่านทำอย่างไร แล้วทำเป็น flowchart 

สรุปขั้นตอนการทำกิจกรรมของตนเอง ตัวอย่างการเขียน

ลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม อาจเป็นดังนี้ 

ถูปลายปากกาเมจิก 2 ด้าม ด้วยกระดาษเยื่อ  

ทดสอบแรงไฟฟ้า 

วางปากกาด้ามหนึ่งบนฝาขวด นำปลายปากกาอีก    

ด้ามหนึ่งนำเข้าใกลป้ากกาที่อยู่บนฝาขวด 

สังเกตผล 

ถูวัตถุชนิดเดียวกันคู่อ่ืน แล้วทำตามขั้นตอนเหมือนเดิม

ตั้งแต่แรก 

ถูวัตถุต่างชนิดกัน แล้วทำตามขั้นตอนเหมือนเดิม         

ตั้งแต่แรก 
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8.5 เมื ่อถูวัตถุต่างชนิดกัน 2 ชิ ้น ด้วยกระดาษเยื ่อ แล้วนำมาเข้า         
ใกล้กัน วัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้ยกตัวอย่างวัตถุ
ดังกล่าว (วัตถุบางคู่จะเคลื่อนที่เข้าหากัน หรือดึงดูดกัน เช่น แท่ง
แก้วคนกับท่อพีวีซี แต่วัตถุบางคู่จะเคลื่อนที่ออกจากกัน หรือผลัก
กัน เช่น ลูกโป่งกับปากกาเมจิก) 

     8.6 เพราะเหตุใดเมื่อถูวัตถุชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกัน 2 ชิ้น ด้วย
กระดาษเยื่อ แล้วนำมาเข้าใกล้กัน จึงเกิดแรงดึงดูดหรือแรงผลักได้ 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น มีแรงกระทำ
ระหว่างกัน) 

9. นักเรียนอ่าน ทำอย่างไร ข้อที ่ 5 โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั ้นครูตรวจสอบความ
เข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 

 9.1 นักเรียนต้องอ่านใบความรู้เกี ่ยวกับเรื ่องอะไร (เกี่ยวกับการเกิด         
แรงไฟฟ้าและผลของแรงไฟฟ้า) 

 9.2 เมื่ออ่านใบความรู้แล้ว นักเรียนต้องทำสิ่งใด (อภิปรายเกี่ยวกับการ
เกิดแรงไฟฟ้าและผลของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่นำมาทำ
กิจกรรม) 

10. นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องแรงไฟฟ้าระหว่างประจุไฟฟ้า จากนั้นครู
ตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน โดยใช้คำถามดังนี้ 

10.1 ประจุไฟฟ้ามีกี่แบบ อะไรบ้าง (ประจุไฟฟ้ามี 2 แบบ คือ ประจุ
ไฟฟ้าบวก และประจุไฟฟ้าลบ) 

10.2 วัตถุที่อยู่ในสภาพปกติจะมีจำนวนประจุไฟฟ้าบวกและลบเป็น
อย่างไร (จำนวนประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบจะเท่ากัน 
หรือเป็นกลางทางไฟฟ้า) 

10.3 ทำอย่างไรจึงจะทำให้วัตถุมีจำนวนประจุไฟฟ้าบวกและประจุ
ไฟฟ้าลบไม่เท่ากัน เพราะเหตุใด (ทำได้โดยขัดถู หรือเสียดสีกับ
วัตถุอื่น เพราะจะทำให้เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างวัตถุ
ที่ถูกัน) 

S1 การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
แต่ละคู่ที่ถูด้วยกระดาษเยื่อแล้วนำมา
เข้าใกล้กัน 

S8 การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลของแรงไฟฟ้าที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันเมื่อถู
ด้วยกระดาษเยื่อแล้วนำมาเข้าใกล้กัน 

C4 การนำเสนอข้อมูลจากการสังเกต
และอภิปรายผลของแรงไฟฟ้า
ระหว่างวัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับประจุ
ไฟฟ้า 

C5 การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการสังเกต 

การนำเสนอ และการแสดง           

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของแรงไฟฟ้า  

 
 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึก
จากการทำกิจกรรม 

 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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10.4 ในการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าใดเคลื่อนที ่ได้ (ประจุ
ไฟฟ้าลบเคลื่อนที่ได้) 

10.5 วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวกมากกว่าประจุไฟฟ้าลบ จะถือว่าวัตถุนั้น
มีประจุไฟฟ้ารวมเป็นอะไร (เป็นวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ารวมเป็นบวก) 

10.6 วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวกน้อยกว่าประจุไฟฟ้าลบ จะถือว่าวัตถุนั้น
มีประจุไฟฟ้ารวมเป็นอะไร (เป็นวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ารวมเป็นลบ) 

10.7 ถ้าถูผ้าขนหนูกับแก้วพลาสติก แล้วประจุไฟฟ้าลบถ่ายโอนจาก
ผ้าขนหนูไปยังแก้วพลาสติก วัตถุแต่ละอย่างจะมีประจุไฟฟ้ารวม
เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด (ผ้าขนหนูจะมีประจุไฟฟ้ารวมเป็น
บวก เพราะผ้าขนหนูถ่ายโอนประจุไฟฟ้าลบให้แก่แก้วพลาสติก 
ส่วนแก้วพลาสติกมีประจุไฟฟ้ารวมเป็นลบ เพราะได้รับประจุ
ไฟฟ้าลบจากผ้าขนหนู) 

10.8 ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันเมื่อเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้น (เกิดการ
ผลักกัน) 

10.9 ประจุไฟฟ้าต่างชนิดเมื่อเข้าใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้น (เกิดการดึงดูด
กัน) 

10.10 เมื่อถูไม้บรรทัดพลาสติกด้วยผ้า แล้วนำมาเข้าใกล้เศษกระดาษ 
แล้วเศษกระดาษจะถูกดึงดูดติดกับไม้บรรทัดได้ เพราะเหตุใด 
(เมื่อถูไม้บรรทัดพลาสติก จะทำให้เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า 
ทำให้ไม้บรรทัดพลาสติกมีประจุไฟฟ้ารวมเป็นบวกหรือลบ เมื่อ
นำมาเข้าใกล้เศษกระดาษซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้า จะดึงดูดประจุ
ไฟฟ้าชนิดตรงกันข้ามในเศษกระดาษให้มาอยู ่ใกล้ และผลัก
ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันในเศษกระดาษให้อยู ่ไกล จึงทำให้          
เศษกระดาษถูกดึงดูดไปติดกับไม้บรรทัดพลาสติกได้) 

10.11 เพราะเหตุใดเม่ือถูวัตถุชนิดเดียวกัน 2 ชิ้น ด้วยกระดาษเยื่อ แล้ว
นำวัตถทุั้งสองชิ้นนั้นมาเข้าใกล้กัน วัตถุท้ังสองจึงผลักกัน (เพราะ
เมื่อถูวัตถุชนิดเดียวกัน 2 ชิ้น ด้วยกระดาษเยื่อ จะเกิดการถ่าย
โอนประจุไฟฟ้าระหว่างวัตถุนั้นกับกระดาษเยื่อ เนื่องจากวัตถุทั้ง
สองเป็นวัตถุชนิดเดียวกัน จึงมีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน เมื่อนำ
วัตถดุ้านที่ถูด้วยกระดาษเยื่อเข้าใกล้กัน ประจุไฟฟ้าที่อยู่บนวัตถุ
ทั้งสองเป็นประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน จึงทำให้วัตถุทั้งสองผลักซึ่ง
กันและกัน) 

 ถ้านักเรียนได้ผลการสังเกตว่าเมื่อถู
วัตถุ 2 ชิ้นที่เป็นชนิดเดียวกัน แล้วนำมาเข้า
ใกล้กันพบว่าวัตถุท้ังสองชิ้นนั้นดึงดูดกัน       
โดยอาจเกิดจากวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่เกิด          
แรงไฟฟ้า ทำให้การสังเกตท่ีได้คลาดเคลื่อน
จากที่ควรจะเป็น ครูอาจแนะนำให้นักเรียน  
ทำกิจกรรมใหม่อีกครั้ง โดยต้องทดสอบว่าเกิด
แรงไฟฟ้ากับวัตถุทั้งสองชิ้นแล้วจึงนำมาเข้า
ใกล้กัน 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 334 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

10.12 เพราะเหตุใดเมื่อถูวัตถุต่างชนิดกัน 2 ชิ้น ด้วยกระดาษเยื่อ แล้ว
นำวัตถุทั้งสองมาเข้าใกล้กัน วัตถุทั้งสองจึงอาจจะดึงดูดกัน หรือ
ผลักกันก็ได้ (เพราะเมื่อถูวัตถุต่างชนิดกัน 2 ชิ้นด้วยกระดาษเยื่อ 
จะเกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างวัตถุกับกระดาษเยื่อ แต่
เนื่องจากวัตถุทั้งสองนั้นเป็นวัตถุต่างชนิดกัน ดังนั้นวัตถุทั้งสอง
อาจมีประจุไฟฟ้ารวมชนิดตรงกันข้ามหรือมีประจุไฟฟ้ารวมชนิด
เดียวกันก็ได้ ในกรณีที่มีประจุไฟฟ้าชนิดตรงกันข้าม เมื่อนำวัตถุ
ทั้งสองเข้าใกล้กัน ก็จะเกิดการดึงดูดซึ่งกันและกัน แต่ถ้าวัตถุทั้ง
สองมีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน เมื่อนำวัตถุทั้งสองเข้าใกล้กัน ก็
จะผลักซึ่งกันและกัน) 

11.ครูสาธิตให้นักเรียนเห็นว่าการถูวัตถุบางชนิดทำให้เกิดแรงไฟฟ้านั้น 

เกี่ยวกับประจุไฟฟ้า ซึ่งสามารถทดสอบได้โดย 

   11.1 เตรียมแผ่นพลาสติกใสโดยแช่แผ่นพลาสติกในน้ำไว้ประมาณ       
10 นาที จากนั ้นผึ ่งให้แห้งในห้องโดยไม่ให้ถูกลม เพื ่อให้          
แผ่นพลาสติกใสไม่มีประจุไฟฟ้าที่อาจทำให้เกิดแรงไฟฟ้าได้  

11.2  เตรียมถาดอะลูมิเนียมโดยใช้ท่อพีวีซีติดเทปกาวสองหน้า แล้ว
นำไปติดท่ีบริเวณก่ึงกลางของถาดอะลูมิเนียม ดังรูป ก 

11.3  ปิดไฟหรือหน้าต่างเพื่อทำให้ห้องมืด  
11.4  ใช้มือจับท่อพีวีซีแล้วแตะถาดอะลูมิเนียมลงบนแผ่นพลาสติก

ใส ดังรูป ข แล้วยกถาดขึ้น จากนั้นใช้มือจับขาข้างหนึ่งของ
หลอดนีออน แล ้วนำขาหลอดอีกข้างหนึ ่งมาแตะที ่ถาด
อะลูมิเนียม สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลอดนีออน ดังรูป ค จะ
พบว่าหลอดนีออนไม่สว่าง  

11.5  ทำกิจกรรมอีกครั ้ง โดยใช้ผ้าหรือกระดาษเยื ่อถูก ับแผ่น
พลาสติกใส เพ่ือให้เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า  

11.6  จับท่อพีวีซีแล้วแตะถาดอะลูมิเนียมลงบนแผ่นพลาสติกใสที่ถู
ด้วยผ้าหรือกระดาษเยื่อแล้ว 

11.7  ยกถาดขึ้น แล้วนำขาอีกข้างหนึ่งของหลอดนีออนมาแตะที่
ถาดอะลูมิเนียม โดยไม่ให้มือสัมผัสบริเวณถาด สังเกตสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับหลอดนีออน จะพบว่าหลอดนีออนจะสว่างวาบแล้วดับ
อย่างรวดเร็ว  

 

ถาดอะลูมเินียม           ท่อพีวีซียาวประมาณ 5 เซนตเิมตร 

 

รูป ก ติดท่อพีวีซีไว้กลางถาดด้วยเทปกาวสองหน้า 
ใช้ท่อพีวีซีเป็นด้ามสำหรับจับ 

 

รูป ข แตะถาดอะลูมเินียมลงบนแผ่นพลาสติกที่ยังไม่ถู      
และถูด้วยผ้าหรือกระดาษเยื่อ 

 

แผ่นพลาสติก 
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12. จากนั้นครนูำอภิปรายโดยอาจใช้คำถามดังนี้  

 12.1  เมื ่อนำหลอดนีออนแตะที่ถาดอะลูมิเนียมที ่วางบนแผ่น
พลาสติกใสที่ไม่ได้ถูกับกระดาษเยื่อและถูกับกระดาษเยื่อ 
หลอดนีออนมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
(หลอดนีออนมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน โดยเมื่อแตะ
หลอดนีออนกับถาดอะลูมิเนียมที่แตะลงบนแผ่นพลาสติก
ใสที่ยังไม่ได้ถูด้วยกระดาษเยื่อ หลอดนีออนไม่สว่าง แต่เมื่อ
แตะหลอดนีออนกับถาดอะลูมิเน ียมที ่แตะลงบนแผ่น
พลาสติกใสที่ถูด้วยกระดาษเยื่อแล้ว หลอดนีออนสว่าง)  

12.2  การสว่างวาบของหลอดนีออนเกี่ยวข้องกับแรงไฟฟ้าหรือไม่ 
อย่างไร (เกี่ยวข้อง การที่หลอดนีออนสว่างได้ แสดงว่ามี
ไฟฟ้าเกิดขึ้นเนื่องจากการขัดถูของวัตถุ และพลังงานไฟฟ้า
เปลี่ยนเป็นพลังงานแสง จึงสังเกตเห็นหลอดนีออนสว่าง
วาบได้) 

ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อถูแผ่นพลาสติกด้วยกระดาษเยื่อจะเกิด
การถ่ายโอนประจุไฟฟ้า ทำให้บนแผ่นพลาสติกไม่เป็นกลางทางไฟฟ้า 
เมื่อนำถาดอะลูมิเนียมไปสัมผัสจะทำให้ประจุไฟฟ้าบนแผ่นพลาสติก
ใสถ่ายโอนมายังถาดอะลูมิเนียมฟอยล์ได้ เมื่อนำขาของหลอดนีออน
ไปสัมผัส ประจุไฟฟ้าลบจะเคลื่อนที่ผ่านขาของหลอดนีออน ทำให้
หลอดนีออนสว่างได้  

12.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลของ
แรงไฟฟ้า จากนั ้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าแรงไฟฟ้ามี           
2 แบบ คือแรงผลักและแรงดึงดูด โดยเมื่อถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วย
กระดาษเยื่อ จะทำให้วัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน เมื่อนำวัตถุ
ทั้งสองมาเข้ากันใกล้ จึงทำให้เกิดแรงผลักกัน แต่เมื่อถูวัตถุต่างชนิด
กันด้วยกระดาษเยื่อ อาจจะทำให้วัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าชนิดตรงกัน
ข้าม หรือประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันก็ได้ เมื่อนำวัตถุทั้งสองมาเข้าใกล้
กัน จึงอาจทำให้เกิดแรงดึงดูดหรือแรงผลัก (S13) 

13. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช 
คำถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง  

14.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน  
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

ถ้าครูพบว่านักเร ียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผล
ของแรง ไฟฟ ้ า  ให ้ ร ่ วม กัน
อภิปรายจนนักเรียนมีแนวคิดที่
ถูกต้อง  

รูป ค จับขาข้างหนึ่งของหลอดนีออน แล้วนำขาอีกข้างหนึ่ง
ของหลอดนีออนแตะที่ขอบถาดอะลูมเินียม 

 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 336 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

15.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า ครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำถาม
ของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำถามที่
เพ่ือนนำเสนอ 

16. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในขั้นตอนใด 

17. นักเรียนอ่านเกร็ดน่ารู้ในหนังสือเรียนหน้า 151 จากนั ้นอภิปราย
เกี่ยวกับการนำความรู้เรื่องการเกิดแรงไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

18. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 160 ครูนำ
อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องว่า รู้หรือไม่ว่า 
ถ้าเราทำให้ประจุไฟฟ้าเคลื ่อนที ่ผ่านตัวนำไฟฟ้า เราจะสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและ
ตอบคำถาม ซึ ่งครูควรเน้นให้นักเรียนตอบคำถาม พร้อมอธิบาย
เหตุผลประกอบและชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบร่วมกันจากการ
เรียนเรื่องต่อไป  
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 
 

อุปกรณ์ที่ครูใช้สาธิตเพ่ือให้นักเรียนเห็นว่าแรงไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้า มีชื่อเรียกว่า 

อิเล็กโทรเฟอรัส (Electrophorous) โดยเมื่อถูวัตถุบางชนิดจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการ

ถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างวัตถุที่ถูกัน เช่น ถูแผ่นพลาสติกใสด้วยกระดาษเยื่อ จะทำให้แผ่น

พลาสติกใสมีประจุไฟฟ้า เมื่อนำถาดอะลูมิเนียมซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้ามาสัมผัสกับแผ่นพลาสติกใสจะเกิด        

การถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างถาดอะลูมิเนียมและแผ่นพลาสติกใส ทำให้ถาดอะลูมิเนียมมีประจุ

ไฟฟ้า และเมื่อนำขาของหลอดนีออนแตะที่ขอบของถาด จะเกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างถาด 

หลอดนีออนและมือที่จับขาหลอดนีออนลงพ้ืนโลก ขณะที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านหลอดนีออน ก็จะ

ทำให้หลอดนีออนสว่างได้   

ในกรณีที่นำขาหลอดนีออนไปแตะกับแผ่นพลาสติกใสที่ถูด้วยกระดาษเยื่อ จะพบว่า      

หลอดนีออนไม่สว่าง เพราะประจุไฟฟ้าที่เกิดจากการถูท่ีอยู่บนแผ่นพลาสติกใสนั้นจะไม่สามารถ

เคลื่อนที่บนแผ่นพลาสติกใสที่เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ ทำให้เมื่อนำขาหลอดนีออนไปแตะจะไม่มีประจุ

ไฟฟ้ามากพอท่ีจะเคลื่อนที่มายังขาของหลอดนีออน จนทำให้หลอดนีออนสว่างได้ แต่การใช้ถาด

อะลูมิเนียมซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าแตะลงบนแผ่นพลาสติกใสที่ถูแล้ว จะทำให้แผ่นพลาสติกถ่ายโอนประจุ

ไฟฟ้ามายังถาด และถาดทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าทำให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปยังหลอดนีออนได้ง่าย         

หลอดนีออนจึงสว่างได้ 

 

ถาดอะลูมเินียมทำหน้าท่ีเป็นตัวนำไฟฟ้า ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าลบเคลื่อนที่ไปยังหลอดนีออนได้ง่าย 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ผลักกัน  

ผลักกัน  

ผลักกัน  

ผลักกัน  

สังเกตและอธิบายผลของแรงไฟฟ้า  
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ดึงดูดกัน  

ผลักกัน  2. ลูกโป่ง – ท่อพีวีซี  

3. แท่งแก้วคน – ปากกาเมจิก  ผลักกัน  

เกิดจากการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างวัตถุที่ถูหรือเสียดสีกัน ทำให้วัตถุ       
ทั้งสองมีสภาพไม่เป็นกลางทางไฟฟ้า หรือมีประจุไฟฟ้ารวมเป็นบวกหรือลบ 
ดังนั้นจึงเกิดแรงไฟฟ้าระหว่างวัตถุท่ีมีประจุไฟฟ้า 

เมื่อถูวัตถุชนิดเดียวกัน 2 ชิ้น ด้วยกระดาษเยื่อ จะเกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่างวัตถุ
นั้นกับกระดาษเยื่อ และเนื่องจากวัตถุทั้งสองช้ินนั้นเป็นวัตถุชนิดเดียวกัน จึงมีประจุไฟฟ้า
ชนิดเดียวกันบนวัตถุทั้งสอง เมื่อนำวัตถุทั้งสองมาเข้าใกล้กัน จะทำให้เกิดแรงผลักระหว่าง
วัตถุ 

เมื่อถูวัตถุต่างชนิดกัน 2 ชิ้น ด้วยกระดาษเยื่อจะเกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าระหว่าง
วัตถุนั้นกับกระดาษเยื่อ ทำให้วัตถุต่างชนิดกันทั้งสองชิ้นนั้นมีประจุไฟฟ้าชนิด
เดียวกัน หรือต่างชนิดกันก็ได้ ถ้าวัตถุทั้งสองมีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน เมื่อนำมาเข้า
ใกล้กันจะผลักกัน แต่ถ้ามีประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน เมื่อนำมาเข้าใกล้กันจะดึงดูดกัน 

หมายเหตุ: ผลการสังเกตอาจแตกต่างจากแนวคำตอบขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาใช้ทำวัตถุนั้น 
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  ผลที่เกิดขึ้นเหมือนกัน โดยวัตถุทุกคู่จะผลักกัน เพราะวัตถุทั้งสองมี 
ประจุไฟฟ้ารวมชนิดเดียวกัน  

 ผลที่เกิดขึ้นอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน โดยวัตถุบางคู่ เช่น ท่อพีวีซีกับ
แท่งแก้วคนจะดึงดูดกัน เพราะวัตถุท้ังสองมีประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน แต่
วัตถุบางคู่ เช่น ลูกโป่งกับปากกาเมจิกจะผลักกัน เพราะวัตถุทั้งสองมี
ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน  

เมื่อถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยกระดาษเยื่อแล้วนำมาเข้าใกล้กนั เช่น ลูกโป่งกับลูกโป่ง หรือท่อพีวีซีกับท่อพีวีซี 
วัตถุทั้งสองจะผลักกันเสมอ เพราะวัตถุทั้งสองมีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน แต่เมื่อถูวัตถุต่างชนิดกันด้วย
กระดาษเยื่อแล้วนำมาเข้าใกล้กนั เช่น ลูกโป่งและท่อพีวีซี วัตถุทั้งสองจะผลกักัน เพราะวัตถุทั้งสองมีประจุ
ไฟฟ้าชนิดเดียวกัน แต่แท่งแก้วคนกับท่อพีวีซีจะดึงดูดกัน เพราะวัตถุทั้งสองมีประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน 

แรงไฟฟ้ามีท้ังแรงดึงดูด และแรงผลัก โดยถ้าประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน       
เข้าใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูด แต่ถ้าประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันเข้ากันใกล้        
จะเกิดแรงผลัก  
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1.2 ผลของแรงไฟฟ้าเป็นอย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S8 การลงความเห็นจากข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
 รวมคะแนน  

 
 

แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตและบรรยาย 
รายละเอียดเกี่ยวกับผล
ของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้น 
กับวัตถุแต่ละคู่ เมื่อถู
วัตถุนั้นด้วยกระดาษเยื่อ 
แล้วนำมาเข้าใกล้กัน 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสในการสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับผลของแรงไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้นกับวัตถุแต่ละคู่ 
เมื่อถูวัตถุนั้นด้วย
กระดาษเยื่อ แล้วนำมา
เข้าใกล้กัน ได้ถูกต้อง
ด้วยตนเอง 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสในการสังเกต
และบรรยาย
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลของแรงไฟฟ้าที่ 
เกิดข้ึนกับวัตถุแต่ละคู่ 
เมื่อถูวัตถุนั้นด้วย
กระดาษเยื่อ แล้ว
นำมาเข้าใกล้กัน ได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น  

สามารถใช้ประสาทใน
การสังเกตและบรรยาย
รายละเอียดเกี่ยวกับผล
ของแรงไฟฟ้าที่เกิด
ขึ้นกับวัตถุแต่ละคู่ เมื่อ
ถูวัตถุนั้นด้วยกระดาษ
เยื่อ แล้วนำมาเข้าใกล้
กัน ได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S8 การลง
ความเห็นจาก
ข้อมูล 

การลงความเห็นจาก
ข้อมูลได้ว่าเมื่อถูวัตถุบาง
ชนิดแล้วนำมาเข้าใกล้
วัตถุชนิดเดียวกันหรือ
ต่างชนิดกัน จะทำให้
วัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ได้ เพราะเกิด
จากแรงไฟฟ้า 

สามารถลงความเห็นจาก
ข้อมูลไดถู้กต้องด้วย
ตนเองว่าเมื่อถูวัตถุบาง
ชนิดแล้วนำมาเข้าใกล้
วัตถุชนิดเดียวกันหรือ
ต่างชนิดกัน จะทำให้
วัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ได้ เพราะเกิด
จากแรงไฟฟ้า 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้อง 
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่นว่าเมื่อถูวัตถุ
บางชนิดแล้วนำมา
เข้าใกล้วัตถุชนิด
เดียวกันหรือต่างชนิด
กัน จะทำให้วัตถุนั้น
เปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนที่ได้ เพราะ
เกิดจากแรงไฟฟ้า 

สามารถลงความเห็น
จากข้อมูลได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่นว่าเมื่อถูวัตถุ
บางชนิดแล้วนำมาเข้า
ใกล้วัตถุชนิดเดียวกัน
หรือต่างชนิดกัน จะทำ
ให้วัตถุนั้นเปลี่ยนแปลง
การเคลื่อนที่ได้ เพราะ
เกิดจากแรง แต่ไม่
สามารถระบุได้ว่าเป็น
แรงไฟฟ้า  

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูลที่
ไดจ้ากการสังเกต และ
จากใบความรู้แล้วนำมา

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
และจากใบความรู้แล้ว

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต และจากใบ

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต และจากใบ
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ลงข้อสรุปได้ว่าแรงไฟฟ้า
มี 2 แบบ คือแรงผลัก
และแรงดึงดูด โดยแรงที่
เกิดข้ึนระหว่างวัตถุชนิด
เดียวกัน 2 ชิ้นที่มีประจุ
ไฟฟ้าชนิดเดียวกันเมื่อ
นำมาเข้าใกล้กัน จะเกิด
แรงผลัก ส่วนแรงที่
เกิดข้ึนระหว่างวัตถุต่าง
ชนิดเมื่อนำมาเข้าใกล้กัน 
อาจเกิดแรงผลักเม่ือวัตถุ
คู่นั้นมีประจุไฟฟ้าชนิด
เดียวกัน หรืออาจเกิด
แรงดึงดูดเมื่อวัตถุคู่นั้นมี
ประจุไฟฟ้ารวมต่างชนิด
กัน 

นำมาลงข้อสรุปได้
ถูกต้องด้วยตนเองว่าแรง
ไฟฟ้ามี 2 แบบ คือ        
แรงผลักและแรงดึงดูด 
โดยแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
วัตถุชนิดเดียวกัน 2 ชิ้น
ที่มีประจุไฟฟ้าชนิด
เดียวกันเมื่อนำมาเข้า
ใกล้กัน จะเกิดแรงผลัก 
ส่วนแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง
วัตถุต่างชนิดเมื่อนำมา
เข้าใกล้กัน อาจเกิดแรง
ผลักเม่ือวัตถุคู่นั้นมีประจุ
ไฟฟ้าชนิดเดียวกัน หรือ
อาจเกิดแรงดึงดูดเมื่อ
วัตถุคู่นั้นมีประจุไฟฟ้า
รวมต่างชนิดกัน 

ความรู้แล้วนำมาลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องจาก
การชี้แนะไดจ้ากครู
หรือผู้อื่นว่าแรงไฟฟ้า
มี 2 แบบ คือแรง
ผลักและแรงดึงดูด 
โดยแรงที่เกิดขึ้น
ระหว่างวัตถุชนิด
เดียวกัน 2 ชิ้นที่มี
ประจุไฟฟ้าชนิด
เดียวกันเมื่อนำมาเข้า
ใกล้กัน จะเกิดแรง
ผลัก ส่วนแรงที่
เกิดข้ึนระหว่างวัตถุ
ต่างชนิดเมื่อนำมา
เข้าใกล้กัน อาจเกิด
แรงผลักเม่ือวัตถุคู่นั้น
มีประจุไฟฟ้าชนิด
เดียวกัน หรืออาจเกิด
แรงดึงดูดเมื่อวัตถุคู่
นั้นมีประจุไฟฟ้ารวม
ต่างชนิดกัน 

ความรู้แล้วนำมาลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้จะได้รับ
การชี้แนะได้จากครู
หรือผู้อื่นว่าแรงไฟฟ้ามี 
2 แบบ คือแรงผลักและ
แรงดึงดูด แต่อธิบาย
เหตุผลของการเกิดแรง
ดึงดูดและแรงผลัก
ระหว่างวัตถุได้ไม่
ชัดเจน  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ  

การคิดโดยใช้เหตุผลที่
หลากหลาย เพ่ือสร้าง
คำอธิบายเกี่ยวกับผล
ของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จากประจุไฟฟ้าบนวัตถุ 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผลที่
หลากหลายเพื่อสร้างคำ 
อธิบายเกี่ยวกับผลของแรง
ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจากประจุ
ไฟฟ้าบนวัตถุได้ถูกต้อง
ด้วยตนเอง 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล
ที่หลากหลายเพื่อสร้างคำ 
อธิบายเกี่ยวกับผลของ
แรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก
ประจุไฟฟ้าบนวัตถุได้
ถูกต้อง จากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล
เพ่ือสร้างคำอธิบาย
เกี่ยวกับผลของแรง
ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจากประจุ
ไฟฟ้าบนวัตถุได้บางส่วน 
แต่ยังขาดความชัดเจน 
แม้ได้รับการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร นำเสนอข้อมูลจากการ
สังเกตและการอภิปราย
ผลของแรงไฟฟ้า
ระหว่างวัตถทุี่เกี่ยวข้อง
กับประจุไฟฟ้า 

สามารถนำเสนอข้อมูลจาก
การสังเกตและการ
อภิปรายผลของแรงไฟฟ้า
ระหว่างวัตถทุี่เกี่ยวข้องกับ
ประจุไฟฟ้าให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและการ
อภิปรายผลของแรงไฟฟ้า
ระหว่างวัตถทุี่เกี่ยวข้อง
กับประจุไฟฟ้าให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ถูกต้อง จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสังเกตและการ
อภิปรายผลของแรง
ไฟฟ้าระหว่างวัตถุท่ี
เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้า
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้เพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C5 ความ
ร่วมมือ 

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนใน
การสังเกต การนำเสนอ 
และการแสดงความ
คิดเห็นเพื่ออธิบายผล
ของแรงไฟฟ้า รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบายผล
ของแรงไฟฟ้า รวมทั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ตลอดเวลาที่ทำ
กิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
ผลของแรงไฟฟ้า รวมทั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน เป็นบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
ผลของแรงไฟฟ้า รวมทั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเป็นบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือผู้อื่น 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 346 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

กิจกรรมท้ายบทที่ 1 แรงไฟฟ้า (0.5 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 120 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ
ภาพสรุปเนื้อหาประจำบทในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน หน้า 
165 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคำตอบของตนเองในสำรวจความรู้ก่อนเรียน 
ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 110 อีกครั ้ง ถ้าคำตอบของนักเรียน        
ไม่ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น หรือใช้ดินสอสีอื ่นแก้ไขให้
ถูกต้อง นอกจากนี้ครูอาจนำคำถามในรูปนำบทในหนังสือเรียน หน้า 
144 มาร่วมกันอภิปรายคำตอบอีกครั้ง ดังนี้ 

1. ต้องทำอย่างไรกับลูกโป่ง ลูกโป่งจึงทำให้กระป๋องกลิ้งได้ (ใช้ผ้า
หรือกระดาษเยื่อถูกับลูกโป่ง แล้วนำลูกโป่งไปเข้าใกล้กระป๋อง) 

2. รู้หรือไม่ว่า แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร (แรงไฟฟ้าเกิดจากการ
ขัดถูกันของวัตถุบางชนิด แล้วนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้าใกล้
วัตถุอ่ืน ทำให้มีแรงกระทำซึ่งกันและกัน)  

4. นักเรียนทำ แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 แรงไฟฟ้า ในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 121-123 จากนั ้นนำเสนอคำตอบหน้าชั ้นเรียน ถ้าคำตอบยัง        
ไม่ถูกต้องครูควรนำอภิปรายหรือให้สถานการณ์เพิ ่มเติมเพื ่อแก้ไข
แนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ โดยร่วมกันระดมความคิด
ว่าถ้าโรงเรียนมีการจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ให้ร่วมกันออกแบบ 
ของเล่นที่นำความรู้เกี่ยวกับการเกิดแรงไฟฟ้าและผลของแรงไฟฟ้ามาใช้
ในการเล่น 
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สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากบทนี้ตามความเข้าใจของนักเรียน 
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แนวคำตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 

v  

 

 

 

 

 

แรงไฟฟ้ามีท้ังแรงดึงดูดและแรงผลัก 

เมื่อถูวัตถุบางชนิด เช่น พลาสติก ยาง จะดึงดูดวัตถุที่เบาได้ 

ถ้านำวัตถุต่างชนิดกัน 2 ชิน้ ถูด้วยกระดาษเย่ือ  
แล้วนำมาเข้าใกลก้ัน วัตถุอาจจะดึงดูด หรือผลักกัน  

เพราะวัตถุทั้งสองอาจจะมีประจุไฟฟ้าต่างชนิดกัน หรือชนิดเดียวกันก็ได้ 



349 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ป.6 เล่ม 2    |  หน่วยท่ี 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 350 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

 
 

เมื่อถูแผ่นพลาสติกด้วยกระดาษเยื่อ จะเกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า

ระหว่างกระดาษเยื่อและแผ่นพลาสติก ทำให้แผ่นพลาสติกมีประจุไฟฟ้า

ชนิดเดียวกันทั้งสองแผ่น เม่ือนำแผ่นพลาสติกทั้งสองแผ่นมาเข้าใกล้กัน 

แผ่นพลาสติกจะผลักกัน เพราะประจุไฟฟ้าบนแผ่นพลาสติกเป็นประจุ

ชนิดเดียวกัน จึงมีแรงผลักระหว่างประจุไฟฟ้า 



351 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท 

เมื่อเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ 

1. ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของส่วนประกอบ

ของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

2. อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยการเขียนแผนภาพ

วงจรไฟฟ้า 

3. อธิบายวิธีการและผลการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

4. อธิบายการนำความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

ไปใช้ประโยชน์ 

5. อธิบายวิธีการและผลของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม

และแบบขนาน 

6. อธ ิบายการประย ุกต ์ ใช ้และข ้อจำก ัดของการต่อ           

หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานในชีวิตประจำวัน 

 

เวลา 10 ชั่วโมง 

แนวคิดสำคัญ 

วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าผ่านได้ครบรอบ 

วงจรไฟฟ้าอย ่างง ่ายมีส ่วนประกอบที ่ม ีหน้าที ่แตกต่างกัน           

เราสามารถเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญลักษณ์เพื่ออธิบาย

ลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้า 

การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมทำให้แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  

มีพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น สำหรับการต่อหลอดไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า

อย่างง่ายมีทั้งการต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน ซึ่งนำไปใช้ต่อ

วงจรไฟฟ้าภายในบ้านได้แตกต่างกัน 

   บทที่ 2 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2      หน้า 168-202 

2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2     หน้า 124-158 

 

บทนี้มีอะไร 

เรื่องท่ี 1 วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว  

กิจกรรมที่ 1 ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้อย่างไร 

เรื่องท่ี 2 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 

กิจกรรมที่ 2.1 เซลล์ไฟฟ้าต่อกันอย่างไร 

กิจกรรมที่ 2.2 เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้อย่างไร 

เรื่องท่ี 3 การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 

กิจกรรมที่ 3 หลอดไฟฟ้าต่อกันอย่างไร 
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ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

รหัส ทักษะ 
กิจกรรมที่ 

1 2.1 2.2 3 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

S1 การสังเกต     
S2 การวัด     

S3 การใช้จำนวน     

S4 การจำแนกประเภท     

S5 การหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

   สเปซกับสเปซ 

   สเปซกับเวลา 

  

  

S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล     

S7 การพยากรณ์     

S8 การลงความเห็นจากข้อมูล     

S9 การตั้งสมมติฐาน     
S10 การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ     

S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร     
S12 การทดลอง     
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป     
S14 การสร้างแบบจำลอง     

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

C1 การสร้างสรรค์     

C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ     

C3 การแก้ปัญหา     

C4 การสื่อสาร     

C5 ความร่วมมือ     

C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

  หมายเหตุ : รหัสทักษะที่ปรากฏนี้ ใช้เฉพาะหนังสือคู่มือครูเล่มนี ้
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แนวคิดคลาดเคลื่อน 

 แนวคิดคลาดเคลื่อนที่อาจพบและแนวคิดท่ีถูกต้องในบทที่ 2 การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย มีดังต่อไปนี้ 

แนวคิดคลาดเคลื่อน แนวคิดที่ถูกต้อง 

เมื่อปิดสวิตช์ ทำให้วงจรไฟฟ้าเปิด จะมีกระแสไฟฟ้า
ออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า แล้วมาหยุดรวมกันที่สวิตช์* 

เมื่อวงจรไฟฟ้าเปิด จะไม่มีกระแสไฟฟ้าออกจากแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้าเลย 

การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายต้องใช้สายไฟฟ้าอย่างน้อย    
2 เส้น* 

การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้า 2 เส้น 
โดยอาจจะใช้สายไฟฟ้าเพียงเส้นเดียวก็สามารถทำให้ครบวงจร 
มีกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าได้ 

เมื่อปิดสวิตช์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้วงจรไฟฟ้านั้นเป็น
วงจรปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าจึงไม่ทำงาน * 

เมื่อปิดสวิตช์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้วงจรไฟฟ้านั้นเป็นวงจร
เปิด จึงทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน (ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
นี ้เกิดจากภาษาที ่ใช้ในชีว ิตประจำวันไม่ตรงกับภาษาทาง
วิทยาศาสตร์) 

ภายในหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้จะมีปลายไส้หลอดไฟฟ้า
เชื่อมอยู่ที่จุดเดียวกัน *  

 

ภายในหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้จะมีปลายไส้หลอดไฟฟ้าด้านหนึ่ง
เชื่อมกับด้านล่างของหลอดไฟฟ้า และปลายไส้หลอดไฟฟ้าอีก
ด้านหนึ่งเชื่อมกับบริเวณด้านข้างของหลอดไฟฟ้า 

 
สายไฟฟ้าสีแดงต้องเชื่อมกับขั้วเสียบด้านสีแดงเท่านั้น 
และสายไฟฟ้าสีดำก็ต้องเชื ่อมกับขั ้ว เสียบด้านสีดำ
เท่านั้น เครื่องใช้ไฟฟ้าจึงจะทำงานได้* 

สายไฟฟ้าไม่ว่าสีใด ก็สามารถเชื่อมเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้ เพราะ
ด้านในของสายไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้า การใช้สีที ่สายไฟฟ้า
เพื ่อให้สะดวกในการแสดงการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที ่มีข ั ้วใน
วงจรไฟฟ้า  

 ถ้าครูพบว่ามีแนวคิดคลาดเคลื่อนใดที่ยังไม่ได้แก้ไขจากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ
แก้ไขต่อไปได้ 

* ข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียนจากการทดลองใช้หนังสือเรียนของ สสวท. 
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บทนี้เร่ิมต้นอย่างไร (0.5 ชั่วโมง) 

1.  ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดย

ชักชวนนักเรียนให้ร่วมกันสังเกตรูปนำบทในหนังสือเรียนหน้า 168-

169 จากนั้นครูใช้คำถามดังนี้ 

1.1 ในรูปมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามสิ่งที่สังเกตเห็น 

เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย) 

1.2 นักเรียนคิดว่าการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้  

ทำได้อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น              

ต่อถ่านไฟฉายกับหลอดไฟฟ้า) 

2. น ักเร ียนอ ่านช ื ่อบท  และจ ุดประสงค ์การเร ียนร ู ้ประจำบท  

ในหนังส ือเร ียน หน้า 169 จากนั ้นคร ูใช ้คำถามเพื ่อตรวจสอบ        

ความเข้าใจ ดังนี้ 

2.1  บทนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย) 

2.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำบท เมื่อเรียนจบบทนี้นักเรียน

สามารถทำอะไรได้บ้าง (ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของ

ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า อธิบายวิธีการต่อและผลของการต่อ

เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม รวมทั ้งการนำความร ู ้ของการต่อ

เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมไปใช้ประโยชน์ อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้า

อย่างง่ายโดยการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า อธิบายวิธีการและผล

ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และการนำไปใช้) 

3. นักเรียนอ่านแนวคิดสำคัญ ในหนังสือเรียน หน้า 170 จากนั้นครูใช้

คำถามเพื ่อตรวจสอบความเข้าใจดังนี้ จากการอ่านแนวคิดสำคัญ 

นักเร ียนคิดว ่าจะได้เร ียนรู ้ เก ี ่ยวกับเร ื ่องอะไรบ้าง ( วงจรไฟฟ้า 

เซลล์ไฟฟ้า การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้า การต่อ

หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน) 

4. ครูชักชวนให้นักเรียนสังเกตรูป และอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 

170 โดยคร ูฝ ึกท ักษะการอ ่านตามว ิธ ีการอ ่านท ี ่ เหมาะสมกับ

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูรับฟังเหตุผลของนักเรียนเป็น
สำคัญ ครูยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ 
แต่ชักชวนให้หาคำตอบที่ถูกต้อง
จากกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน 

โดยอาจใช้คำถาม ดังต่อไปนี้ 

4.1 มนุษย์ในอดีตดำรงชีวิตแตกต่างจากปัจจุบันอย่างไร (มนุษย์ใน

อดีตอาศัยแสงจากธรรมชาติ เช่น แสงจากดวงจันทร์ หรืออุปกรณ์

อย่างง่ายที่คิดค้นขึ้นมา เช่น ไต้ เทียนไข เพื่อให้แสงสว่างในเวลา

กลางคืน ทำให้สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ ส่วนมนุษย์ในปัจจุบัน

ใช้แสงจากหลอดไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่าง ทำให้ชีวิตสะดวกสบาย

กว่าในอดีต) 

4.2 นักวิทยาศาสตร์ทำงานอย่างไรในการคิดค้นหลอดไฟฟ้าจนสำเร็จ 

(การทำงานของนักวิทยาศาสตร์เริ ่มจากการคิด และทดลองมา

เป็นระยะเวลายาวนาน เมื่อพบปัญหาก็จะหาทางแก้ไข โดยใช้การ

วิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงจนประสบความสำเร็จ) 

4.3  ใครเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าสำเร็จเป็นคนแรก (โทมัส อัลวา 

เอดิสัน) 

5. ครูชักชวนนักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายในสำรวจ

ความรู้ก่อนเรียน 

6.  นักเรียนทำสำรวจความรู้ก่อนเรียน ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 126-

127 โดยนักเรียนอ่านคำถามแต่ละข้อ ครูตรวจสอบความเข้าใจของ

นักเรียน จนแน่ใจว่านักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเอง จึงให้นักเรียน

ตอบคำถาม ซึ่งคำตอบของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน และคำตอบอาจ

ถูกหรือผิดก็ได ้

8. ครูสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนเพื ่อตรวจสอบว่านั กเรียนมี

แนวคิดเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายอย่างไร โดยอาจสุ ่มให้

นักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำตอบของตนเอง โดยครูยังไม่ต้องเฉลย

คำตอบ แต่จะให้นักเรียนย้อนกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหลังจากเรียน

จบบทนี้แล้ว ทั้งนี้ครูควรบันทึกแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือแนวคิดที่

น่าสนใจของนักเรียนแล้วนำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

แก้ไขแนวคิดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง และต่อยอดแนวคิดที่น่าสนใจของ

นักเรียนต่อไป 

          ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้เรียน

เรื ่องที ่ 1 วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว ครูอาจ

เตรียมไฟฉายแบบต่าง  ๆ ทั้งแบบหลอด

ไฟฟ้าแบบมีไส้ (รูปซ้าย) และหลอด

ไฟฟ ้าแบบไม ่ม ี ไส้  (ร ูปขวา) มาให้

น ักเร ียนสังเกตเพื ่อใช ้ประกอบการ

อธิบายเนื ้อหาของเรื ่องที่อ่านในครั้ง

ถัดไป 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู      
เพื่อจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป 

 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 
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การสำรวจความรู้ก่อนเรียน นักเรียนอาจตอบคำถามถูกหรือผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของนักเรียน 

แต่เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนกลับมาตรวจสอบคำตอบอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 
 

  แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 
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เรื่องที่ 1 วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว 

 ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย หน้าที่ของ
ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย รวมทั้งความแตกต่าง
ของลักษณะวงจรเปิดและวงจรปิด 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและระบุส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายหน้าที ่ของส่วนประกอบของ

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 

3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายลักษณะของวงจรปิดและวงจร

เปิด 

 

 

เวลา  2 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

ถ่านไฟฉายแบบ D หรือ AA  ขนาด 1.5 โวลต์ สายไฟฟ้า            

หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ขนาด 1.5 โวลต์ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป. 6 เล่ม 2           หน้า 173-179 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 6 เล่ม 2   หน้า 128-133 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาที)  
ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 

1. ครูตรวจสอบความรู้พื ้นฐานและความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ และตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการ
ต่อวงจรไฟฟ้าโดยครูอาจใช้คำถาม ดังนี้ 
1.1 นาฬิกาปลุก ไฟฉาย รีโมทคอนโทรลจะทำงานได้โดยต้องอาศัยสิ่งใด 

(ถ่านไฟฉาย) 
1.2 ถ่านไฟฉายให้พลังงานใดแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ (ให้พลังงานไฟฟ้า) 
1.3 นาฬิกาปลุก ไฟฉาย รีโมทคอนโทรลมีวงจรไฟฟ้าอยู ่ภายในหรือไม่  

อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น มีวงจรไฟฟ้าอยู่ภายในเป็น
เส้นโลหะเชื่อมต่อกัน) 

2.  ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้

คำถามว่าวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างไร  

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (20 นาที) 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 173 
แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึกคำตอบของ
นักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียนอ่าน
ไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั ้นครูชักชวนให้นักเรียนอธิบาย
ความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 173-174 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน และให้นักเรียน
สังเกตรูปประกอบเนื้อเรื่อง จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน 
โดยใช้คำถามดังนี้ 

5.1 เมื ่อไฟฟ้าด ับ เครื ่องใช ้ไฟฟ้าใดบ้างที่ เรามักหยิบมาใช้เพ ื ่อให้            
ความสว่าง (ไฟฉาย) 

5.2 ไฟฉายใช้อะไรเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า (ไฟฉายใช้ถ่านไฟฉายเป็น
แหล่งพลังงานไฟฟ้า) 

5.3 นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ไฟฉายได้สำเร็จก่อนหรือหลังการประดิษฐ์
หลอดไฟฟ้าและเป็นเวลานานเท่าใด (หลังจากการประดิษฐ์หลอด
ไฟฟ้าของเอดิสันอีกประมาณ 20 ปี) 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบ
ด้วยตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 

ใ น ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้
พ้ืนฐาน ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย ่างเหมาะสม รอคอยอย ่าง
อดทน นักเรียนต้องตอบคำถาม
เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้
หรือลืมครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ทันท ี
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5.4 หลอดไฟฟ้าในไฟฉายในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตอย่างไรบ้าง 
(หลอดไฟฟ้าในไฟฉายในปัจจุบันเป็นแบบไม่มีไส้  ซึ ่งให้ความสว่าง
มากกว่า แต่ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟฟ้าในไฟฉายในอดีตที่เป็น
แบบมีไส้ ซ่ึงขาดง่าย และให้ความสว่างน้อยกว่า) 

5.5 นักเรียนคิดว่าในอนาคตหลอดไฟฟ้าในไฟฉายจะแตกต่างจากปัจจุบัน
หรือไม่ อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น แตกต่างกัน         
ในอนาคตหลอดไฟฟ้าอาจมีขนาดเล็กลง สว่างมากขึ้น และใช้พลังงาน
น้อยกว่าเดิม) 

5.6 วงจรไฟฟ้าคืออะไร (เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่
ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ครบรอบ) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (5 นาที)  

6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่าไฟฉายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างหนึ่งที่ให้แสงสว่าง ซึ่งมีการพัฒนาจากอดีตมาถึงปัจจุบัน โดยหลอด 
ไฟฟ้าของไฟฉายมีการปรับปรุงให้มีความสว่างมากขึ้น แต่ใช้พลังงานไฟฟ้า
น้อยลง หลอดไฟฟ้าได้จากการต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้า โดย
วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าหรือประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์
ไฟฟ้าได้ครบรอบ 

7. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 128 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื ่อเปรียบเทียบคำตอบของนักเรียนใน       

รู้หรือยัง กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
9. นักเรียนอ่านคำถามท้ายเรื่องที่อ่านและลองตอบคำถาม ดังนี้ 

9.1 ต่อวงจรไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้อย่างไร (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจของตนเอง) 

9.2 วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตามความ
เข้าใจของตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำกิจกรรม 

 

 

 

 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำ

กิจกรรมที่ 1 ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้

อย่างไร ครูควรเตรียมอุปกรณ์ เช่น 

สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่

พร้อมใช้งานก่อนทำกิจกรรม 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 
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   แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางท่ีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ครบรอบ 

หลอดไฟฉายพัฒนามาจากการใช้หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ มาเป็นหลอดไฟฟ้า
แบบไม่มีไส้ ซึ่งให้ความสว่างมากกว่า แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า 
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กิจกรรมที่ 1 ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้อย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกตและระบุส่วนประกอบของ

วงจรไฟฟ้าอย ่างง ่ายซ ึ ่งประกอบด้วยแหล่งกำเน ิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นข้อมูลและอธิบาย
หน้าที ่ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายซึ่งมีหน้าที่
แตกต่างกัน รวมถึงอธิบายลักษณะของวงจรเปิดและวงจรปิดที่
แตกต่างกันด้วย 

 

เวลา  1.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและระบุส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบของ

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายลักษณะของวงจรปิดและวงจร

เปิด 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ถ่านไฟฉายแบบ D หรือ AA ขนาด 1.5 โวลต์   1 ก้อน 
2. สายไฟฟ้า              2 เส้น 
3. หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ขนาด 2.5 โวลต์             1 ดวง 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 S1  สังเกต   
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

C2    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4   การสื่อสาร  
C5   ความร่วมมือ 
C6   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2    หน้า 175-177 
2. แบบบันทึกกิจกรรม  ป. 6 เล่ม 2 หน้า 129-133 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู เรื่อง 

ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้อย่างไร 
http://ipst.me/9478 

 
 

 

http://ipst.me/9478
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดยนำรูปที่
นักเรียนเลือกวิธีการต่ออุปกรณ์ที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างในกิจกรรมสำรวจ
ความรู้ก่อนเรียน ข้อที่ 1 มาชักชวนให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาว่าการต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใดที่จะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้ จากนั ้นครูชักชวน
นักเรียนค้นหาคำตอบจากกิจกรรมที่ 1 

2. นักเรียนอ่าน ชื่อกิจกรรม และ ทำเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 175 
จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการทำ
กิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

อย่างง่าย) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (สังเกตและสืบค้นข้อมูล) 
2.3 เมื ่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะทำอะไรได้ (ระบุส่วนประกอบของ

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย อธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
อย่างง่าย และอธิบายลักษณะของวงจรปิดและวงจรเปิด) 

3. นักเร ียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 129 และ  

อ่าน สิ่งที ่ต้องใช้ ในการทำกิจกรรม จากนั้นครูนำวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ใน
กิจกรรมมาให้นักเรียนดูทีละอย่าง 

4. นักเรียนอ่าน ทำอย่างไร โดยครูฝึกทักษะการอ่านตามวิธ ีการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี ้
4.1 นักเรียนต้องทำอย่างไรกับอุปกรณ์ต่าง ๆ (ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามรูป) 
4.2 นักเรียนต้องสังเกตและบันทึกผลสิ ่งใดเมื ่อต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ตาม           

แต่ละรูปแล้ว (สังเกตและบันทึกผลการทำงานของหลอดไฟฟ้า) 
4.3 เมื่อต่ออุปกรณไฟฟ้า สังเกต และบันทึกผลตามรูปทุกรูปแล้ว นักเรียน

ต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ลักษณะการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างและไม่สว่าง) 

4.4 นักเรียนต้องสืบค้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอะไร (สืบค้นเกี่ยวกับหน้าที่
ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย และลักษณะของวงจรปิด
และวงจรเปิด) 

ในการตรวจสอบความรู้ เดิม     
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เป็นสำคัญ และยังไม่เฉลยคำตอบ
ใด ๆ แต่ช ักชวนนักเร ียนไปหา
คำตอบที ่ถ ูกต ้องจากกิจกรรม           
ต่าง ๆ ในบทเรียนนี้ 
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5. เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมแล้ว ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียน
ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าตามรูป และบันทึกผล จากนั้นตัวแทนกลุ่มนำเสนอผล 
การทำกิจกรรม  

6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมโดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
6.1 ไส้หลอดไฟฟ้าทำมาจากวัสดุที ่นำไฟฟ้าได้ใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด          

(ไส้หลอดไฟฟ้าทำจากวัสดุที่นำไฟฟ้าได้  เพราะมีกระแสไฟฟ้าผ่าน
หลอดไฟฟ้า และทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง) 

6.2 เราต้องต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับอะไร หลอดไฟฟ้าจึงจะสว่าง (เราต้องต่อ
หลอดไฟฟ้าเข้ากับถ่านไฟฉาย และสายไฟฟ้า จึงจะทำให้หลอดไฟฟ้า
สว่างได้) 

6.3 ขั้วของถ่านไฟฉายอยู่บริเวณใด (ขั้วของถ่านไฟฉายอยู่บริเวณปลาย   
ทั้งสองด้านของถ่านไฟฉาย) 
      ครูให้ความรู ้เพิ ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของหลอดไฟฟ้า    
ครูอาจวาดรูปบนกระดานประกอบการอธิบาย โดยแสดงส่วนประกอบ
ภายในของหลอดไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ ไส้หลอด ที่ปลายไส้หลอดด้านหนึ่งต่อ
กับด้านล่างของหลอด ส่วนปลายไส้หลอดอีกด้านหนึ่งต่อกับด้านข้าง
ของหลอดที่เป็นแถบโลหะ ดังรูป 

 
 

6.4 เราต้องต่อถ่านไฟฉาย สายไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้าอย่างไรจึงจะทำให้
หลอดไฟฟ้าสว่างได้ (ในกรณีที่ใช้สายไฟฟ้า 1 เส้น เราต้องต่อปลาย
ข้างหนึ่งของสายไฟฟ้าเข้ากับขั้วบวกหรือขั้วลบของถ่านไฟฉาย ส่วน
ปลายสายไฟฟ้าอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับด้านข้างของหลอดไฟฟ้าบริเวณที่
เป็นแถบโลหะ จากนั้นนำด้านล่างของหลอดไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับสายไฟฟ้า
ไปแตะกับอีกขั ้วหนึ่งของถ่านไฟฉาย ในกรณีที่ใช้สายไฟฟ้า 2 เส้น 
ปลายสายไฟฟ้าแต่ละเส้นต่อเข้ากับขั้วบวก และขั้วลบของถ่านไฟฉาย          
ส่วนปลายที่เหลือของสายไฟฟ้าเส้นหนึ่งแตะกับแถบโลหะด้านข้างของ
หลอดไฟฟ้า และปลายสายไฟฟ้าอีกเส้นหนึ่งแตะกับด้านล่างของ 
หลอดไฟฟ้า 

S1 การสังเกตส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าและการทำงานของหลอด
ไฟฟ้าเมื่อต่ออุปกรณ์ในลักษณะ      
ต่าง ๆ 

C2 การคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลาย
เพ่ืออธิบายลักษณะการต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างหรือ 
ไม่สว่าง 

C4 การนำเสนอข้อมูลจากการสืบค้นและ
อภิปรายส่วนประกอบและหน้าที่ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า
และลักษณะของวงจรปิดและวงจร
เปิด 

C5 การทำงานร่วมกับผู้อื่นในการสังเกต 

การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

อย่างง่ายและความแตกต่างระหว่าง

วงจรปิดและวงจรเปิด 

C6 การใช้เทคโนโลยีช่วยในการสืบค้น

ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนประกอบ

ของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและลักษณะ

ของวงจรไฟฟ้าแบบวงจรเปิดและ

วงจรปิด 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้

ฝึกจากการทำกิจกรรม 
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6.5 การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใดที่ทำให้หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง (ไม่มีสายไฟฟ้า
ต่อระหว่างถ่านไฟฉายและหลอดไฟฟ้า หรือกรณีที ่ม ีสายไฟฟ้า         
แต่ไม่ได้เชื่อมต่อปลายสายไฟฟ้าเข้ากับขั้วของถ่านไฟฉาย หรือไม่ได้
เชื่อมต่อกับแถบโลหะด้านข้างและด้านล่างของหลอดไฟฟ้า) 

6.6 การต่ออุปกรณ์แล้วทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างกับหลอดไฟฟ้าไม่สว่าง
แตกต่างกันอย่างไร (หลอดไฟฟ้าสว่างได้เมื ่อต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เชื่อมต่อกันทั้งหมด ทำให้มีเส้นทางที่กระแสไฟฟ้า
ผ่านได้ครบรอบ ส่วนการที่หลอดไฟฟ้าไม่สว่างเกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของวงจรขาดไป หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ต่อเชื่อมกันทั้งหมด) 

6.7 วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างประกอบด้วยอะไรบ้าง 
(ถ่านไฟฉาย สายไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้า) 

6.8 จากการสืบค้นข้อมูล ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้า
สว่างแต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร (ถ่านไฟฉายมีหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้า
แก่หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าทำหน้าที ่ เป ็นเส ้นทางเช ื ่อมระหว่าง
ถ่านไฟฉายกับหลอดไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้าทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง) 

6.9 ในกิจกรรมนี้ อุปกรณ์ใดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะเหตุใด (หลอดไฟฟ้า 
เพราะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอ่ืน) 

6.10 วงจรปิดและวงจรเปิดมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แตกต่าง
กัน วงจรปิดเป็นวงจรที่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่อเชื ่อมกันทั ้งหมด ทำให้มี
กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจร หลอดไฟฟ้าหรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าจึงทำงานได้ ส่วนวงจรเปิดเป็นวงจรที่อุปกรณ์ไฟฟ้า       
ไมต่่อเชื่อมกัน ทำให้ไม่มีมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
วงจร หลอดไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าจงึไม่ทำงาน) 

7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าวงจรไฟฟ้า
อย ่างง ่ายม ีส ่วนประกอบคือ แหล ่งกำเน ิดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนประกอบแต่ละอย่างทำหน้าที่แตกต่างกัน ลักษณะ 
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบวงจรปิดและวงจรเปิดแตกต่างกัน (S13) 

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื ่อตอบคำถามใน ฉันรู ้อะไร โดยครูอาจใช้
คำถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ ่งที่ได้เรียนรู ้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน  
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

ถ ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนย ังมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
ต ่อวงจรไฟฟ ้าอย ่างง ่าย ให้
ร ่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง  

 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 



คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 366 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ⎯ 

10. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้เพ่ิมเติม
ใน อยากรู้อีกว่า ครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำถามของตนเอง
หน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำถามท่ีเพ่ือนนำเสนอ 

11. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในข้ันตอนใด 

12. นักเรียนอ่านเกร็ดน่ารู้หน้า 178 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปลาไหล
ไฟฟ้าซึ่งเป็นสัตว์ที่สามารถเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้ ดังนั้นการเข้าใกล้
ปลาไหลไฟฟ้าจึงอาจเกิดอันตรายได้ 

13. นักเรียนร่วมกันอ่านรู ้อะไรในเรื ่องนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 179 ครูนำ
อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องดังนี้ ถ้าต้องการต่อ
หลอดไฟฟ้าให้มีความสว่างมากกว่าเดิมจะต้องทำอย่างไร นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายและตอบคำถาม ซึ ่งครูควรเน้นให้นักเรียนตอบคำถามพร้อม
อธิบายเหตุผลประกอบ และชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบร่วมกันจาก
การเรียนเรื่องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 

         ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้อ่าน

เร ื ่องที ่  2 การต่อเซลล์ไฟฟ้า ซ ึ ่งจะ

อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของถ่านไฟฉาย

แต่ละแบบ ครูควรเตรียมถ่านไฟฉาย

แบบต ่าง ๆ ท ั ้ งถ ่านไฟฉายแบบ D            

AA  AAA ข น า ด  2. 5 โ ว ล ต ์  แ ล ะ

ถ ่านไฟฉายแบบทรงเหลี่ ยม ขนาด          

9  โวลต์ และถ่านไฟฉายแบบกระดุม 

เพื่อให้นักเรียนสังเกตประกอบการอ่าน

เรื่อง 
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แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      1.สังเกตและระบุส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
2. สืบค้นข้อมูลและอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายลักษณะของวงจรปิดและวงจรเปิด 

หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 

หลอดไฟฟ้าสว่าง 
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หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 

หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 

หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 

หลอดไฟฟ้าสว่าง 

หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 
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ถ่านไฟฉาย 

สายไฟฟ้า 

หลอดไฟฟ้า เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากถ่านไฟฉายให้
เป็นพลังงานแสง 

เชื่อมต่อระหว่างถ่านไฟฉายกับหลอดไฟฟ้า 

ให้พลังงานไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าแก่หลอด
ไฟฟ้า 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้าทั้งถ่านไฟฉาย สายไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้า
เชื่อมต่อกันทั้งหมด โดยกระแสไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ครบ
วงจร หลอดไฟฟ้าจึงสว่าง 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้าทั้งถ่านไฟฉาย สายไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้า  
ไม่เชื่อมต่อกันทั้งหมด ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าจึง
ไม่สว่าง 
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ถ่านไฟฉาย สายไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้า 

ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าท่ีให้พลังงานไฟฟ้า โดยมีสายไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นเส้นทางเชื่อมให้
กระแสไฟฟ้าผ่านไปในวงจรไฟฟ้า ทำให้หลอดไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานอื่นได้ 

แตกต่างกัน คือวงจรไฟฟ้าท่ีทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้ต้องมีส่วนประกอบหรือมีเส้นทางให้
กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ครบรอบ ส่วนวงจรไฟฟ้าท่ีทำให้หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง
เป็นวงจรท่ีมีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดไป หรือไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร 

แตกต่างกัน คือการต่อวงจรไฟฟ้าแบบวงจรปิดหรือการต่อแบบที่ส่วนประกอบต่าง ๆ เชื่อมต่อกันทั้งหมดจะมี
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้ ส่วนการต่อวงจรไฟฟ้าแบบวงจรเปิดหรือการต่อแบบที่
ส่วนประกอบต่าง ๆ ไม่เชื่อมต่อกันทั้งหมดจะไมม่ีกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ทำให้หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 

วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยการต่อเชื่อม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าด้วยสายไฟฟ้า เพ่ือให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
ครบรอบเป็นวงจรปิด แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรไม่ต่อเชื่อมกัน ทำใหไ้ม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร จึงเป็น
วงจรเปิด  

 วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีส่วนประกอบที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน วงจรปิดและวงจร
เปิดแตกต่างกัน ถ้าวงจรที่มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้จะเป็นวงจรปิด       
ส่วนวงจรที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านจะเป็นวงจรเปิด 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 1 ต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้อย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

 รวมคะแนน  
 
 

แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตและบรรยาย 
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้า การทำงาน
ของหลอดไฟฟ้าเมื่อต่อ
อุปกรณ์ในลักษณะ        
ต่าง ๆ 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
และบรรยายเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้า การทำงาน
ของหลอดไฟฟ้าเมื่อต่อ
อุปกรณ์ในลักษณะ    
ต่าง ๆ ได้ด้วยถูกต้อง
ตนเอง โดยไม่เพ่ิมความ
คิดเห็น 

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
และบรรยายเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้า การทำงาน
ของหลอดไฟฟ้าเมื่อ
ต่ออุปกรณ์ในลักษณะ
ต่าง ๆ ได้ถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น หรือมีการ
เพ่ิมเติมความคิดเห็น  

สามารถใช้ประสาท
สัมผัสเก็บรายละเอียด
และบรรยายเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้า การทำงาน
ของหลอดไฟฟ้าเมื่อต่อ
อุปกรณ์ในลักษณะ  
ต่าง ๆ ไดถู้กต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูลที่
ได้จากการสังเกต และ
นำมาลงข้อสรุปได้ว่า
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมี
ส่วนประกอบ คือ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดย
ส่วนประกอบแต่ละอย่าง
ทำหน้าที่แตกต่างกัน 
วงจรไฟฟ้ามีทั้งแบบ
วงจรปิดและวงจรเปิด 
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
และนำมาลงข้อสรุปได้
ถูกต้องด้วยตนเองว่า
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมี
ส่วนประกอบ คือ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดย
ส่วนประกอบแต่ละอย่าง
ทำหน้าที่แตกต่างกัน 
วงจรไฟฟ้ามีทั้งแบบ
วงจรปิดและวงจรเปิด 
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต และนำมาลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่นว่าวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายมี
ส่วนประกอบ คือ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดย
ส่วนประกอบแต่ละ
อย่างทำหน้าที่
แตกต่างกัน 
วงจรไฟฟ้ามีทั้งแบบ
วงจรปิดและวงจร
เปิด ซึ่งมีลักษณะ
แตกต่างกัน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต และนำมาลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องเพียง
บางส่วนว่าวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายมี
ส่วนประกอบ คือ 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดย
ส่วนประกอบแต่ละ
อย่างทำหน้าที่แตกต่าง
กัน แต่ไม่สามารถบอก
ความแตกต่างของ
วงจรไฟฟ้าแบบวงจร
ปิดและวงจรเปิดได้ 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C2 การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ  

การคิดโดยใช้เหตุผลที่
หลากหลายเพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะการต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำให้
หลอดไฟฟ้าสว่าง
หรือไม่สว่าง 
 
 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผลที่
หลากหลายเพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะการต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำให้
หลอดไฟฟ้าสว่างหรือ      
ไม่สว่างได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล
ที่หลากหลายเพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะการต่อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำให้
หลอดไฟฟ้าสว่างหรือ        
ไม่สว่างได้ถูกต้องไดจ้าก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล
ที่ไม่เหมาะสมเพ่ือ
อธิบายการเกี่ยวกับ
ลักษณะการต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ทำให้หลอด
ไฟฟ้าสว่างหรือไม่สว่าง 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C4 การสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลจาก
การสืบค้นและอภิปราย
ส่วนประกอบ และ
หน้าที่ของส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า
อย่างง่ายและลักษณะ
ของวงจรปิดและวงจร
เปิดให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูลจาก
การสืบค้นส่วนประกอบ 
และหน้าที่ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ใน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและ
ลักษณะของวงจรปิดและ
วงจรเปิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสืบค้นและ
อภิปรายส่วนประกอบ 
และหน้าที่ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ใน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและ
ลักษณะของวงจรปิดและ
วงจรเปิดให้ผู้อืน่เข้าใจได้
ถูกต้องจากการชี้แนะของ
ครูหรือผู้อื่น 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการสืบค้นและ
อภิปรายส่วนประกอบ 
และหน้าที่ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ใน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและ
ลักษณะของวงจรปิด
และวงจรเปิดให้ผู้อื่น
เข้าใจได้เพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือ
อธิบายเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
และความแตกต่าง
ระหว่างวงจรปิดและ
วงจรเปิด รวมทั้ง

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย และ
ความแตกต่างระหว่าง
วงจรปิดและวงจรเปิด
ตลอดเวลาที่ทำกิจกรรม 
รวมทั้งยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย และ
ความแตกต่างระหว่าง
วงจรปิดและวงจรเปิดเป็น 
บางช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 
รวมทั้งยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
และความแตกต่าง
ระหว่างวงจรปิดและ
วงจรเปิด ในบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 



375 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

แต่ไม่ค่อยสนใจความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวกับหน้าที่ของ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
และลักษณะของ
วงจรไฟฟ้าแบบวงจร
เปิดและวงจรปิด 

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวกับหน้าที่ของ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
ลักษณะของวงจรไฟฟ้า
แบบวงจรเปิดและวงจรปิด
จากแหล่งที่เชื่อถือได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวกับหน้าที่ของ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
ลักษณะของวงจรไฟฟ้า
แบบวงจรเปิดและวงจร
ปิดจากแหล่งทีเ่ชื่อถือได้
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการสืบค้นข้อมูล
ที่เก่ียวกับหน้าที่ของ
ส่วนประกอบของ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
ลักษณะของวงจรไฟฟ้า
แบบวงจรเปิดและวงจร
ปิดได้ แตเ่ป็น
แหล่งข้อมูลที่ไม่
น่าเชื่อถือเท่าที่ควร 
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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เรื่องที่ 2 การต่อเซลล์ไฟฟ้า 

 ในเรื ่องนี ้นักเรียนจะได้เรียนรู้ เกี ่ยวกับลักษณะของ
เซลล ์ ไฟฟ ้า  การต ่อเซลล ์ ไฟฟ ้าแบบอน ุกรมท ี ่ทำให้
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ามีพลังงานมากขึ ้น การนำความรู ้ของ      
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเรียนรู้
เกี ่ยวกับการเขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อสื ่อสาร
ลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้าได้รวดเร็ว และเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและอธิบายวิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้าที ่ทำให้หลอด
ไฟฟ้าสว่าง 

2. ทดลองและอธิบายผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า        
1 เซลล์ 

3. รวบรวมข้อมูลการต่อเซลล์ไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
บอกประโยชน์ของการต่อเซลล์ไฟฟ้า 

4. วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า 
 

เวลา  5 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

ฐานหลอดไฟฟ ้าพร ้อมหลอด  ถ ่านไฟฉาย  กระบะใส่

ถ่านไฟฉาย สายไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ถ่านไฟฉายมากกว่า 

1 ก้อน มอเตอร์ติดใบพัด  ออดไฟฟ้า  สวิตช์   

 

 

 

 

 

 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป. 6 เล่ม 2           หน้า 180-193 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 6 เล่ม 2   หน้า 134-146 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
และตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการต่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้า โดยครูอาจใช้
คำถาม ดังนี้ 
1.1 การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง (แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 

สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
1.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานได้เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าอย่างไร (ต่อวงจรไฟฟ้า

แบบวงจรปิดโดยให้แหล่งกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า
เชื่อมต่อกัน เพื่อทำให้มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
ครบรอบ) 

1.3 หลอดไฟฟ้าจะสว่างได้ต้องอาศัยพลังงานจากที่ใด (แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 
เช่น ถ่านไฟฉาย) 

1.4 การต่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้มีพลังงานไฟฟ้ามากขึ ้นทำได้อย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น เพ่ิมจำนวนถ่านไฟฉาย) 

1.5 เซลล์ไฟฟ้าคืออะไร มีหน้าที่อย่างไรในวงจรไฟฟ้า (นักเรียนตอบตาม
ความเข้าใจ เช่น เซลล์ไฟฟ้าคือถ่านไฟฉาย เซลล์ไฟฟ้าคือแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้า มีหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า) 

2.  ครูเชื่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าโดยใช้

คำถามดังนี้ การต่อเซลล์ไฟฟ้าทำได้อย่างไรและทำให้เกิดผลอย่างไรบ้าง  

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (15 นาที) 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 180 
แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึกคำตอบของ
นักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียนอ่าน
ไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั ้นครูชักชวนให้นักเรียนอธิบาย
ความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 180-181 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน และให้นักเรียน
สังเกตรูปประกอบเนื้อเรื่องหรือสังเกตลักษณะถ่านไฟฉายแบบต่าง ๆ ที่ครู
เตรียมมาเพ่ือให้นักเรียนสังเกต จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน 
โดยใช้คำถามดังนี้ 

ในการตรวจสอบความรู้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
และยังไม่เฉลยคำตอบใด ๆ แต่
ชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบ
ด้วยตนเองจากการอ่านเนื้อเรื่อง 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 

ใ น ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้
พ้ืนฐาน ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย ่างเหมาะสม รอคอยอย ่าง
อดทน นักเรียนต้องตอบคำถาม
เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้
หรือลืมครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ทันท ี
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5.1  เซลล์ไฟฟ้าคืออะไร (แหล่งกำเนิดไฟฟ้า)  
5.2 จากเรื ่องที ่อ่าน เซลล์ไฟฟ้ามีลักษณะใดบ้าง (ทรงกระบอกขนาด           

ต่าง ๆ ทรงเหลี่ยม และแบบกระดุมขนาดต่าง ๆ) 
5.3 เซลล์ไฟฟ้าทุกแบบ มีสิ่งใดที่เหมือนกัน (เซลล์ไฟฟ้าทุกแบบมี 2 ขั้ว 

เหมือนกัน คือ ขั้วบวกและข้ัวลบ) 
5.4 ทิศทางการเคลื ่อนที ่ของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างไร 

(กระแสไฟฟ้ามีทิศทางการเคลื่อนที่จากขั้วบวกของเซลล์ ไฟฟ้าผ่าน
อุปกรณ์ไฟฟ้าไปยังขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าในทิศทางเดียว) 

6. ครูตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี ่ยวกับทิศทางการเคลื ่อนที ่ของ
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า โดยวาดรูปการต่อวงจรไฟฟ้าบนกระดาน แล้วให้
นักเรียนวาดลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าให้ถูกต้อง  

  

(คำตอบคือลูกศรออกจากขั้วบวกของถ่านไฟฉายไปยังหลอดไฟฟ้า แล้วเคลื่อนที่
ไปยังขั้วลบของถ่านไฟฉาย) 

ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที)  
 

7. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่า เซลล์ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้าให ้ก ับเครื ่องใช ้ไฟฟ้าต่าง ๆ ถ ึงแม้เซลล์ไฟฟ้าจะมีหลายแบบ              
แต่เซลล์ไฟฟ้าทุกแบบจะมีขั้ว 2 ขั้วเสมอ คือ ขั้วบวกและข้ัวลบ กระแสไฟฟ้า
เคลื ่อนที ่จากขั ้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าไปยังขั ้วลบของ
เซลล์ไฟฟ้าในทิศทางเดียว 

8. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 134 
9. ครูและนักเร ียนร่วมกันอภิปรายเพื ่อเปรียบเทียบคำตอบใน รู ้หร ือยัง          

กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
10.นักเรียนอ่านคำถามท้ายเรื่องท่ีอ่านและตอบคำถาม ดังนี้ 

10.1 เครื ่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดใช้เซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์ มาต่อกัน
เซลล์ไฟฟ้าเหล่านี้ต่อกันอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง เช่น นำด้านปุ่มนูนของถ่านไฟฉายมาวางต่อกัน) 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำกิจกรรม   
ที่ 2.1 เซลล์ไฟฟ้าต่อกันอย่างไร โดยนักเรียน   
จะได้สังเกตลักษณะการต่อถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 

1. ครคูวรมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
แบ่งหน้าที่กันนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อ
เซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 ก้อน มากลุ่มละ  
2-3 ชนิด เช่น รีโมทคอนโทรล หรือ
เครื่องควบคุมระยะไกล นาฬิกาปลุก      
ไฟฉาย รถของเล่น สำหรับใช้ในการทำ
กิจกรรมต่อไป 

2. ครูควรทดสอบหลอดไฟฟ้าและเตรียม
หลอดไฟฟ้าขนาด 2.5 โวลต์ที่มีความ
สว่างเท่ากัน 2 หลอด สำหรับนักเรียน      
แต่ละกลุ่มใช้ทำการทดลองเพ่ือสังเกต      
ผลของจำนวนเซลล์ไฟฟ้าที่มีต่อความ
สว่างของหลอดไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 
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10.2  การต ่อเซลล ์ไฟฟ้ามากกว ่า 1 เซลล ์ ม ีผลต ่อการทำงานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง เช่น 
ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างข้ึน) 

 ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำกิจกรรม 
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   แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

เซลล์ไฟฟ้าทุกแบบมี 2 ขั้ว เหมือนกัน คือ ขั้วบวกและข้ัวลบ 

กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ามีทิศทางการเคลื่อนที่ออกจากขั้วบวก
ของเซลล์ไฟฟ้า ผ่านไปยังหลอดไฟฟ้า แล้วกลับเข้าสู่ขั้วลบของ
เซลล์ไฟฟ้า 
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กิจกรรมที่ 2.1 เซลล์ไฟฟ้าต่อกันอย่างไร  

กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สังเกต ทดลองและอธิบายวิธีการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างมากขึ้น และประโยชน์
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมในเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 

เวลา  2.5 ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและอธิบายวิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง 
2. ทดลองและอธิบายผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์ 
3. รวบรวมข้อมูลการต่อเซลล์ไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าและบอก

ประโยชน์ของการต่อเซลล์ไฟฟ้า 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. ฐานหลอดไฟฟ้าพร้อม 
หลอดไฟฟ้าขนาด 2.5 โวลต์       2 ชุด 

2. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์  3  ก้อน 
3. สายไฟฟ้า       4  เส้น 
4. กระบะใส่ถ่านไฟฉาย 

สำหรับใส่ถ่านไฟฉายจำนวน 1 ก้อน  3 อัน   
   

สิ่งท่ีนักเรียนต้องเตรียม/กลุ่ม 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ถ่านไฟฉายมากกว่า 1 ก้อน  2-3 ชนิด 

 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 S1  การสังเกต   
 S6  การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
 S9  การตั้งสมมติฐาน 
 S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร 
 S12 การทดลอง 
    S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

C2    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4 การสื่อสาร 
C5   ความร่วมมือ 

      C6   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2    หน้า 182-186 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หน้า 135-142 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับ

ครู เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าต่อกันได้อย่างไร 
http://ipst.me/9479 

 
 

http://ipst.me/9479
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานที่เรียนมาแล้วของนักเรียนเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้า โดย
อาจใช้คำถามดังนี้ 

2.1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า หรือเซลล์ไฟฟ้าแต่ละแบบมีสิ ่งใดที่เหมือนกัน         
(เซลล์ไฟฟ้าทุกแบบมีขั้ว 2 ขั้วเหมือนกัน คือ ขั้วบวกและข้ัวลบ)  

2.2 เครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าบ้าง (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ 
เช่น ไฟฉาย นาฬิกา) 

2. ครูตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนดังนี้ ถ้ามีเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์ 

จะต่อเซลล์ไฟฟ้าอย่างไรให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้บ้าง (นักเรียนตอบตามความ

เข้าใจของตนเอง)  

3. ครูนำเข้าสู่กิจกรรมโดยให้นักเรียนอ่าน ชื่อกิจกรรม และ ทำเป็นคิดเป็น ใน
หนังสือเรียนหน้า 182 แล้วร่วมกันอภิปรายเพื ่อตรวจสอบความเข้าใจ
จุดประสงค์ในการทำกิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
3.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไร (วิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 

1 เซลล์ และผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้า รวมทั้งประโยชน์ของการต่อ
เซลล์ไฟฟ้า) 

3.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การทดลองและการรวบรวม
ข้อมูล) 

3.3 เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะทำอะไรได้ (อธิบายวิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้า 
และผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์ รวมทั้งบอกประโยชน์
ของการต่อเซลล์ไฟฟ้า) 

4. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ข้อที่ 1 ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 135 ข้อที่ 
2 ลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 137 และ ข้อที่ 3 ลงในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 139 จากนั้นนักเรียนอ่าน สิ่งท่ีต้องใช้ ในการทำกิจกรรม 

5. นักเรียนอ่าน ทำอย่างไร ตอนที่ 1 โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
5.1 นักเรียนต้องออกแบบและวาดรูปสิ่งใด (ออกแบบและวาดรูปวิธีการต่อ

ถ่านไฟฉาย 2 ก้อน ให้ได้ 3 แบบ) 
5.2 การวางถ่านไฟฉาย 2 ก้อน ต้องวางให้อยู่ในแนวใด (วางถ่านไฟฉาย

เรียงต่อกันให้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน) 

ตอนที่ 1 
S1 การสังเกตเกี่ยวกับความสว่างของ

หลอดไฟฟ้าเมื่อต่อถ่านไฟฉายเรียงกัน
ในลักษณะต่าง ๆ 

S6 การวาดแผนภาพและนำเสนอวิธีต่อ
เซลล์ไฟฟ้าและผลที่เกิดข้ึนกับหลอด
ไฟฟ้าเมื่อต่อถ่านไฟฉายเรียงกันใน
ลักษณะต่าง ๆ 

C2 การคิดโดยใช้เหตุผลที่หลากหลายเพื่อ
ออกแบบวิธีการต่อถ่านไฟฉายที่
แตกต่างกัน 3 แบบ 

C4 นำเสนอข้อมูลจากการต่อถ่านไฟฉาย
แต่ละแบบตามที่ออกแบบไว้ 

C5 การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการสังเกต 
การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ     
อนุกรม 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึก

จากการทำกิจกรรม 

 

ใ น ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้
พ้ืนฐาน ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย ่างเหมาะสม รอคอยอย ่าง
อดทน นักเรียนต้องตอบคำถาม
เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้
หรือลืมครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ทันท ี
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5.3 นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไรก่อนเริ่มทำกิจกรรม (อภิปราย
ว่าถ้าต่อถ่านไฟฉายตามที ่ออกแบบไว้ จะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง      
ได้หรือไม่ เพราะอะไร) 

5.4 เมื่อต่อถ่านไฟฉายตามที่ออกแบบไว้เข้ากับวงจรไฟฟ้าแล้ว สิ่งที่ต้อง
สังเกตและบันทึกผลคืออะไร (สังเกตและบันทึกผลสิ่งที่เกิดขึ ้นกับ
หลอดไฟฟ้า) 

6. ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน ครูควรสังเกตการทำงาน
ของนักเรียน โดยให้คำแนะนำและช่วยเหลือตามความจำเป็น 

7. เมื่อทุกกลุ่มทำกิจกรรมและสังเกตผลที่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูอาจให้
นักเรียนนำข้อมูลมาบันทึกในตารางบนกระดานหรือกระดาษปรู ๊ฟที ่ครู
เตรียมไว้ให้ 

8. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ผลการทำกิจกรรม จากข้อมูลในตารางโดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
8.1 การต่อถ่านไฟฉาย 2 ก้อนทุกแบบ ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้หรือไม่ 

อย่างไร (การต่อถ่านไฟฉายบางแบบเท่านั้นที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้ 
โดยเมื่อต่อถ่านไฟฉาย 2 ก้อน เข้าด้วยกัน ให้ขั้วลบของถ่านไฟฉาย
ก้อนหนึ่งต่อเข้ากับขั้วบวกของถ่านไฟฉายอีกก้อนที่วางเรียงกัน จะทำ
ให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้ แต่ถ้าต่อให้ขั้วลบของถ่านไฟฉายทั้งสองก้อน
แตะกัน หร ือต ่อให ้ข ั ้วบวกของถ่านไฟฉายทั ้งสองก้อนแตะกัน           
หลอดไฟฟ้าจะไม่สว่าง) 

9. นักเรียนอ่าน ทำอย่างไร ตอนที่ 2 โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 

 9.1 วงจรไฟฟ้าในรูป ก และ ข มีสิ ่งใดที ่เหมือนกัน (ทั ้งสองวงจรมี          
หลอดไฟฟ้า และสายไฟฟ้าแบบเดียวกัน) 

 9.2 หลอดไฟฟ้าในรูป ก และ รูป ข แตกต่างกันอย่างไร (หลอดไฟฟ้าสว่าง
ไม่เท่ากัน โดยหลอดไฟฟ้ารูป ก สว่างกว่าหลอดไฟฟ้ารูป ข) 

9.3 เมื ่อนักเรียนทราบว่าหลอดไฟฟ้าในรูป ก และข สว่างไม่เท่ากัน 
นักเรียนต้องทำอย่างไรต่อไป (อภิปรายสาเหตุที่ทำให้หลอดไฟฟ้าใน
แต่ละวงจรสว่างไม่เท่ากัน และต้ังปัญหาของการทดลอง) 

9.4 หลังจากตั ้งปัญหาการทดลองแล้ว นักเรียนต้องทำอย่างไรต่อไป 
(ตั้งสมมติฐาน ระบุตัวแปร และออกแบบการทดลอง) 

คำถามการทดลองควรเป ็นคำถามที่
นำไปสู่การทดลองได้ คือ แสดงให้เห็นถึงตัว
แปรที่จะสามารถนำไปออกแบบการทดลองต่อ
ได้  ตัวอย่างคำถาม เช่น ทำไมหลอดไฟฟ้าจึง
สว่างไม่เท่ากัน ไม่ถือเป็นคำถามการทดลอง
เนื ่องจากเป็นถามถึงเหตุผล แต่ไม่ได้นำไปสู่
แนวทางการออกแบบการทดลองได้ว่าจะทำ
อย ่างไร แต ่หากปร ับคำถามเป ็นจำนวน
ถ่านไฟฉายมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้า
หรือไม่ จะทำให้เห็นแนวทางในการออกแบบ
การทดลองโดยเปลี่ยนจำนวนถ่านไฟฉาย แล้ว
สังเกตความสว่างของหลอดไฟฟ้า 

สมมติฐานเป็นการคาดการณ์เหตุผลหรือ
คําอธิบายของสิ ่งที ่จะเกิดขึ ้นก่อนจะทําการ
ทดลอง ซ ึ ่งจะแสดงความสัมพันธ ์ระหว่าง      
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ในกิจกรรมนี้ตัวแปร
ต้นคือจำนวนถ่านไฟฉาย และตัวแปรตามคือ
ความสว่างของหลอดไฟฟ้า ดังนั้นสมมติฐานใน
กิจกรรมนี้อาจเขียนได้ว่า เมื่อต่อถ่านไฟฉาย
จำนวนมากกว ่า 1 ก ้อนเข ้าก ับวงจรไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ ้าจะสว ่ างมากกว ่า เม ื ่อต ่อกั บ
ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน เพราะหลอดไฟฟ้าได้รับ
พลังงานมากกว่า 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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10. นักเรียนแต่ละกลุ ่มทำกิจกรรมตามขั ้นตอน โดยระหว่างที ่นักเร ียน
ตั้งสมมติฐานและกำหนดตัวแปร ครูควรแนะนำให้นักเรียนตรวจสอบ
สมมติฐานและตัวแปรดังกล่าวว่ามีความสอดคล้องกับปัญหาการทดลอง 
และขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ ่มทำกิจกรรม ครูควรให้คำแนะนำและ
ช่วยเหลือตามความจำเป็น  

11. เมื ่อทุกกลุ ่มทำการทดลองและสังเกตผลที่เกิดขึ ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว          
ครูอาจให้นักเรียนนำเสนอผลข้อมูลการทดลองหน้าชั้นเรียน  

12. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม จากข้อมูลในตาราง
โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
12.1  ความสว่างของหลอดไฟฟ้าในการทดลองนี้แตกต่างกันเพราะเหตุใด 

(เพราะจำนวนถ่านไฟฉายที่ต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าไม่เท่ากัน โดยเมื่อ

ต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับถ่านไฟฉาย 2 ก้อน ที่วางเรียงกันให้ขั้วบวกของ

ถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งต่อเข้ากับขั้วลบของถ่านไฟฉายอีกก้อนหนึ่งจะ

ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างมากกว่าหลอดไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับถ่านไฟฉาย

เพียงก้อนเดียว) 

12.2  พลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าได้รับเมื่อต่อถ่านไฟฉาย 1 ก้อน และ          
2 ก้อนแบบเรียงต่อกันไป แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แตกต่างกัน 
โดยเมื่อต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับถ่านไฟฉาย 2 ก้อนแบบเรียงกันไป 
หลอดไฟฟ้าจะได้รับพลังงานไฟฟ้ามากกว่า ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง
มากกว่าเมื่อเทียบกับการต่อหลอดไฟฟ้าเข้ากับถ่านไฟฉายเพียงกอ้น
เดียว) 

13. นักเรียนอ่าน ทำอย่างไร ตอนที ่ 3 โดยครูใช้ว ิธีฝ ึกทักษะการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี ้
13.1 นักเรียนต้องทำอย่างไรกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เตรียมมา (สังเกตวิธีการ

ต่อถ่านไฟฉายในเครื ่องใช ้ไฟฟ้าและวาดรูปล ักษณะการต่อ
ถ่านไฟฉาย) 

13.2 เมื ่อสังเกตแล้วนักเรียนทำอย่างไรต่อไป (อภิปรายวิธ ีการต่อ
ถ่านไฟฉาย) 

13.3 นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับเรื ่องอะไรบ้าง (วิธ ีการต่อ
ถ่านไฟฉายในเครื่องใช้ไฟฟ้าว่าเป็นแบบใด และประโยชน์ของการ
ต่อถ่านไฟฉายด้วยวิธีนั้น) 

ตอนที่ 2 
S1 การสังเกตเกี่ยวกับความสว่างของ   

หลอดไฟฟ้าเมื่อต่อด้วยถ่านไฟฉาย
จำนวนไม่เท่ากัน 

S6 การนำเสนอข้อมูลการทดลองเก่ียวกับ
จำนวนถ่านไฟฉายท่ีมีผลต่อความสว่าง
ของหลอดไฟฟ้า 

S9 การตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับปัญหา
การทดลองเก่ียวกับจำนวนถ่านไฟฉายที่
มีผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้า 

S11 การบอกตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงท่ีในการ
ทดลองเกี่ยวกับจำนวนถ่านไฟฉายที่มี
ผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้า 

S12 การออกแบบการทดลอง และ
ออกแบบตารางบันทึกผลในการทดลอง
เกี่ยวกับจำนวนถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอดไฟฟ้า 

C2 การออกแบบวิธีการทดลองและตาราง
บันทึกผลเกี่ยวกับจำนวนถ่านไฟฉายที่มี
ผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้า  

C4 การนำเสนอข้อมูลจากการทดลอง
เก่ียวกับจำนวนถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอดไฟฟ้า 

C5 การทำงานร่วมกับผู ้อื ่นในการสังเกต 

การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับความสว่าง

ของหลอดไฟฟ้า 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึก

จากการทำกิจกรรม 
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14. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน ขณะที่นักเรียนทำกิจกรรม     
ครูควรให้คำแนะนำและช่วยเหลือตามความจำเป็น 

15. เมื่อทุกกลุ่มทำกิจกรรมและสังเกตผลที่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูอาจให้
นักเรียนนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลหน้าชั้นเรียน  

16. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
  16.1  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ถ่านไฟฉายมากกว่า 1 ก้อน มีการต่อถ่านไฟฉาย

อย ่างไร เพราะเหต ุ ใดจ ึ ง เป ็น เช ่นน ั ้น ( การต ่อไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อโดยวางให้ขั้วลบของถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งต่อกับ
ขั้วบวกของถ่านไฟฉายอีกก้อนหนึ่งเรียงกันไป เครื่องใช้ไฟฟ้าจึง
ทำงานได้) 

16.2  จากการสืบค้นข้อมูล การต่อถ่านไฟฉายให้ขั้วลบของถ่านไฟฉาย
ก้อนหนึ่งต่อกับขั ้วบวกของถ่านไฟฉายอีกก้อนหนึ่งเรียงกันไป
เรียกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบใด (เรียกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้า          
แบบอนุกรม) 

16.3  การต ่อเซลล ์ ไฟฟ ้ าแบบอน ุกรมทำให ้ เก ิด ผลอย ่า ง ไรต่อ
เครื ่องใช้ไฟฟ้า (ทำให้เครื ่องใช้ไฟฟ้าได้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น        
จนสามารถทำงานได้) 

17. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อ
เซลล์ไฟฟ้า จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้า
มากกว่า 1 เซลล์ แบบอนุกรมทำได้โดยต่อขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์
หนึ่งเข้ากับข้ัวลบของเซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์หนึ่งเรียงกันไป ทำให้มีพลังงาน
ไฟฟ้าผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น จึงนำการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนี้
ไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน (S13) 

18. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
คำถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

19. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน  
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

20. ครูกระตุ ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี ่ยวกับเรื ่องที่ สงสัยหรืออยากรู้
เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า ครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำถาม
ของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำถามที่เพื่อน
นำเสนอ  

21. ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในข้ันตอนใด 

ตอนที่ 3 
S1 การสังเกตเกี่ยวกับวิธีการต่อถ่านไฟฉาย

ในครื่องใช้ไฟฟ้า 
S6 การวาดภาพแสดงวิธีการต่อถ่านไฟฉายใน

เครื่องใช้ไฟฟ้า 
C4 การนำเสนอข้อมูลจากการสังเกต สืบค้น

ข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการและ
ประโยชน์ของการต่อถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

C5 การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการสังเกต         
การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการและประโยชน์ของการต่อ
ถ่านไฟฉายในเครื่องใช้ไฟฟ้า 

C6 การใช้เทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับวิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

และผลที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึกจากการ

ทำกิจกรรม 

 

ถ ้าคร ูพบว ่ าน ัก เร ียนย ังมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
การต ่ อ เซลล ์ ไฟฟ ้ ามากกว่ า            
1 เซลล์ ให้ร ่วมกันอภิปรายจน
นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกต้อง  
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22.นักเรียนอ่านเกร็ดน่ารู้ หน้า 186 เกี่ยวกับการกำจัดเซลล์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ
อย่างถูกวิธี จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายโดยอาจใช้คำถามดังนี้ 

22.1 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อต้องการกำจัดเซลล์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพคืออะไร 
เพราะเหตุใด (นำไปทิ ้งรวมกับขยะอื ่น เผา หรือทิ ้งลงแม่น้ำ             
เพราะสารเคมีอันตรายจากเซลล์ไฟฟ้าอาจรั ่วไหลออกมา และ
ปนเปื้อนอยู่ในธรรมชาติ) 

22.2 การกำจัดเซลล์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพควรทำอย่างไร (แยกเซลล์ไฟฟ้า
บรรจุในถุงขยะ แล้วนำไปท้ิงในถังขยะอันตราย เพ่ือนำไปกำจัดอย่าง
ถูกวิธีต่อไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำ

กิจกรรม   ที่ 2.2 เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า

ไดอ้ย่างไร นักเรียนจะได้ต่อวงจรไฟฟ้าโดย

ใช้มอเตอร์  ติดใบพัด ออดไฟฟ้า และ

สวิตช์ ดังนั้นครูควรตรวจสอบอุปกรณ์ว่า

อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ 

นอกจากนี้ในกิจกรรมยังมีใบความรู้เรื่อง

การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า ครูอาจ

เตรียมภาพหรือสไลด์เกี่ยวกับสัญลักษณ์

ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้

อภิปรายร่วมกันได้ 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 
 

ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วบวก

และขั้วลบของถ่านไฟฉาย ขั้วบวกมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าขั้วลบ และมีการกำหนดให้กระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำไฟฟ้า

จากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ 

พลังงานของเซลล์ไฟฟ้าจะบอกด้วยค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า (E) ซึ่งหมายถึงพลังงานที่เซลล์ไฟฟ้าให้แก่ประจุ 

1 คูลอมบ์ ในการเคลื่อนที่ครบวงจร มีหน่วยเป็นจูลต่อคูลอมบ์ หรือ โวลต์ (V) เช่น ถ่านไฟฉาย 1.5 โวลต์ 

หมายความว่า ถ่านไฟฉายจะจ่ายพลังงานไฟฟ้า 1.5 จูล ให้แก่ประจุ 1 คูลอมบ์ ในการเคลื่อนที่ครบวงจร 

ดังนั้นในการต่อเซลล์ไฟฟ้าหลาย ๆ เซลล์เข้าด้วยกันแบบอนุกรม พลังงานที่ประจุ 1 คูลอมบ์ ได้รับก็จะมากขึ้น

ด้วย สามารถหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมตามสมการ 

 
 

ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 โวลต์ ถ้าต่อแบบอนุกรม 2 ก้อน จะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม      

3 โวลต์ ในการทดลองของนักเรียนใช้ถ่านไฟฉายทั้ง 1 ก้อน และ 2 ก้อน จึงต้องจัดหาหลอดไฟฟ้าให้เหมาะสม

กับค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้าขนาด 1.5 โวลต์ ใช้กับถ่านไฟฉาย 1 ก้อน หรือหลอดไฟฟ้าขนาด          

3 โวลต์ ใช้กับถ่านไฟฉาย 2 ก้อน เราอาจเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีขนาดน้อยกว่าหรือมากกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่

ใช้ได้เล็กน้อย แต่ถ้าเลือกใช้หลอดไฟฟ้าที่มีค่าโวลต์น้อยกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเกินไป    

หลอดไฟฟ้าจะเสียหาย สำหรับการทดลองในกิจกรรมที่ 2.1 นี้ เราใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 2.5 โวลต์ กับทั้งกรณี

ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน และ 2 ก้อน  

การต่อเซลล์ไฟฟ้า 2 เซลล์ แบบอนุกรมโดยไม่ได้ต่อขั้วบวกเข้ากับขั้วลบแต่ต่อขั้วลบเข้ากับขั้วลบจะเป็น

การต่ออนุกรมแบบผิดขั้ว ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าทั้งสองเท่ากันจะไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร 
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ความรู้เพิ่มเติมสำหรับครู 
 

 
   

 การต่อถ่านไฟฉาย 3 ก้อน โดยต่อถ่านไฟฉายก้อนใดก้อนหนึ่งผิดขั้ว จะยังคงมีกระแสไฟฟ้าใน

วงจรไฟฟ้าอยู่ และทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้ 
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   แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม

 

สังเกตและอธิบายวิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้าที่ทำให้
หลอดไฟฟ้าสว่าง 

 

ขึ้นอยู่กับผลการ
อภิปรายของ
นักเรียน เช่น ทำให้
หลอดไฟฟ้าสว่าง 

หลอดไฟฟ้าสว่าง 
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หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 

หลอดไฟฟ้าไม่สว่าง 

ขึ้นอยู่กับผลการ
อภิปรายของนักเรียน 
เช่น ทำให้หลอด
ไฟฟ้าไม่สว่าง 

 ขึ้นอยู่กับผลการ
อภิปรายของ
นักเรียน เช่น ทำให้
หลอดไฟฟ้าสว่าง 
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       ทดลองและอธิบายผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้า

มากกว่า 1 เซลล์ 

 

 จำนวนเซลล์ไฟฟ้ามีผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้าอย่างไร  
 

สมมติฐานของนักเรียนอาจมีหลากหลาย เช่น เมื่อต่อถ่านไฟฉาย 2 ก้อน       
เข้ากับหลอดไฟฟ้า จะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างมากกว่าเดิม เพราะหลอดไฟฟ้า
ได้รับพลังงานมากขึ้น 
 

ตัวแปรต้น คือ จำนวนถ่านไฟฉาย  ตัวแปรตาม คือ ความสว่างของหลอดไฟฟ้า  
ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ ได้แก่ ลักษณะการต่อถ่านไฟฉายที่เหมือนกัน         
ใช้หลอดไฟฟ้าที่เหมือนกัน ความยาวของสายไฟฟ้าเท่ากัน  
 

ขึ้นอยู่กับการออกแบบของนักเรียน เช่น  
1. ต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับหลอดไฟฟ้าจำนวน 2 วงจร โดยวงจรแรกใช้ถ่านไฟฉาย 

1 ก้อน และวงจรที่สองใช้ถ่านไฟฉาย 2 ก้อน สังเกตความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าแต่ละวงจร 

2. เปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟฟ้าเม่ือต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านไฟฉาย 
1 ก้อน และ 2 ก้อน 
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จำนวนถ่ายไฟฉาย (ก้อน) ความสว่างหลอดไฟฟ้า 

1 สว่าง 
2 สว่างมากกว่าเดิม 
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ทำให้มีพลังงานไฟฟ้าแก่ครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ทำงานได้ 

วิธีการต่อถ่านไฟฉายในเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นการต่อแบบอนุกรม  

เช่น รีโมทโทรทัศน์ 

                รวบรวมข้อมูลการต่อเซลล์ไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้า
และบอกประโยชน์ของการต่อเซลล์ไฟฟ้า 
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จำนวนถ่านไฟฉายที่ต่อเรียงกันมีผลต่อความสว่างของหลอดไฟฟ้า 
โดยถ้ามีจำนวนถ่านไฟฉายมากขึ้น จะทำให้มีพลังงานไฟฟ้าที่ทำให้
หลอดไฟฟ้าสว่างมากขึ้น  

ผลการทดลองอาจจะเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของนักเรียนก็ได้  

การต่อถ่านไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์ แบบเรียงกันไป 
โดยต่อขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งเข้ากับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้า       
อีกเซลล์หนึ่ง จะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้  

การต่อข้ัวบวกของถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งเข้ากับขั้วบวกของถ่านไฟฉาย     
อีกก้อนหนึ่ง หรือต่อข้ัวลบเข้ากับขั้วลบของถ่านไฟฉายอีกก้อนหนึ่ง  

การต่อข้ัวบวกของถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งเข้ากับขั้วลบของถ่านไฟฉาย     
อีกก้อนหนึ่ง  
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การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการต่อข้ัวบวกของเซลล์ไฟฟ้า
เซลล์หนึ่งเข้ากับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์หนึ่ง ทำให้มีพลังงาน
ไฟฟ้ามากขึ้น 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์ มีการต่อเซลล์ไฟฟ้า
โดยต่อขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งเข้ากับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้า
อีกเซลล์หนึ่ง เรียกว่า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ทำให้ครื่องใช้
ไฟฟ้าทำงานได้ 

เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 

เหมือนกัน โดยการต่อถ่านไฟฉายในเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างทำได้
โดยนำขั้วบวกของถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งต่อเข้ากับขั้วลบของ
ถ่านไฟฉายอีกก้อนหนึ่งเรียงกันไป 

จำนวนถ่านไฟฉายที่ต่อเรียงกันสัมพันธ์กับความสว่างของหลอดไฟฟ้า 
โดยเมื่อต่อเซลล์ไฟฟ้าจำนวนมากขึ้น จะมีพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น 
หลอดไฟฟ้าจะสว่างมากกว่าการต่อด้วยเซลล์ไฟฟ้าที่จำนวนน้อยกว่า 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 2.1 เซลล์ไฟฟ้าต่อกันอย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  
S9 การตั้งสมมติฐาน  
S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร  
S12 การทดลอง  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

รวมคะแนน  
 

แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตและบรรยาย 
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าเมื่อต่อถ่านไฟฉาย
เรียงกันในลักษณะต่าง ๆ 
และเม่ือต่อด้วย
ถ่านไฟฉายจำนวนไม่
เท่ากัน และวิธีการต่อ
ถ่านไฟฉายในเครื่องใช้ 
ไฟฟ้า  

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับความสว่างของ
หลอดไฟฟ้าเมื่อต่อ
ถ่านไฟฉายเรียงกันใน
ลักษณะต่าง ๆ และเมื่อ
ต่อด้วยถ่านไฟฉาย
จำนวนไม่เท่ากัน และ
วิธีการต่อถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง
ด้วยตนเอง โดยไม่เพ่ิม
ความคิดเห็น 

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับความสว่าง
ของหลอดไฟฟ้าเมื่อ
ต่อถ่านไฟฉายเรียงกัน
ในลักษณะต่าง ๆ และ
เมื่อต่อด้วยถ่านไฟฉาย
จำนวนไม่เท่ากัน และ
วิธีการต่อถ่านไฟฉาย
ในเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น หรือมี
การเพ่ิมเติมความ
คิดเห็น  

สามารถสังเกตและ
บรรยายถรายละเอียด
เกี่ยวกับความสว่างของ
หลอดไฟฟ้าเมื่อต่อ
ถ่านไฟฉายเรียงกันใน
ลักษณะต่าง ๆ และเมื่อ
ต่อด้วยถ่านไฟฉาย
จำนวนไม่เท่ากัน และ
วิธีการต่อถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้
ถูกต้องเพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S6 การจัดกระทำ
และสื่อ
ความหมายข้อมูล 

การนำเสนอข้อมูลการ
ทดลองเกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ 
และการวาดภาพแสดง
วิธีการต่อถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูล
การทดลองเก่ียวกับ
จำนวนถ่านไฟฉายที่มีผล
ต่อความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ 
และการวาดภาพแสดง
วิธีการต่อถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ถูกต้องครบถ้วน
ด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอ
ข้อมูลการทดลอง
เกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบ      
ต่าง ๆ และการวาด
ภาพแสดงวิธีการต่อ
ถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้
ผู้อื่นเข้าใจไดถู้กต้อง
จากการชี้แนะของครู
หรือผู้อื่น 

สามารถนำเสนอข้อมูล
การทดลองเก่ียวกับ
จำนวนถ่านไฟฉายที่มี
ผลต่อความสว่างของ
หลอดไฟฟ้าในรูปแบบ
ต่าง ๆ และการวาด
ภาพแสดงวิธีการต่อ
ถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้เพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S9 การ
ตั้งสมมติฐาน 

การตั้งสมมติฐานที่
สอดคล้องกับปัญหาการ
ทดลองและสอดคล้อง
ระหว่างตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตามเกี่ยวกับ
จำนวนถ่านไฟฉายที่มีผล
ต่อความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ 

สามารถตั้งสมมติฐานที่
สอดคล้องกับปัญหาการ
ทดลองและสอดคล้อง
ระหว่างตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตามเกี่ยวกับ
จำนวนถ่านไฟฉายที่มีผล
ต่อความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้ด้วยตนเอง 

สามารถตั้งสมมติฐาน
ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาการทดลอง
และสอดคล้อง
ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม
เกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบ  
ต่าง ๆ ไดจ้ากการ
ชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถตั้งสมมติฐานที่
สอดคล้องกับปัญหา
การทดลองและ
สอดคล้องระหว่างตัว
แปรต้นและตัวแปรตาม
เกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้เพียงบางส่วน แม้จะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S11 การกำหนด
และควบคุมตัว
แปร 

การบอกตัวแปรต้น ตัว
แปรตามและตัวแปรที่
ต้องควบคุมให้คงที่ได้
สอดคล้องกับปัญหาการ
ทดลองเกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ 

สามารถบอกตัวแปรต้น 
ตัวแปรตามและตัวแปรที่
ต้องควบคุมให้คงที่ได้
สอดคล้องกับปัญหาการ
ทดลองเกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง 

สามารถบอกตัวแปร
ต้น ตัวแปรตามและ
ตัวแปรที่ต้องควบคุม
ให้คงท่ีได้สอดคล้อง
กับปัญหาการทดลอง
เกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง 
ๆ ทั้งนีโ้ดยอาศัยการ
ชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถบอกตัวแปรต้น 
หรือ ตัวแปรตาม หรือ
ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้
คงท่ีได้สอดคล้องกับ
ปัญหาการทดลอง
เกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ 
แม้จะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

S12 การทดลอง การออกแบบการทดลอง 
โดยมีขั้นตอนทีเ่หมาะสม 
และการออกแบบตาราง
บันทึกผลให้สอดคล้อง
กับการทดลองเกี่ยวกับ

สามารถออกแบบการ
ทดลอง โดยมีขั้นตอนที่
เหมาะสม และออกแบบ
ตารางบันทึกผลเกี่ยวกับ
จำนวนถ่านไฟฉายที่มีผล

สามารถออกแบบ
การทดลอง โดยมี
ขั้นตอนที่เหมาะสม 
และออกแบบตาราง
บันทึกผลเกี่ยวกับ

สามารถออกแบบการ
ทดลอง โดยมีขั้นตอนที่
เหมาะสม แต่อาจ
ออกแบบตารางบันทึก
ผลเกี่ยวกับจำนวน
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

จำนวนถ่านไฟฉายที่มีผล
ต่อความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ 

ต่อความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้สอดคล้องกับการ
ทดลองได้ด้วยตนเอง 

จำนวนถ่านไฟฉายที่
มีผลต่อความสว่าง
ของหลอดไฟฟ้าใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้
สอดคล้องกับการ
ทดลอง ทั้งนี้โดย
อาศัยการชี้แนะของ
ครหูรือผู้อื่น 

ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้ไม่สอดคล้องกับการ
ทดลองได้ แม้จะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูลที่
ไดจ้ากการสังเกต 
ทดลอง และรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือนำมาลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องว่าการ
ต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า  
1 เซลล์ แบบอนุกรมโดย
การต่อขั้วบวกของ
เซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งเข้า
กับข้ัวลบของเซลล์ไฟฟ้า
อีกเซลล์หนึ่งเรียงกันไป 
ทำให้มีพลังงานไฟฟ้า
ผ่านหลอดไฟฟ้ามากขึ้น 
จึงใช้ในการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
ทดลอง และรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือนำมาลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องด้วย
ตนเองว่าการต่อ
เซลล์ไฟฟ้ามากกว่า         
1 เซลล์ แบบอนุกรมโดย
การต่อขั้วบวกของ
เซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งเข้า
กับข้ัวลบของเซลล์ไฟฟ้า
อีกเซลล์หนึ่งเรียงกันไป 
ทำให้มีพลังงานไฟฟ้า
ผ่านหลอดไฟฟ้ามากขึ้น 
จึงใช้ในการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต ทดลอง และ
รวบรวมข้อมูลเพื่อ
นำมาลงข้อสรุปได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่นว่า
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
มากกว่า 1 เซลล์ 
แบบอนุกรมโดยการ
ต่อขั้วบวกของ
เซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่ง
เข้ากับขั้วลบของ
เซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์
หนึ่งเรียงกันไป ทำให้
มีพลังงานไฟฟ้าผ่าน
หลอดไฟฟ้ามากขึ้น 
จึงใช้ในการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจำวัน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต และนำมาลง
ข้อสรุปได้เพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืนว่าการ
ต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 
1 เซลล์ แบบอนุกรม
โดยการต่อขั้วบวกของ
เซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่ง
เข้ากับขั้วลบของ
เซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์หนึ่ง
เรียงกันไป แต่ไม่
สามารถบอกผลที่เกิด
ขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้  
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ  

การคิดโดยใช้เหตุผลที่
หลากหลายเพ่ือ
ออกแบบวิธีการต่อ
ถ่านไฟฉาย 3 แบบ 
และออกแบบวิธีการ
ทดลองและตาราง
บันทึกผลเกี่ยวกับ
จำนวนถ่านไฟฉายที่มี
ผลต่อความสว่างของ
หลอดไฟฟ้า 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผลที่
หลากหลายเพ่ือออกแบบ
วิธีการต่อถ่านไฟฉาย 3 
แบบ และออกแบบวิธีการ
ทดลองและตารางบันทึก
ผลเกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อความ
สว่างของหลอดไฟฟ้าได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล
ที่หลากหลายเพ่ือ
ออกแบบวิธีการต่อ
ถ่านไฟฉาย 3 แบบ และ
ออกแบบวิธีการทดลอง
และตารางบันทึกผล
เกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าได้ถูกต้องจากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล
ทีไ่ม่เหมาะสมเพ่ือ
ออกแบบวิธีการต่อ
ถ่านไฟฉาย 3 แบบและ
ออกแบบวิธีการทดลอง
และตารางบันทึกผล
เกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้า 

C4 การสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลจาก
การต่อถ่านไฟฉายแต่
ละแบบตามที่ออกแบบ
ไว้ จากการทดลอง
เกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าและจากการ
สังเกต สืบค้นข้อมูล 
และอภิปรายเกี่ยวกับ
วิธีการและประโยชน์
ของการต่อถ่านไฟฉาย
ในเครื่องใช้ไฟฟ้าให้
ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถนำเสนอข้อมูลจาก
การต่อถ่านไฟฉายแต่ละ
แบบตามท่ีออกแบบไว้ 
จากการทดลองเกี่ยวกับ
จำนวนถ่านไฟฉายที่มีผล
ต่อความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าและจากการสังเกต 
สืบค้นข้อมูล และอภิปราย
เกี่ยวกับวิธีการและ
ประโยชน์ของการต่อ
ถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการต่อถ่านไฟฉายแต่
ละแบบตามที่ออกแบบไว้ 
จากการทดลองเกี่ยวกับ
จำนวนถ่านไฟฉายที่มีผล
ต่อความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าและจากการสังเกต 
สืบค้นข้อมูล และ
อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ
และประโยชน์ของการต่อ
ถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ถูกต้อง จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถนำเสนอข้อมูล
จากการต่อถ่านไฟฉาย
แต่ละแบบตามที่
ออกแบบไว้ จากการ
ทดลองเกี่ยวกับจำนวน
ถ่านไฟฉายที่มีผลต่อ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าและจากการสังเกต 
สืบค้นข้อมูล และ
อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการ
และประโยชน์ของการ
ต่อถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้เพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสังเกต การ

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือ
อธิบายเกี่ยวกับวิธีการ
ต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรม การทดลอง
เกี่ยวกับความสว่างของ
หลอดไฟฟ้าและวิธีการ
และประโยชน์ของการ
ต่อถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับวิธีการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
การทดลองเก่ียวกับความ
สว่างของหลอดไฟฟ้าและ
วิธีการและประโยชน์ของ
การต่อถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ตลอดช่วงเวลาที่
ทำกิจกรรม 

นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับวิธีการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
การทดลองเก่ียวกับความ
สว่างของหลอดไฟฟ้าและ
วิธีการและประโยชน์ของ
การต่อถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทัง้
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน เป็นบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับวิธีการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
การทดลองเก่ียวกับ
ความสว่างของหลอด
ไฟฟ้าและวิธีการและ
ประโยชน์ของการต่อ
ถ่านไฟฉายใน
เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเป็นบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือผู้อื่น 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
และผลที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการสืบค้นข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับ
วิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรม และผลที่เกิด
ขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
ด้วยตนเอง 

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการสืบค้นข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับ
วิธีการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบ
อนุกรม และผลที่เกิด
ขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า  
จากการชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการสืบค้นข้อมูล
ทีเ่กี่ยวกับวิธีการต่อ
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 
และผลที่เกิดขึ้นกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าได ้แต่
อาจมาจากแหล่งที่ไม่
น่าเชื่อถือเท่าที่ควร
แม้ว่าจะได้รับการชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 
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กิจกรรมที่ 2.2 เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้อย่างไร 
กิจกรรมนี้น ักเร ียนจะได ้ว ิ เคราะห์การต่อวงจรไฟฟ้า        

และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า สัญลักษณ์ที่ใช้
แทนอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่าง เพื่อใช้สื่อสารการต่อวงจรไฟฟ้าให้
เข้าใจตรงกันได้ง่าย และสะดวกยิ่งข้ึน 

 

เวลา  2  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า 

 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. มอเตอร์ติดใบพัด   1 ชุด 
2. ออดไฟฟ้า    1 ชุด 
3. ฐานหลอดไฟฟ้าพร้อมหลอด 1 ชุด 
4. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์  2 ก้อน 
5. สายไฟฟ้า       2 เส้น 
6. กระบะใส่ถ่านไฟฉาย  2 อัน 
7. สวิตช ์    1 อัน 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 S1  การสังเกต   
 S6  การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
 S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

C2    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4  การสื่อสาร 
C5   ความร่วมมือ 

 

 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2    หน้า 187-193 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หน้า 143-146 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู 

เรื่อง แผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเป็นอย่างไร 
http://ipst.me/9480 

 
 

http://ipst.me/9480
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดยการ
ต่อเซลล์ไฟฟ้า 2 ก้อนแบบอนุกรม ครูอาจเลือกตัวแทนนักเร ียน              
2-3 คน มาแข่งขันวาดรูปวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายบนกระดาน ซึ่งประกอบ 
ด้วยถ่านไฟฉาย 2 ก้อน สายไฟฟ้า 2 เส้น และหลอดไฟฟ้า 1 ดวง 
 

 
 
 ครูตัดสินผู้ชนะที่วาดรูปได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด จากนั้นครูใช้
คำถามเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม ดังนี้ 

1.1 ถ้าต่อถ่านไฟฉายอีกหลายก้อนเพิ่มเข้าไปในวงจรไฟฟ้าจะทำให้ 
ใช้เวลาวาดรูปการต่อวงจรไฟฟ้ามากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ อย่างไร 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจ เช่น ใช้เวลาวาดมากกว่าเดิม) 

1.2 เราจะมีวิธีสื่อสารเกี่ยวกับต่อวงจรไฟฟ้าได้ง่ายกว่านี้ได้หรือไม่ 
อย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ) 
ครูยังไม่เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง แต่ให้นักเรียนร่วมกันค้นพบคำตอบ

จากการทำกิจกรรม 

2. นักเรียนอ่าน ชื่อกิจกรรม และ ทำเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 
187 จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ใน
การทำกิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
2.1 กิจกรรมนี ้นักเรียนจะได้เรียนเรื ่องอะไร (การเขียนแผนภาพ

วงจรไฟฟ้า) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (วิเคราะห์ข้อมูล) 
2.3 เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะทำอะไรได้ (เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า

ได)้  
3. นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 143 และอ่าน 

สิ ่งที ่ต ้องใช้ ในการทำกิจกรรม จากนั ้นครูนำวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ใน
กิจกรรมมาแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่าง 

ใ น ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้
พ้ืนฐาน ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย ่างเหมาะสม รอคอยอย ่าง
อดทน นักเรียนต้องตอบคำถาม
เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้
หรือลืม ครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ทันท ี
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4. นักเรียนอ่าน ทำอย่างไร โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
4.1 นักเรียนต้องต่อวงจรไฟฟ้ากี ่วงจร แต่ละวงจรต่างกันอย่างไร         

(ต ้องต ่อวงจรไฟฟ ้ า  3 วงจร โดยแต ่ละวงจรต ่อ เข ้ ากับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างกัน ดังนี้ วงจรที่ 1 ต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้า วงจร
ที่ 2 ต่อเข้ากับมอเตอร์ติดใบพัด วงจรที่ 3 ต่อเข้ากับออดไฟฟ้า) 

4.2 นักเรียนจะต้องต่ออุปกรณ์ใดเพิ่มเข้าไปวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (ต้อง
ต่อสวิตช์เพ่ิม) 

4.3 นักเร ียนบันทึกผลการทำกิจกรรมโดยวิธ ีใด (วาดรูปการต่อ
วงจรไฟฟ้าของแต่ละวงจร) 

4.4 นักเรียนต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไร และหลังจากนั้นต้องอภิปราย
เกี ่ยวกับเรื ่องอะไร (อ่านใบความรู ้ เร ื ่อง การเขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้า และหลังจากนั้นต้องอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของ     
การใช้แผนภาพวงจรไฟฟ้า) 

4.5 นักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าของวงจรใดบ้าง (เขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้าทั้งสามวงจรที่ต่อในข้อที่ 1) 

5. นักเรียนแต่ละกลุ ่มเริ ่มทำกิจกรรมตามขั ้นตอน ขณะที่นักเรียนทำ
กิจกรรม ครูควรให้คำแนะนำและช่วยเหลือตามความจำเป็น 

6. นักเรียนนำเสนอผลการทำกิจกรรม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายผลการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
6.1 สวิตช์ทำหน้าที่อะไรในวงจรไฟฟ้า (ทำหน้าที่ควบคุมให้วงจรไฟฟ้า

เป็นวงจรเปิดหรือวงจรปิด โดยถ้ายกสวิตช์ขึ้นจะทำให้เป็นวงจรเปิด 
แต่ถ้ากดสวิตช์ลงจะทำให้เป็นวงจรปิด) 

6.2 นักเรียนต้องใช้เวลาวาดรูปการต่อวงจรไฟฟ้าของวงจร 3 แบบ 
นานหรือไม่ เพราะเหตุใด (ใช้เวลานาน เพราะมีอุปกรณ์หลายอย่าง
ที่ต้องวาดให้เหมือนของจริง) 

6.3 การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย เราเขียนสิ ่งใดแทนรูป
อุปกรณ์ไฟฟ้า (ใช้สัญลักษณ์แทน) 

6.4 วิธีการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าทำได้อย่างไร (ใช้สัญลักษณ์แทน
อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า โดยเขียนสัญลักษณ์แต่ละอย่างให้ตรง
กับตำแหน่งของอุปกรณ์จริง และเขียนให้สัญลักษณ์เชื ่อมกัน
ทั้งหมด) 

การต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ออดไฟฟ้า 
และมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทำงานได้ ต้องใช้
พลังงานไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย 1.5 โวลต์
จำนวน 2 ก้อน นอกจากนี้ออดไฟฟ้าเป็น
อุปกรณ์ที่มีขั้ว ดังนั้นการต่อวงจรไฟฟ้าจึง
ต้องต่อให้ถูกข้ัว โดยนำขั้วบวกของ
ถ่านไฟฉายต่อเข้ากับข้ัวบวกของออดไฟฟ้า 
(ช่องสีแดง) และต่อขั้วลบของถ่านไฟฉาย
เข้ากับขั้วลบของออดไฟฟ้า (ช่องสีดำ) จึง
จะทำให้ออดไฟฟ้ามีเสียงดัง ส่วนมอเตอร์ 
ติดใบพัดสามารถต่อขั้วใดของถ่านไฟฉาย
เข้ากับมอเตอร์ก็ได้ แต่ถ้าต่อสลับขั้วกัน        
จะทำให้ใบพัดหมุนในทิศทางตรงกันข้าม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

S1 การสังเกตลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได ้

S6 การเขียนแผนภาพและนำเสนอแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่นเข้าใจได ้

C2 การคิดโดยใช้เหตุผลเกี่ยวกับการต่อ
วงจรไฟฟ้าทั้งสามวงจรที่ทำให้เครือ่งใช้ไฟฟ้า
แต่ละชนิดทำงาน วิเคราะห์และเขยีน
แผนภาพวงจรไฟฟ้าของวงจรนั้น ๆ 

C4 การวาดรูปหรือเขยีนสญัลักษณ์ของอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพื่อนำเสนอผลการต่อวงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

C5 การทำงานร่วมกับผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ การแสดงความคดิเห็นเพือ่เขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้าและอธิบายประโยชน์ของ
การใช้แผนภาพวงจรไฟฟ้า 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึก

จากการทำกิจกรรม 
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6.5 การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้ามีประโยชน์หรือไม่ อย่างไร           
(มีประโยชน์ นอกจากจะช่วยลดระยะเวลาการวาดรูปวงจรไฟฟ้า
แล้ว การใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสากลยังทำให้เราสามารถเข้าใจสิ่งที่
ต้องการสื่อสารได้ตรงกัน)  

7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่า
การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าทำได้โดยการเขียนสัญลักษณ์แทนรูป
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า เพื่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกันได้ง่าย และ
สะดวก (S13) 

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
คำถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

9. นักเร ียนร่วมกันสร ุปสิ ่งที ่ ได ้เร ียนรู ้ในกิจกรรมนี ้ จากนั ้นอ่าน  
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

10. ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยหรืออยากรู้
เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า ครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำถาม
ของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำถามที่
นำเสนอ 

11.  ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในข้ันตอนใด 

12. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 192 ครูนำ
อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ จากนั้นครู
กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องดังนี้ การต่อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิ้นในวงจรไฟฟ้าจะสามารถต่อได้กี่แบบ แต่ละ
แบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
และตอบคำถาม ซึ่งครูควรเน้นให้นักเรียนตอบคำถามพร้อมอธิบาย
เหตุผลประกอบ และชักชวนให้นักเรียนไปหาคำตอบร่วมกันจากการ
เรียนเรื่องต่อไป 

 

 

 

 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 

 
        ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้อ่าน
เรื ่องที่ 3 การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 
ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของเต้ารับ
และเต้าเสียบ ครูอาจเตรียมเต้ารับแบบ
เคลื่อนย้ายได้หลายแบบ และเต้าเสียบ
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้นักเรียนสังเกต
ประกอบการอ่านเรื่อง 

ถ้าคร ูพบว ่าน ักเร ียนย ังมี
แนวคิดคลาดเคลื ่อนเกี ่ยวกับ
การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า 
ให้ร่วมกันอภิปรายจนนักเรียนมี
แนวคิดท่ีถูกต้อง  
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  แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 
  

วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า 
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การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าเป็นการใช้สัญลกัษณ์แทนการวาดรูปอุปกรณ์

ไฟฟ้าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า เพ่ือให้สื่อสารเข้าใจตรงกันได้ง่ายและรวดเร็ว  

การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าเป็นการเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ท่ีกำหนดขึ้น

เป็นสากลแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่าง ทำให้สะดวก และสามารถสื่อสาร

เกี่ยวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เข้าใจตรงกัน 

การเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้ามีประโยชน์ คือช่วยประหยัดเวลาในการสื่อสารการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วยการใช้
สัญลักษณ์แทนการวาดภาพ และสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันได้ง่ายและรวดเร็ว 

สวิตช์มีหน้าที่ควบคุมให้วงจรไฟฟ้าเป็นวงจรปิดหรือวงจรเปิด การต่อสวิตช์

ทำได้โดยต่อสวิตช์แทรกในวงจรไฟฟ้า 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 2.2 เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้อย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  

รวมคะแนน  
 
 
 

แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตและบรรยาย 
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะการต่อ
วงจรไฟฟ้าเพ่ือให้
อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้  

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะการต่อ
วงจรไฟฟ้าเพ่ือให้
อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้
ถูกต้องด้วยตนเอง  

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะการ
ต่อวงจรไฟฟ้าเพ่ือให้
อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงาน
ไดถู้กต้อง จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น  

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับลักษณะการต่อ
วงจรไฟฟ้าเพ่ือให้
อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้
ถูกต้องบางส่วน แม้ว่า
จะได้รับคำชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

S6 การจัดกระทำ
และสื่อความ 
หมายข้อมูล 

การเขียนแผนภาพและ
นำเสนอแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถเขียนแผนภาพ
และนำเสนอแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่นเข้าใจ
ไดถู้กต้องด้วยตนเอง 

สามารถเขียน
แผนภาพและ
นำเสนอแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ถูกต้อง จาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถเขียนแผนภาพ
และนำเสนอแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ถูกต้องเพียง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูลที่
ได้จากการสังเกต และ
นำมาลงข้อสรุปได้ว่าการ
เขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าทำได้โดยการ
เขียนสัญลักษณ์แทนรูป
อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
วงจรไฟฟ้าเพ่ือสื่อสารให้
เข้าใจตรงกันได้ง่าย และ
สะดวก 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
และนำมาลงข้อสรุปได้
ถูกต้องด้วยตนเองว่าการ
เขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าทำได้โดยการ
เขียนสัญลักษณ์แทนรูป
อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
วงจรไฟฟ้าเพ่ือสื่อสารให้
เข้าใจตรงกันได้ง่ายและ
สะดวก 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตและนำมาลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่นว่าการเขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้า
ทำได้โดยการเขียน
สัญลักษณ์แทนรูป
อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
วงจรไฟฟ้า เพื่อ
สื่อสารให้เข้าใจ
ตรงกันได้ง่ายและ
สะดวก 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกต และนำมาลง
ข้อสรุปได้ถูกต้องเพียง
บางส่วนแมว้่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่นว่าการเขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้าทำ
ได้โดยการเขียน
สัญลักษณ์แทนรูป
อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
วงจรไฟฟ้า แต่ไม่
สามารถสรุปประโยชน์
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ของการเขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าได้  

 
ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 
ทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 
รายการประเมิน ระดับความสามารถ 

ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 
C2 การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ  

การคิดโดยใช้เหตุผลที่
หลากหลาย เพ่ือ
วิเคราะห์การต่อ
วงจรไฟฟ้าทั้งสามวงจร
และเขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าของวงจร 
นั้น ๆ 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผลที่
หลากหลายเพื่อวิเคราะห์
การต่อวงจรไฟฟ้าทั้งสาม
วงจรและเขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าของวงจรนั้น ๆ
ได้ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล
ที่หลากหลายเพื่อ
วิเคราะห์การต่อ
วงจรไฟฟ้าทั้งสามวงจร
และเขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าของวงจรนั้น ๆ
ได้ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล
ที่ไม่เหมาะสมเพ่ือ
วิเคราะห์การต่อ
วงจรไฟฟ้าทั้งสามวงจร
และเขียนแผนภาพ
วงจรไฟฟ้าของวงจร      
นั้น ๆ แม้ว่าจะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร การวาดรูปหรือเขียน
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพ่ือนำเสนอการ
ต่อวงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

สามารถวาดรูปหรือเขียน
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพ่ือนำเสนอการต่อ
วงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถวาดรูปหรือเขียน
สัญลักษณ์ของอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพ่ือนำเสนอการต่อ
วงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่นเข้าใจ
ไดถู้กต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถวาดรูปหรือ
เขียนสัญลักษณ์ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือ
นำเสนอการต่อ
วงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่นเข้าใจ
ไดถู้กต้องเพียงบางส่วน 
แม้ว่าจะได้รับคำชี้แนะ
จากครูหรือผู้อ่ืน 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือเขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้า 
และอธิบายประโยชน์
ของการใช้แผนภาพ

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือเขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้า และ
อธิบายประโยชน์ของการ
ใช้แผนภาพวงจรไฟฟ้า 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือเขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้า และ
อธิบายประโยชน์ของการ
ใช้แผนภาพวงจรไฟฟ้า 

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการสังเกต การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือเขียน
แผนภาพวงจรไฟฟ้า 
และอธิบายประโยชน์
ของการใช้แผนภาพ
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

วงจรไฟฟ้า รวมทั้ง
ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

รวมทั้งยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
ตลอดเวลาที่ทำกิจกรรม 

รวมทั้งยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น เป็นบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 

วงจรไฟฟ้า ในบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 
แต่ไม่ค่อยสนใจความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
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เรื่องที่ 3 การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 

 ในเรื่องนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับลักษณะการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมซึ ่งเป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ  
เรียงกันไป และการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานซึ่งเป็นการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบคร่อมกัน รวมทั้งประโยชน์และข้อจำกัดของ
การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ทดลอง สืบค้นข้อมูล และอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ 

ต่าง ๆ รวมทั้งบอกประโยชน์และข้อจำกัดในการใช้งาน 

 

 

เวลา  2 ชั่วโมง 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 

สว ิตช ์  สายไฟฟ ้า ถ ่านไฟฉาย  กระบะใส ่ถ ่ านไฟฉาย              

ฐานหลอดไฟฟ้าพร้อมหลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน ป. 6 เล่ม 2           หน้า 194-201 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป. 6 เล่ม 2   หน้า 147-153 
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แนวการจัดการเรียนรู้ (30 นาที) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ (5 นาที) 

1. ครูทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม โดยครูอาจ
ใช้คำถามดังนี้ 
1.1 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมทำได้อย่างไร (ต่อให้ข ั ้วบวกของ

เซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อเข้ากับข้ัวลบของเซลล์ไฟฟ้าอีกเซลล์หนึ่ง) 
1.2 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม ทำให้เกิดผลอย่างไร (มีพลังงานไฟฟ้า

ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น) 
2.  ครูเชื ่อมโยงความรู้เดิมของนักเรียนสู่การเรียนเรื่องการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

ภายในบ้าน โดยใช้คำถามดังนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านต่อกันอย่างไร  

ขั้นฝึกทักษะจากการอ่าน (15 นาที) 

3. นักเรียนอ่านชื่อเรื่องและคำถามในคิดก่อนอ่าน ในหนังสือเรียนหน้า 194 
แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวคำตอบและนำเสนอ ครูบันทึกคำตอบของ
นักเรียนบนกระดานเพื่อใช้เปรียบเทียบคำตอบหลังจากอ่านเนื้อเรื่อง 

4. นักเรียนอ่านคำสำคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนักเรียนอ่าน
ไม่ได้ ครูควรสอนอ่านให้ถูกต้อง) จากนั ้นครูชักชวนให้นักเรียนอธิบาย
ความหมายของคำสำคัญตามความเข้าใจของตนเอง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือเรียนหน้า 194-195 โดยครูฝึกทักษะการอ่าน
ตามวิธีการอ่านที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน และให้นักเรียน
สังเกตรูปประกอบเนื้อเรื่อง จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่าน 
โดยใช้คำถามดังนี้ 

5.1 เต้ารับกับเต้าเสียบแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แตกต่างกัน เต้ารับมี
ลักษณะเป็นรู ซึ ่งอาจจะมี 2 รู หรือ 3 รูก็ได้ ส่วนเต้าเสียบเป็น        
หัวเสียบที่มีข้ัวโลหะต่อมาจากสายไฟฟ้าที่ติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า) 

5.2 เต้ารับมีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร (เต้ารับมี 2 แบบ คือ
แบบที่ติดผนังอาคารซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และแบบเคลื่อนย้าย
ได้) 

5.3  เต้ารับและเต้าเสียบมีหน้าที่อย่างไร (เต้ารับใช้สำหรับเป็นตัวเชื่อม
วงจรไฟฟ้าในบ้านกับเต้าเสียบซึ ่งต่อกับเครื ่องใช้ไฟฟ้า เพื ่อเป็น
เส้นทางให้กระแสไฟฟ้าจากเต้ารับผ่านไปยังเต้าเส ียบไปจนถึง
เครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้) 

 

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 

ใ น ก า ร ท บ ท ว น ค ว า ม รู้
พ้ืนฐาน ครูควรให้เวลานักเรียนคิด
อย ่างเหมาะสม รอคอยอย ่าง
อดทน นักเรียนต้องตอบคำถาม
เหล่านี้ได้ถูกต้อง หากตอบไม่ได้
หรือลืมครูต้องให้ความรู้ที่ถูกต้อง
ทันท ี
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ขั้นสรุปจากการอ่าน (10 นาที)  
 

6. นักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องที่อ่านซึ่งควรสรุปได้ว่าการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน
ต้องต่อเต้าเสียบของอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับ ซึ่งเต้ารับมีทั้งแบบติดตาม
ผนังอาคาร และแบบเคลื่อนย้ายได้ 

7. นักเรียนตอบคำถามในรู้หรือยัง ในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 147 
8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื ่อเปรียบเทียบคำตอบของนักเรียนใน       

รู้หรือยัง กับคำตอบที่เคยตอบและบันทึกไว้ในคิดก่อนอ่าน 
9. นักเรียนอ่านคำถามท้ายเรื่องที่อ่านและลองตอบคำถาม ดังนี้ 

9.1 การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าภายในบ้านเป็นการต่อแบบใด 
(นักเรียนตอบตามความเข้าใจของตนเอง) 

9.2 เมื่อถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งออก หรือปิดสวิตช์ของ
เคร ื ่องใช ้ไฟฟ้าเคร ื ่องใดเคร ื ่องหนึ ่งให ้หยุดทำงาน จะมีผลต่อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังใช้งานอยู่หรือไม่ (นักเรียนตอบตามความเข้าใจของ
ตนเอง) 

ครูยังไม่เฉลยคำตอบแต่ชักชวนให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในครั้งถัดไป นักเรียนจะได้ทำ

กิจกรรมที่ 3 หลอดไฟฟ้าต่อกันอย่างไร 

โดยครูอาจเตรียมหลอดไฟฟ้าประดับที่มี

ลักษณะเป็นสายยาวที่แขวนในสถานที่

ต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการนำเข้าสู่

บทเรียนในกิจกรรมถัดไป 

การเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับครู       
เพ่ือจัดการเรียนรู้ในคร้ังถัดไป 
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  แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

เต้ารับมีลักษณะเป็นรูต่อมาจากสายไฟฟ้าในอาคาร ส่วนเต้าเสียบมี

ลักษณะเป็นหัวเสียบทีม่ีขั้วโลหะติดอยู่ท่ีปลายซ่ึงต่อจากสายไฟฟ้าของ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เต้ารับใช้สำหรับเป็นตัวเชื่อมวงจรไฟฟ้าในบ้านกับเต้าเสียบซึ่งต่อกับ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เพ่ือเป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าจากเต้ารับผ่านไปยัง

เต้าเสียบไปจนถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ทำให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ 
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กิจกรรมที่ 3 หลอดไฟฟ้าต่อกันอย่างไร 
กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ทดลองต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม และ

แบบขนาน รวมถึงอธิบายผลที่มีต่อหลอดไฟฟ้าที่เหลือในวงจรไฟฟ้าทั้ง
สองแบบ เมื ่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจากวงจรไฟฟ้า 
ตลอดจนสืบค้นข้อมูลประโยชน์และข้อจำกัดของการใช้งานการต่อ
หลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน  

 

เวลา  1.5  ชั่วโมง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ทดลอง สืบค้นข้อมูล และอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 

รวมทั้งบอกประโยชน์และข้อจำกัดในการใช้งาน 
 

วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำกจิกรรม 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/กลุ่ม 

1. สวิตช ์     1 อัน 
2. สายไฟฟ้า     6 เส้น 
3. ฐานหลอดไฟฟ้าพร้อมหลอดขนาด 2.5 โวลต์ 2 ชุด 
4. ถ่านไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์   2 ก้อน 
5. กระบะใส่ถ่านไฟฉาย   2 อัน 
 
สิ่งท่ีครูต้องเตรียม/ห้อง 
ไฟประดับขนาดเล็กที่เรียงเป็นสายยาว  1 ชุด 
 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 S1  การสังเกต   
 S6  การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล 
 S9  การตั้งสมมติฐาน 
 S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร 
 S12 การทดลอง 
    S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  

C2  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
C4  การสื่อสาร 
C5  ความร่วมมือ 
C6  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียน ป.6 เล่ม 2    หน้า 196-199 
2. แบบบันทึกกิจกรรม ป.6 เล่ม 2 หน้า 148-153 
3. ตัวอย่างวีดิทัศน์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับครู 

เรื่อง หลอดไฟฟ้าต่อกันได้อย่างไร 
http://ipst.me/9481 

 
 

http://ipst.me/9481
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แนวการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการการต่อหลอดไฟฟ้าแบบต่าง ๆ โดยนำ
ไฟประดับมาแสดงเพื ่อให้น ักเร ียนสังเกตลักษณะของไฟประด ับซึ่ง
ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้าขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อเปิดใช้งานไฟประดับจะ
ให้แสงสว่าง จากนั้นครูถอดหลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง ซึ่งหลอดไฟฟ้าที่เหลือ
อาจดับทั้งหมด หรือสว่างอยู่ก็ได้ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า
หลอดไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านี้ต่อกันอย่างไร (นักเรียนตอบตามความเข้าใจ)  

ครูยังไม่เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง แต่ให้นักเรียนร่วมกันค้นพบคำตอบจาก
การทำกิจกรรม 

2. นักเรียนอ่าน ชื่อกิจกรรม และทำเป็นคิดเป็น ในหนังสือเรียนหน้า 196 
จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจจุดประสงค์ในการทำ
กิจกรรม โดยใช้คำถามดังนี้ 
2.1 กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื ่องอะไร (การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ          

ต่าง ๆ) 
2.2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใด (การทดลองและการสืบค้นข้อมูล) 
2.3 เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะทำอะไรได้ (อธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า

แบบต่าง ๆ บอกประโยชน์และข้อจำกัดในการใช้งานของการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ)  

3 นักเรียนบันทึกจุดประสงค์ลงในแบบบันทึกกิจกรรม หน้า 148 และอ่าน  
สิ่งท่ีต้องใช้ ในการทำกิจกรรม จากนั้นครูนำวัสดุอุปกรณ์มาที่ใช้ในกิจกรรม
มาแสดงให้นักเรียนดูทีละอย่าง 

4 นักเร ียนอ่าน ทำอย่างไร ข้อที่ 1-2 โดยครูใช้ว ิธีฝ ึกทักษะการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี ้
4.1 นักเรียนต้องอภิปรายและเขียนแผนภาพอะไร (อภิปรายและเขียน

แผนภาพวงจรไฟฟ้าที่ต่อกับหลอดไฟฟ้า 2 ดวงในแบบต่าง ๆ มากกว่า 
1 แบบ ซึ่งมีผลทำให้หลอดไฟฟ้าทั้งสองดวงสว่าง) 

4.2 เมื ่อเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแล้ว นักเรียนต้องทำอย่างไรต่อไป         
(ต่อวงจรไฟฟ้าตามแผนภาพที่เขียนไว้) 

5 นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอนในข้อ 1-2 ขณะที่ทำกิจกรรม
ครูควรให้คำแนะนำและช่วยเหลือตามความจำเป็น 

ในการตรวจสอบความรู ้เดิม 
ครูเพียงรับฟังเหตุผลของนักเรียน
เป็นสำคัญ และยังไม่เฉลยคำตอบ
ใด ๆ แต่ชักชวนนักเรียน ไปหา
คำตอบที ่ถ ูกต ้องจากกิจกรรม       
ต่าง ๆ ในบทเรียนนี ้
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6 นักเร ียนนำเสนอแผนภาพวงจรไฟฟ้า พร้อมกับวงจรไฟฟ้าที ่ต ่อตาม
แผนภาพเสร็จแล้ว จากนั ้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทำ
กิจกรรม จากข้อมูลโดยอาจใช้คำถามดังนี้ 
6.1 การต่อหลอดไฟฟ้าที่ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างทั้งสองดวง สามารถต่อได้  

กี่แบบ (นักเรียนตอบตามที่ได้ทำ เช่น 2 แบบ) 
6.2  การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร (นักเรียนตอบตามท่ี

ได้ทำ เช่น แบบแรกต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงกัน และแบบที่สองต่อ

หลอดไฟฟ้าแบบวางขนานกัน หรือต่อให้ขั้วหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่งคร่อม

กับข้ัวหลอดไฟฟ้าอีกดวงหนึ่ง) 

ถ้านักเรียนต่อหลอดไฟฟ้าได้เพียงแบบเดียว คือ ต่อแบบเรียงกัน        
คร ูอาจช ่วยเหลือให ้น ักเร ียนร ู ้จ ักการต่อหลอดไฟฟ้าอีกแบบ คือ            
ต่อให้ขั้วหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่งคร่อมกับขั้วหลอดไฟฟ้าอีกดวงหนึ่ง  

7. นักเรียนอ่าน ทำอย่างไร ข้อที่ 3-6 โดยครูใช้วิธีฝึกทักษะการอ่านที่
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน จากนั้นครูตรวจสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรม โดยอาจใช้คำถามดังนี ้
7.1 ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร (การต่อหลอดไฟฟ้าแบบใดที่เมื่อ

ถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกแล้ว ทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือยัง
สว่างอยู่) 

7.2 เมื่อทราบปัญหาของการทดลองแล้ว นักเรียนต้องทำอย่างไรต่อไป 
(ตั้งสมมตฐิาน กำหนดตัวแปร และออกแบบการทดลอง) 

7.3 เมื่อทำการทดลองแล้ว นักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอะไร (ต้อง
อภิปรายว่าการต่อหลอดไฟฟ้าแบบใดที่เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออกจาก
วงจร 1 ดวง หลอดไฟฟ้าที่เหลือยังคงสว่าง และแบบใดที่เมื่อถอด
หลอดไฟฟ้าออกจากวงจร 1 ดวง หลอดไฟฟ้าที่เหลือจะไม่สว่าง) 

7.4 นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับเรื ่องอะไร และต้องอภิปราย
หลังจากสืบค้นข้อมูลในประเด็นใดบ้าง (การต่อหลอดไฟฟ้าแบบต่าง 
ๆ เส้นทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าที่ต่อหลอด
ไฟฟ้าแต่ละแบบ และตัวอย่างการนำความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้า
แต่ละแบบไปใช้ประโยชน์) 

8. นักเรียนร่วมกันตั้งสมมติฐาน ระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และเขียนขั้นตอนการ
ทดลอง แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 149 จากนั้นครูให้นักเรียน

S1 การสังเกตการทำงานของหลอดไฟฟ้าเมื่อถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจากวงจรไฟฟ้า
ที่ต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ 

S6 การเขียนแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าและเขียน
ตารางบันทึกผลการทดลองเกี่ยวกบัผลที่เกดิขึ้น
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึง่ออกจาก
วงจรไฟฟ้าท่ีต่อหลอดไฟฟ้าแตล่ะแบบ 

S9 การตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกบัปัญหาของการ
ทดลองเกี่ยวกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบใดที่เมื่อ
ถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกแล้ว ทำให้
หลอดไฟฟ้าที่เหลือยังสว่างอยู่ 

S11  การบอกตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรที่
ต้องควบคุมให้คงที่ในการทดลองเกี่ยวกับการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบใดที่เมื่อถอดหลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งออกแล้ว ทำให้หลอดไฟฟ้าที่
เหลือยังสว่างอยู ่

S12  การออกแบบการทดลองเกี่ยวกับการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบใดที่เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวง
ใดดวงหนึ่งออกแล้ว ทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือ
ยังสว่างอยู่ 

C2 การคิดโดยใช้เหตุผลเพื่อออกแบบการทดลอง
เกี่ยวกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบใดที่เมื่อถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกแลว้ ทำให้
หลอดไฟฟ้าที่เหลือยังสว่างอยู่ 

C4 การนำเสนอผลการทดลองและอภิปรายการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้ง
ประโยชน์และข้อจำกัดของการต่อหลอดไฟฟ้า
แต่ละแบบ 

C5 การทำงานร ่ วมก ับผ ู ้ อ ื ่ น ในการทดลอง               

การนำเสนอ การแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ   

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 

C6 การใช้เทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกบั
เส้นทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในวงจร 
ไฟฟ้า รวมถึงประโยชน์และข้อจำกัดของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 

 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีน่ักเรียนจะได้ฝึก

จากการทำกิจกรรม 
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นำเสนอก่อนเริ่มการทดลอง เพื่อให้คำแนะนำว่าสมมติฐานหรือตัวแปร
ดังกล่าวสอดคล้องกับปัญหาการทดลองหรือไม่ 

9. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทำกิจกรรมตามขั้นตอน ขณะที่นักเรียนทำกิจกรรม
ครูควรให้คำแนะนำและช่วยเหลือตามความจำเป็น 

10. เมื่อทุกกลุ่มทำการทดลอง และสังเกตผลที่เกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูอาจ
ให้นักเรียนนำเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียน โดยครูอาจเขียนตาราง
บันทึกผลบนกระดานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายต่อไป 

11. นักเรียนบันทึกผลการอภิปรายในแบบบันทึกกิจกรรมหน้า 150  
12. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง โดยครูอาจใช้คำถามดังนี้ 

12.1 จากการทดลอง เมื ่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ ่งออกจาก
วงจรไฟฟ้าที่มีการต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ หลอดไฟฟ้าที่เหลือใน
วงจรไฟฟ้าแต่ละแบบจะทำงานแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร (แตกต่าง
กัน เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าที่ต่อแบบเรียงกันออก 1 ดวง หลอดไฟฟ้าที่
เหลือจะดับ แต่เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าที่ต่อให้ขั้วหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่ง
คร่อมกับขั้วหลอดไฟฟ้าอีกดวงหนึ่ง หลอดไฟฟ้าที่เหลือยังสว่างอยู่) 

12.2 จากผลการทดลอง เพราะเหตุใดเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่ง
ออกจากวงจรไฟฟ้าที ่มีการต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ ผลที่ได้จึง
แตกต่างกัน (เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจากวงจรไฟฟ้า
ที่มีการต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงกัน จะทำให้วงจรไฟฟ้าเปิด จึงไม่มี
กระแสไฟฟ้าในวงจร หลอดไฟฟ้าที่เหลือจึงดับ แต่สำหรับวงจรไฟฟ้า
ที่มีการต่อหลอดไฟฟ้าให้ขั้วหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่งคร่อมกับขั้วหลอด
ไฟฟ้าอีกดวงหนึ่ง ถึงแม้จะถอดหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่งออกซึ่งมีผลทำให้
เส้นทางส่วนนั้นเป็นวงจรเปิด แต่ยังมีเส้นทางอ่ืนที่ยังเป็นวงจรปิด ทำ
ให้มีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในวงจรผ่านหลอดไฟฟ้าที ่เหลือ ดังนั้น
หลอดไฟฟ้าทีเ่หลือยังคงสว่างอยู่) 

12.3 จากการสืบค้นข้อมูล วงจรไฟฟ้าที่มีการต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงกัน 
และการต่อแบบหลอดไฟฟ้าแบบวางหลอดไฟฟ้าขนานกัน เราเรียก
การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบว่าอะไร (การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ      
เรียงกัน เรียกว่าการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม ส่วนการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบให้ขั้วหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่งคร่อมกับขั้วหลอดไฟฟ้าอีกดวง
หนึ่ง เรียกว่าการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน)  

12.4 การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเป็นการต่อแบบใด รู้ได้อย่างไร (การต่อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านมี 2 แบบ โดยมีทั้งการต่อวงจรไฟฟ้าที่ทำให้

หากนักเร ียนไม่สามารถตอบ
คำถามหรืออภิปรายได้ตามแนว
คำตอบ ครูควรให้เวลานักเรียนคิด    
อย่างเหมาะสม รอคอยอย่างอดทน 
และร ั บฟ ั ง แนวความค ิ ด ข อ ง
นักเรียน 

 



423 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 เล่ม 2    | หน่วยท่ี 6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 

⎯ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย ๆ อย่างพร้อมกันได้ และสามารถเปิด 
ป ิดการทำงานของเคร ื ่องใช ้ไฟฟ้าบางอย ่างได ้ โดยไม ่ทำให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นหยุดการทำงานไปด้วย การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
บ้านลักษณะนี้จึงเป็นการต่อแบบขนาน รู้ได้จากเมื่อปิดหรือถอด
เครื่องใช้ไฟฟ้าอันใดอันหนึ่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นยังคงทำงานได้ 
นอกจากนี้การต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างในบ้านจะมีสวิตช์หลัก 
(หรือคัทเอ้าท์) เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
ในบ้าน ซ่ึงเมื่อยกสวิตช์นี้ขึ้น จะทำให้วงจรไฟฟ้าในบ้านเป็นวงจรเปิด 
เครื ่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างจะไม่ทำงาน จึงถือว่าการต่อวงจรไฟฟ้า
ลักษณะนี้ เป ็นการต่อแบบอนุกรม รู ้ได ้จากเมื ่อยกสวิตช์น ี ้ขึ้น 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหลือไม่สามารถทำงานได้) 

13. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามในสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อ
หลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ จากนั้นร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปว่าการต่อ
หลอดไฟฟ้ามี 2 แบบ คือ แบบอนุกรมและแบบขนาน การต่อหลอด
ไฟฟ้าแต่ละแบบนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน (S13) 

14. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามใน ฉันรู้อะไร โดยครูอาจใช้
คำถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แนวคำตอบที่ถูกต้อง 

15. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จากนั้นนักเรียนอ่าน  
สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และเปรียบเทียบกับข้อสรุปของตนเอง 

16. ครูกระตุ ้นให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามเกี ่ยวกับเรื ่องที ่สงสัยหรืออยากรู้
เพิ่มเติมใน อยากรู้อีกว่า ครูอาจสุ่มนักเรียน 2-3 คน นำเสนอคำถาม
ของตนเองหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับคำถามที่เพื่อน
นำเสนอ 

17.  ครูนำอภิปรายเพื่อให้นักเรียนทบทวนว่าได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อะไรบ้างและในข้ันตอนใด 

18. นักเรียนร่วมกันอ่านรู้อะไรในเรื่องนี้ ในหนังสือเรียนหน้า 200 ครูนำ
อภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องนี้  

 

 

 

 

ถ้าครูพบว่านักเรียนยังมี
แนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การต ่อหลอดไฟฟ้าแต ่ละ
แบบ ให้ร่วมกันอภิปรายจน
นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกต้อง  
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  แนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรม 

 

ทดลอง สืบค้นข้อมูล และอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ รวมทั้งบอกประโยชน์และข้อจำกัดในการใช้งาน 

หลอดไฟฟ้าสว่าง 

หลอดไฟฟ้าสว่าง 
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สมมติฐานที่นักเรยีนตั้งควรแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น คือ ลักษณะการต่อหลอดไฟฟ้า และตัวแปร
ตาม คือ การทำงานของหลอดไฟฟ้าทีเ่หลือเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง  

เช่น การต่อหลอดไฟฟ้าแบบต่อเรยีงกนั เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง มีผลทำให้หลอดไฟฟ้าทีเ่หลือดับ
หมด แต่การต่อหลอดไฟฟ้าแบบต่อใหข้ั้วหลอดไฟฟ้าดวงหน่ึงคร่อมกับขั้วหลอดไฟฟ้าอีกดวงหน่ึง เมื่อถอด
หลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง มีผลให้หลอดไฟฟ้าดวงที่เหลือยังสว่างอยู ่ 

1) ตัวแปรต้น คือ ลักษณะการต่อหลอดไฟฟ้า 2 ดวง   2) ตัวแปรตาม คือ การทำงานของ        
หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง  3) ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงท่ี คือ          
หลอดไฟฟ้า 2 ดวงที่เหมือนกัน จำนวนเซลล์ไฟฟ้าเท่ากัน ลักษณะการต่อเซลล์ไฟฟ้าเหมือนกัน 

นักเรียนออกแบบการทดลองตามความคิดของกลุม่ 
เช่น 1. ต่อวงจรไฟฟ้า 2 วงจร โดยวงจรแรกต่อหลอดไฟฟ้าตามแบบท่ี 1 (ต่อเรียงกัน) เข้ากับ

วงจรไฟฟ้า และวงจรท่ีสองต่อหลอดไฟฟ้าตามแบบที่ 2 (ต่อให้ขั้วหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่ง
คร่อมกับขั้วหลอดไฟฟ้าอีกดวงหนึ่ง) เข้ากับวงจรไฟฟ้า 

 2. ถอดหลอดไฟฟ้าออก 1 ดวงจากแต่ละวงจร สังเกตหลอดไฟฟ้าท่ีเหลือในวงจร  
      3. เปรียบเทียบการทำงานของหลอดไฟฟ้าท่ีเหลือในวงจร เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง 

นักเรียนออกแบบการบันทึกผลการทดลองตามความคิดของกลุ่ม 
ลักษณะการต่อหลอดไฟฟ้า ผลการทำงานของหลอดไฟฟ้าท่ีเหลือในวงจร 

แบบท่ี 1 (ต่อเรียงกัน) หลอดไฟฟ้าดับ 
แบบท่ี 2 (ต่อคร่อมขั้ว) หลอดไฟฟ้าสว่าง 
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เมื่อต่อหลอดไฟฟ้าแบบต่อเรียงกัน 2 ดวง เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก ทำให้เป็น       
วงจรเปิด หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือในวงจรจึงดับ เพราะไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า  
เมื่อต่อหลอดไฟฟ้าแบบต่อให้ขั้วหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่งคร่อมกับขั้วหลอดไฟฟ้าอีกดวงหนึ่ง เมื่อถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก หลอดไฟฟ้าดวงท่ีเหลือยังสว่าง เพราะมีกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
ในอีกเส้นทางหนึ่ง 
 

ใช้ต่อกับสวิตช์ เพ่ือ
ควบคุมวงจรไฟฟ้า
ให้เปิดหรือปิดได้ 

เมื่อต่อหลอดไฟฟ้า
แล้วหลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งดับ 
หรือเสีย จะทำให้
หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือ
ดับไปด้วย 

ใช้ต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
บ้าน ที่สามารถเลือกใช้
หรือถอดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ออกจากวงจร โดยท่ี
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนยัง
ทำงานได้ 

ใช้สายไฟฟ้าในการ
เชื่อมต่อจำนวนมาก 
มีจุดเชื่อมต่อจำนวน
มาก 

แบบอนุกรม 

แบบขนาน 
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การต่อหลอดไฟฟ้าทำได้ 2 แบบ แบบแรก คือ การต่อแบบอนุกรมเป็นการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบต่อเรียงกัน ส่วนแบบที่สอง คือ การต่อแบบขนาน เป็นการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบให้ขั้วหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่งคร่อมกับขั้วหลอดไฟฟ้าอีกดวงหนึ่ง 

 

ขึ้นอยู่กบัการต้ังสมมติฐานของนกัเรียน ผลการทดลองอาจจะเป็นไปตามสมมติฐานหรือ     
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานก็ได้ 

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เพราะเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกแล้ว  
แต่ยังมีเส้นทางอื่นในวงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าสามารถผ่านได้ จึงทำให้หลอดไฟฟ้า  
ที่เหลือยังคงสว่างได้ 

การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม เพราะเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออก จะทำให้
เส้นทางนั้นเป็นวงจรเปิด ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ทำให้หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือ 
จึงดับ 
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การต่อหลอดไฟฟ้าในบ้านเป็นการต่อแบบขนาน เพราะเมื่อปิดหลอดไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอันใด
อันหนึ่ง หลอดไฟฟ้าดวงอื่น ๆ ยังคงสว่างอยู่ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเคร่ืองอ่ืนยังทำงานได้ เพราะมี
กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าผ่านหลอดไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีเหลือในวงจรได้ 

ไฟประดับบางแบบเป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เพราะถ้าหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งเสีย หลอดไฟฟ้า
ดวงที่เหลือยังสว่างได้ แต่ไฟประดับบางแบบเป็นการต่อแบบอนุกรม เพราะเมื่อหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่ง
เสีย จะทำให้หลอดไฟฟ้าดวงท่ีเหลือจะดับไปด้วย  

การต่อหลอดไฟฟ้าทำได้ 2 แบบ คือ การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออก  

1 ดวง หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือจะดับหมด ส่วนการต่อแบบขนาน เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง 
หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือยังคงสว่าง การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมอาจพบนำมาใช้ในไฟประดับ
ตกแต่งสถานที่ ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานนำใช้สำหรับการต่อหลอดไฟฟ้าภายในบ้าน 

การต่อหลอดไฟฟ้ามี 2 แบบ คือ แบบอนุกรมและแบบขนาน การต่อหลอดไฟฟ้า           

แต่ละแบบนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
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คำถามของนักเรียนที่ตั้งตามความอยากรู้ของตนเอง 
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การประเมินจากการทำกิจกรรมที่ 3 หลอดไฟฟ้าต่อกันอย่างไร 

 
รหัส สิ่งท่ีประเมิน คะแนน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
S1 การสังเกต  
S6 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล  
S9 การตั้งสมมติฐาน  
S11 การกำหนดและควบคุมตัวแปร  
S12 การทดลอง  
S13 การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป  
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
C2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
C4 การสื่อสาร  
C5 ความร่วมมือ  
C6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 

รวมคะแนน  
 

แนวการประเมินการเรียนรู้ 

การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนทำได้ ดังนี้ 
1. ประเมินความรู้เดิมจากการอภิปรายในชั้นเรียน 
2. ประเมินการเรียนรู้จากคำตอบของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และจากแบบบันทึกกิจกรรม 
3. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการทำกิจกรรมของนักเรียน 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทักษะ

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

S1 การสังเกต การสังเกตและบรรยาย 
รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ทำงานของหลอดไฟฟ้า
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออก 
1 ดวง จากการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ใน
วงจรไฟฟ้า  

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับการทำงานของ
หลอดไฟฟ้าเมื่อถอด
หลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง 
จากการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ ใน
วงจรไฟฟ้าได้ถูกต้องด้วย
ตนเอง โดยไม่เพ่ิมความ
คิดเห็นได้ด้วยตนเอง  

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับการทำงาน
ของหลอดไฟฟ้าเมื่อ
ถอดหลอดไฟฟ้าออก 
1 ดวง จากการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบต่าง 
ๆ ในวงจรไฟฟ้าได้
ถูกต้อง โดยไม่เพ่ิม
ความคิดเห็นได้จาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น  

สามารถสังเกตและ
บรรยายรายละเอียด
เกี่ยวกับการทำงานของ
หลอดไฟฟ้าเมื่อถอด
หลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง 
จากการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบต่าง ๆ ใน
วงจรไฟฟ้าได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S6 การจัดกระทำ
และสื่อ
ความหมายข้อมูล 

การเขียนแผนภาพการ
ต่อวงจรไฟฟ้า และ
ออกแบบตารางบันทึก
ผลการทดลองที่แสดงผล
ที่เกิดขึ้นเมื่อถอดหลอด
ไฟฟ้าออก 1 ดวง จาก
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า 

สามารถเขียนแผนภาพ
การต่อวงจรไฟฟ้า และ
ออกแบบตารางบันทึก
ผลการทดลองที่แสดงผล
ที่เกิดขึ้นเมื่อถอดหลอด
ไฟฟ้าออก 1 ดวง จาก
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้าให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

สามารถเขียน
แผนภาพการต่อ
วงจรไฟฟ้า และ
ออกแบบตาราง
บันทึกผลการทดลอง
ที่แสดงผลที่เกิดขึ้น
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้า
ออก 1 ดวง จากการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบ         
ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้จาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถเขียนแผนภาพ
การต่อวงจรไฟฟ้า และ
ออกแบบตารางบันทึก
ผลการทดลองที่
แสดงผลที่เกิดขึ้นเมื่อ
ถอดหลอดไฟฟ้าออก 1 
ดวง จากการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ใน
วงจรไฟฟ้าให้ผู้อื่น
เข้าใจได้บางส่วน แม้ว่า
จะได้รับคำชี้แนะจาก
ครูหรือผู้อื่น 

S9 การ
ตั้งสมมติฐาน 

การตั้งสมมติฐานที่
สอดคล้องกับปัญหาการ
ทดลองและสอดคล้อง
ระหว่างตัวแปรต้นและ

สามารถตั้งสมมติฐานที่
สอดคล้องกับปัญหาการ
ทดลองและสอดคล้อง
ระหว่างตัวแปรต้นและ

สามารถตั้งสมมติฐาน
ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาการทดลอง
และสอดคล้อง

สามารถตั้งสมมติฐานที่
สอดคล้องกับปัญหา
การทดลองและ
สอดคล้องระหว่างตัว
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ทักษะ
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ตัวแปรตามเกี่ยวกับการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบใดที่
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวง
ใดดวงหนึ่งออกแล้ว ทำ
ให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือยัง
สว่างอยู่ 
 

ตัวแปรตามเกี่ยวกับการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบใดที่
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวง
ใดดวงหนึ่งออกแล้ว ทำ
ให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือยัง
สว่างอยู่ไดถู้กต้องด้วย
ตนเอง 

ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม
เกี่ยวกับการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบใดที่เม่ือ
ถอดหลอดไฟฟ้าดวง
ใดดวงหนึ่งออกแล้ว 
ทำให้หลอดไฟฟ้าที่
เหลือยังสว่างอยู่ได้
ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

แปรต้นและตัวแปรตาม
เกี่ยวกับการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบใดที่เม่ือถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวง
หนึ่งออกแล้ว ทำให้
หลอดไฟฟ้าที่เหลือยัง
สว่างอยู่ไดถู้กต้องเพียง
บางส่วน แม้จะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

S11 การกำหนด
และควบคุมตัว
แปร 

การบอกตัวแปรต้น ตัว
แปรตามและตัวแปรที่
ต้องควบคุมให้คงที่ได้
สอดคล้องกับปัญหาการ
ทดลองเกี่ยวกับการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบใดที่เมื่อ
ถอดหลอดไฟฟ้าดวงใด
ดวงหนึ่งออกแล้ว ทำให้
หลอดไฟฟ้าที่เหลือยัง
สว่างอยู่ 

สามารถบอกตัวแปรต้น 
ตัวแปรตามและตัวแปรที่
ต้องควบคุมให้คงที่ได้
สอดคล้องกับปัญหาการ
ทดลองเกี่ยวกับการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบใดที่เมื่อ
ถอดหลอดไฟฟ้าดวงใด
ดวงหนึ่งออกแล้ว ทำให้
หลอดไฟฟ้าที่เหลือยัง
สว่างอยู่ไดถู้กต้องด้วย
ตนเอง 

สามารถบอกตัวแปร
ต้น ตัวแปรตามและ
ตัวแปรที่ต้องควบคุม
ให้คงท่ีได้สอดคล้อง
กับปัญหาการทดลอง
เกี่ยวกับการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบใดที่เม่ือ
ถอดหลอดไฟฟ้าดวง
ใดดวงหนึ่งออกแล้ว 
ทำให้หลอดไฟฟ้าที่
เหลือยังสว่างอยู่ได้
ถูกต้อง จากการ
ชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถบอกตัวแปรต้น 
หรือ ตัวแปรตาม หรือ
ตัวแปรที่ต้องควบคุมให้
คงท่ีได้สอดคล้องกับ
ปัญหาการทดลอง
เกี่ยวกับการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบใดที่เม่ือถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวง
หนึ่งออกแล้ว ทำให้
หลอดไฟฟ้าที่เหลือยัง
สว่างอยู่ไดถู้กต้องเพียง
บางส่วน แม้จะได้รับคำ
ชี้แนะจากครูหรือผู้อื่น 

S12 การทดลอง การออกแบบการทดลอง 
โดยมีขั้นตอนเหมาะสม 
และออกแบบตาราง
บันทึกผลได้สอดคล้อง
กับการทดลองเกี่ยวกับ
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ

สามารถออกแบบการ
ทดลอง โดยมีขั้นตอน
เหมาะสม และออกแบบ
ตารางบันทึกผลได้
สอดคล้องกับการทดลอง
เกี่ยวกับการต่อหลอด

สามารถออกแบบ
การทดลอง โดยมี
ขั้นตอนเหมาะสม 
และออกแบบตาราง
บันทึกผลได้
สอดคล้องกับการ

สามารถออกแบบการ
ทดลอง โดยมีขั้นตอน
เหมาะสม แต่อาจ
ออกแบบตารางบันทึก
ผลได้ไม่สอดคล้องกับ
การทดลองเกี่ยวกับการ
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กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

ด ี(3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

ใดที่เม่ือถอดหลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งออกแล้ว 
ทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือ
ยังสว่างอยู่ 

ไฟฟ้าแบบใดที่เม่ือถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวง
หนึ่งออกแล้ว ทำให้
หลอดไฟฟ้าที่เหลือยัง
สว่างอยู่ไดถู้กต้องด้วย
ตนเอง 

ทดลองเกี่ยวกับการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
ใดที่เม่ือถอดหลอด
ไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่ง
ออกแล้ว ทำให้หลอด
ไฟฟ้าที่เหลือยังสว่าง
อยู่ได้ถูกต้องจากการ
ชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

ต่อหลอดไฟฟ้าแบบใด
ที่เมื่อถอดหลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งออกแล้ว 
ทำให้หลอดไฟฟ้าที่
เหลือยังสว่างอยู่ แม้จะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

S13 การตีความ 
หมายข้อมูลและ
ลงข้อสรุป 

การตีความหมายข้อมูลที่
ไดจ้ากการสังเกต และ
นำมาลงข้อสรุปได้
ครบถ้วนว่า การต่อ
หลอดไฟฟ้ามี 2 แบบ 
คือแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน การต่อหลอด
ไฟฟ้าแต่ละแบบนำไปใช้
ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลอง การสืบค้นข้อมูล 
และนำมาลงข้อสรุปได้
ครบถ้วนว่าการต่อหลอด
ไฟฟ้ามี 2 แบบ คือแบบ
อนุกรมและแบบขนาน 
การต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละ
แบบนำไปใช้ประโยชน์
ได้แตกต่างกัน ได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลอง การสืบค้น
ข้อมูล และนำมาลง
ข้อสรุปได้ครบถ้วนว่า
การต่อหลอดไฟฟ้ามี 
2 แบบ คือแบบ
อนุกรมและแบบ
ขนาน การต่อหลอด
ไฟฟ้าแต่ละแบบ
นำไปใช้ประโยชน์ได้
แตกต่างกัน ได้จาก
การชี้แนะของครูหรือ
ผู้อื่น 

สามารถตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลอง การสืบค้น
ข้อมูล และนำมาลง
ข้อสรุปได้เพียงบางส่วน
ว่าการต่อหลอดไฟฟ้ามี 
2 แบบ คือแบบอนุกรม
และแบบขนานได้ แต่
สรุปประโยชน์ของการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละ
แบบได้บางส่วน แม้จะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 
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ตาราง รายการประเมินและเกณฑ์การประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

C2 การคิด
อย่างมี
วิจารณญาณ  

การคิดโดยใช้เหตุผล
เพ่ือออกแบบการ
ทดลองเกี่ยวกับการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบใดที่
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้า
ดวงใดดวงหนึ่งออกแล้ว 
ทำให้หลอดไฟฟ้าที่
เหลือยังสว่างอยู่ 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล
เพ่ือออกแบบการทดลอง
เกี่ยวกับการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบใดที่เม่ือถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่ง
ออกแล้ว ทำให้หลอดไฟฟ้า
ที่เหลือยังสว่างอยู่ได้ถูก
ด้วยตนเอง 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล
เพ่ือออกแบบการทดลอง
เกี่ยวกับการต่อหลอด
ไฟฟ้าแบบใดที่เม่ือถอด
หลอดไฟฟ้าดวงใดดวง
หนึ่งออกแล้ว ทำให้หลอด
ไฟฟ้าที่เหลือยังสว่างอยู่
ได้ถูกต้องจากการชี้แนะ
ของครูหรือผู้อื่น 

สามารถคิดโดยใช้เหตุผล
เพ่ือออกแบบการ
ทดลองเกี่ยวกับการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบใดที่
เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวง
ใดดวงหนึ่งออกแล้ว ทำ
ให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือยัง
สว่างอยู่ได้ถูกต้อง
บางส่วน แม้ว่าจะได้
รับคำชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 

C4 การสื่อสาร การนำเสนอผลการ
ทดลองและอภิปราย
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรม และแบบขนาน 
รวมทั้งประโยชน์และ
ข้อจำกัดของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
ให้ผู้อื่นเข้าใจ 

สามารถนำเสนอผลการ
ทดลองและอภิปรายการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรม และแบบขนาน 
รวมทั้งประโยชน์และ
ข้อจำกัดของการต่อหลอด
ไฟฟ้าแต่ละแบบให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้ถูกต้องด้วยตนเอง 

สามารถนำเสนอผลการ
ทดลองและอภิปรายการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรม และแบบขนาน 
รวมทั้งประโยชน์และ
ข้อจำกัดของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแต่ละแบบให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องจาก
การชี้แนะของครูหรือผู้อ่ืน 

สามารถนำเสนอผลการ
ทดลองและอภิปรายการ
ต่อหลอดไฟฟ้าแบบ
อนุกรม และแบบขนาน 
รวมทั้งประโยชน์และ
ข้อจำกัดของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง
เพียงบางส่วน แม้ว่าจะ
ได้รับคำชี้แนะจากครู
หรือผู้อื่น 

C5 ความ
ร่วมมือ 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ในการทดลอง การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือ
อธิบายเกี่ยวกับการต่อ
หลอดไฟฟ้าทั้งแบบ
อนุกรมและแบบขนาน

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการทดลอง การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับการต่อหลอด
ไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและ
แบบขนาน รวมทั้งยอมรับ

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการทดลอง การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับการต่อหลอด
ไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและ
แบบขนาน รวมทัง้

สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นในการทดลอง การ
นำเสนอ และการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ืออธิบาย
เกี่ยวกับการต่อหลอด
ไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม
และแบบขนาน รวมทั้ง
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ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน ระดับความสามารถ 
ดี (3) พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) 

รวมทั้งยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ตลอดเวลาที่ทำกิจกรรม 

ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเป็นบางช่วงเวลา
ที่ทำกิจกรรม 

ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเป็นบาง
ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม 
ทั้งนี้ต้องอาศัยการ
กระตุ้นจากครูหรือผู้อื่น 

C6 การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือเกี่ยวกับ
เส้นทางการเคลื่อนที่
ของกระแสไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้า ประโยชน์
ของการต่อหลอดไฟฟ้า
แบบอนุกรม และแบบ
ขนานในชีวิตประจำวัน 

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของกระแส 
ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 
ประโยชน์ของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม 
และแบบขนานใน
ชีวิตประจำวันได้ด้วย
ตนเอง 

สามารถใช้เทคโนโลยีช่วย
ในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเส้นทาง
การเคลื่อนที่ของกระแส 
ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 
ประโยชน์ของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม 
และแบบขนานในชีวิต 
ประจำวันได้จากการ
ชี้แนะของครูหรือผู้อื่น 

สามารถใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของกระแส 
ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า 
ประโยชน์ของการต่อ
หลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม 
และแบบขนานในชีวิต  
ประจำวันแต่อาจมาจาก
แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
เท่าท่ีควรแม้ว่าจะได้รับ
การชี้แนะจากครูหรือ
ผู้อื่น 
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กิจกรรมท้ายบทที่ 2 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (0.5 ชั่วโมง) 

1. นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ ในแบบบันทึกกิจกรรม
หน้า 154 

2. นักเรียนตรวจสอบการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับ    
ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาประจำบทในหัวข้อ รู้อะไรในบทนี้ ในหนังสือเรียน 
หน้า 202 

3. นักเรียนกลับไปตรวจสอบคำตอบของตนเองในสำรวจความรู้ก่อนเรียน ใน
แบบบันทึกกิจกรรม หน้า 126-127 อีกครั ้ง ถ้าคำตอบของนักเรียนไม่
ถูกต้องให้ขีดเส้นทับข้อความเหล่านั้น หรือใช้ดินสอสีอื ่นแก้ไขให้ถูกต้อง 
นอกจากนี้ครูอาจนำคำถามในรูปนำบทในหนังสือเรียน หน้า 170 มาร่วม
กันอภิปรายคำตอบอกีครั้ง ดังนี้ 

การทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้จะต้องทำอย่างไร (ต่อหลอดไฟฟ้า 
เข้ากับเซลล์ไฟฟ้า ด้วยสายไฟฟ้าให้ครบวงจร หรือเป็นวงจรปิด) 

4. นักเรียนทำ แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ในแบบบันทึก
กิจกรรมหน้า 155-158 จากนั้นนำเสนอคำตอบหน้าชั้นเรียน ถ้าคำตอบยัง
ไม่ถูกต้องครูควรนำอภิปรายหรือให้สถานการณ์เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขแนวคิด
คลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง 

5. นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมทำ โดยร่วมกันระดมความคิดใน
การออกแบบบ้านจำลองที่แสดงการต่อวงจรไฟฟ้าที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้านหลายชนิด 

6. นักเรียนอ่านและอภิปรายเนื้อเรื่องในหัวข้อวิทย์ใกล้ตัว ในหนังสือเรียน 
หน้า 205 โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของความรู้จากสิ่งที่ได้
เรียนรู้ในหน่วยนี้ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 

7. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามสำคัญประจำหน่วยอีกครั้ง ดังนี้                   
- ประจุไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร (ประจุไฟฟ้าบน

ว ัตถ ุบางชนิดที่ผ ่านการถูจะทำให้เก ิดแรงไฟฟ้า ซ ึ ่งทำให ้ เกิด
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้หวีหวีผมแล้วเส้นผมถูกดึงดูดติดกับหวี 
นอกจากนี้ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่หรือกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า จะทำ
ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ทำงานได้) 

ถ้าคำตอบยังไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้คำตอบที่
ถูกต้อง 
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               สรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง 

 

รูปหรือข้อความสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทนี้ตาม

ความเข้าใจของนักเรียน 
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 แนวคำตอบในแบบฝึกหัดท้ายบท 
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                       สวิตช์มีหน้าที่ควบคุมวงจรไฟฟ้าให้เป็นวงจปิด

หรือวงจรเปิดได้ โดยต่อแบบอนุกรมเข้ากับวงจรไฟฟ้า 

                                   การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานมีความแตกต่าง

กันที่ลกัษณะการต่อหลอดไฟฟ้า เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออก 1 ดวง หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือในวงจร

ที่ต่อแบบอนุกรมจะดับด้วย แต่หลอดไฟฟ้าท่ีเหลือในวงจรที่ต่อแบบขนานจะยังคงสว่างอยู ่

เมื่อวงจรไฟฟ้าเปิด จะไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่านจากเซลล์ไฟฟ้ามายังสายไฟฟ้า 
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ช่องเสียบ

ของเต้าเสียบ 

ต่อกับไฟบ้าน ต่อกับไฟบ้าน 

ช่องเสียบ

ของเต้าเสียบ 
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