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กิจกรรม เรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิง่ ในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต วิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับชีวิต
ของทุ ก คน ทั้ง ในการดํา รงชี วิตประจํา วันและงานอาชี พ ต่ า ง ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนี ย มประเพณี
วัฒ นธรรม ก็ ย งั มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ ความรู้ วิท ยาศาสตร์ อี ก ด้ว ย อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ หรื อ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน ล้วนเป็ นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ความรู ้ วิท ยาศาสตร์ ช่ ว ยให้ เ กิ ด องค์ค วามรู้ ค วามเข้า ใจที่ จ ะอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เข้าใจความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันของสรรพสิ่ งในธรรมชาติ การศึกษาวิจยั ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่มีการค้นหาความรู ้ใหม่ๆ ที่สาํ คัญ ส่ งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ
ตัวอย่างหนึ่ งที่ชดั เจนในปั จจุบนั ได้แก่ ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของ
เทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสาร ทั้งที่ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และการสื่ อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผล
ทํา ให้วิถี ชีวิตของคนในเมื องใหญ่เปลี่ ย นแปลงไปตามเทคโนโลยี ซึ่ ง คนบางกลุ่ ม ใช้เครื่ องมือนี้ ใ น
รู ปแบบของแฟชั่นเทคโนโลยีมากกว่าเป็ นความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยี ที่สําคัญ คือ เทคโนโลยี
ดังกล่ าวยังมีอิทธิ พลไปถึ งวิถีชีวิตของคนทุกกลุ่มอาชี พ ไม่เว้นแม้แต่คนในชนบทห่ างไกลด้วย หาก
สังคมมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีเพียงด้านเดียว มีการใช้เทคโนโลยีอย่างไร้ขอบเขตและขาดเหตุผล โดย
คาดหวังกับการพัฒนาเศรษฐกิจมากเกินไป ขาดการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจส่ วนบุคคล และโดยรวมอย่างมาก
ปั จจัยสําคัญในการเตรี ยมคนให้พร้อมสําหรับการดําเนิ นชี วิตในสังคมยุคใหม่ คือ การจัดการ
ศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเยาวชนทุกคนให้มีท้ งั
ความรู ้ที่จาํ เป็ นในการดําเนินชีวติ มีกระบวนการคิด ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิพากษ์วิจารณ์
ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการสื บเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ และ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่ดีในการดําเนิ นชี วิต มีสติและปั ญญาที่จะ
ปรั บ ตัวให้ พ ร้ อมรั บ การเปลี่ ย นแปลงต่า ง ๆ ให้ส ามารถพึ่ง พาตนเองได้ สามารถบูรณาการความรู ้
ภูมิปัญญาและวิถีชีวติ แบบไทย แต่สอดคล้องกับบริ บทของสังคมยุคใหม่ระดับสากลอย่างเหมาะสม
แนวทางหนึ่ งในการจัดการศึกษาให้เกิดผลดังกล่าว คือ การจัดให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์ ในบริ บทที่ เป็ นโลกของความเป็ นจริ ง จากแหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ ในท้องถิ่ น ทั้งที่เป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู้ตามธรรมชาติ สถานประกอบการต่างๆ ตลาด ศูนย์การค้า ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นซึ่ งถือว่าเป็ น
แหล่งรวมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านต่างๆ วัดในพุทธศาสนาก็เป็ นอีกแหล่งเรี ยนรู้ที่สําคัญ ที่สามารถ
จัดการเรี ยนการสอนบูรณาการทุก กลุ่มสาระ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ซึ่งโรงเรี ยนสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้หลากหลายจากสิ่ งต่างๆ ในวัดและในชุมชนรอบวัด ทั้งยัง
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เป็ นการเรี ยนที่นกั เรี ยนจะได้รับความรู ้ทางวิชาการ และได้รับการพัฒนาด้านจิตใจควบคู่กนั ปลูกฝังให้
นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตัดสิ นใจเลือกใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆอย่างมีเหตุผล พอเพียง มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุม้ กันที่ดี ซึ่ งเป็ นการดําเนิ น
ชี วิตตามแนวพุทธศาสนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างความเข้มแข็งและความสุ ขอย่างยัง่ ยืนของ
สังคมไทย

วัดธาตุทอง จ.กรุ งเทพฯ
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
เพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒั นาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ความรู ้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้วดั และชุ มชนรอบวัดเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้
2. กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา และทักษะ
สําคัญในการเรี ยนรู ้
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อการเรี ยนวิทยาศาสตร์
4. สร้างความตระหนัก และเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
5. มีคุณธรรม จริ ยธรรม การปฏิบตั ิตนตามแนวพุทธศาสนา
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่จะใช้กิจกรรมชุ ดนี้ คือ นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ งครู ผสู้ อนจะเป็ น
ผูจ้ ดั กิ จ กรรมโดยอาจเลื อกกิ จ กรรมที่ ส อดคล้อ งกับ ตัว ชี้ ว ดั นํา ไปใช้ใ นการเรี ย นการสอนได้ต้ ัง แต่
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 หรื ออาจดัดแปลงใช้ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ได้
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แนวการใช้ กจิ กรรมการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในวัด โดยใช้วดั และชุ มชนรอบวัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ในท้องถิ่น
จะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้ วดั ชั้นปี และสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นดังนี้
ความสอดคล้ องของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในวัดกับมาตรฐาน
และตัวชี้วดั ชั้ นปี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
กิจกรรม
สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวชี้วดั ชั้ นปี
1. สุ ขสงบในวัด
2 / ว 2.1 / ม.3 ข้ อ1 สํารวจระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่น
และอธิ บายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบ
นิเวศ
2. คุณค่าสารในวัด สารในชุ มชน
3 / ว 3.1 / ม.1 ข้ อ1 ทดลองและจําแนกสารเป็ นกลุ่มโดย
ใช้เนื้อสารหรื อขนาดอนุภาคเป็ นเกณฑ์และอธิ บายสมบัติ
ของสารในแต่ละกลุ่ม
3 / ว 3.2 / ม.2 ข้ อ4 สื บค้นข้อมูลและอธิ บายการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย วิธีการป้ องกันและแก้ไข
อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
3. ใช้พลังงานในวัดอย่างยัง่ ยืน
5 / ว 5.1 / ม.3 ข้ อ3 คํานวณพลังงานไฟฟ้ าของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์
5 / ว 5.1 / ม.3 ข้ อ5 อธิ บายตัวต้านทาน ไดโอด
ทรานซิ สเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น
4. มหัศจรรย์ศาสนสถาน
7 / ว 7.1 / ม.3 ข้ อ1 สื บค้นและอธิ บายความสัมพันธ์
ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่นๆ
และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งมีชีวติ บนโลก
5. ร่ วมใจจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน 2/ ว2.2 /ม.3 ข้ อ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหา
2/ ว2.2 /ม.3 ข้ อ 6 อภิปรายและมีส่วนร่ วมในการดูแล
และอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
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กิจกรรม
6. เล่าเรื่ องเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
(สรุ ปและสะท้อนความคิดจากการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ในวัด)

สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวชี้วดั ชั้นปี
ว 8.1 / ม.1-3
1. ตั้งคําถามที่กาํ หนดประเด็นหรื อตัวแปรที่สาํ คัญใน
การสํารวจตรวจสอบ หรื อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจได้
อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
2. สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผน
การสํารวจตรวจสอบหลายๆ วิธี
3. เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้
วัสดุและเครื่ องมือที่เหมาะสม
4. รวบรวมข้อมูล จัดกระทําข้อมูล เชิงปริ มาณและ
คุณภาพ
5. วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์
พยานกับข้อสรุ ป ทั้งที่สนับสนุนหรื อขัดแย้งกับ
สมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสํารวจ
ตรวจสอบ
6. สร้างแบบจําลอง หรื อรู ปแบบที่อธิ บายผลหรื อ
แสดงผลของการสํารวจตรวจสอบ
7. สร้างคําถามที่นาํ ไปสู่ การสํารวจตรวจสอบในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องและนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
หรื ออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของ
โครงงาน หรื อชิ้นงานให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
8. บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสํารวจ
ตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู ้ต่างๆ ให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู ้ที่
ค้นพบ เมื่อมีขอ้ มูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรื อ
โต้แย้งจากเดิม
9. จัดแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรื ออธิบาย
เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรื อ
ชิ้นงานให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
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กิจกรรมเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในวัดจะเสนอกิจกรรมที่สําคัญ คือ สรรพสิ่ งในวัด ภูมิปัญญาและ
วิถีชีวติ ของคนในชุมชนรอบวัด กิจกรรมที่เสนอแนะให้นกั เรี ยนทํา จะเน้นสาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
เป็ นแกนแล้วบูรณาการทั้งภายในสาระและข้ามกลุ่มสาระดังแผนภาพ
แผนภาพแสดงความเชื่ อมโยงของกิจกรรมเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
วิทยาศาสตร์
- สภาพแวดล้อมในวัด - ชุมชน
- คุณค่าสารในวัด - ชุมชน
- พลังงานในวัด
- การจัดการสิ่ งแวดล้อมในวัด
- กรวดทรายในวัด

คณิตศาสตร์
การวัด แบบรู ป
สัดส่วน อัตราส่วน
โครงสร้าง

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ออกแบบสิ่ งประดิษฐ์
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
- ประวัติความเป็ นมาของวัด
- วิถีชีวติ คนชุมชนรอบวัด
- ศาสนพิธี - ประเพณี ในวัด
- ภูมิปัญญา - วัฒนธรรม
สุ ขศึกษา - พลศึกษา
- ตํารายา
- สุขอนามัยในวัด

ศิลปะ
- สถาปั ตยกรรม
- ภาพเขียนฝาผนัง

ภาษาไทย
- เขียนเรื่ องเล่า
- เขียนอธิบาย
- เขียนรายงาน

ครู ผสู ้ อนจะนําไปใช้จดั การเรี ยนการสอนทั้งหมดเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม 1 หน่วยการเรี ยนรู้หรื อ
เลือกกิ จกรรมไปจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน หรื อเลือกกิจกรรมไปจัดในค่าย
หรื อชุมนุมวิทยาศาสตร์ โดยดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้ในวัด
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน อาจจัดได้หลายแนวทาง ทั้งนี้ตอ้ งพิจารณาความเป็ นไปได้
ของการทํากิจกรรมของนักเรี ยน ดังนี้
แนวทางที่ 1 จัดกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ บูรณาการโดยการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากสรรพสิ่ ง ใน
วัด ได้แก่ พืช สัตว์ สิ่ งแวดล้อม พระพุทธรู ป สิ่ งก่อสร้าง โบราณวัตถุ พลังงาน ดาราศาสตร์ โดยใช้
ความรู ้จากภูมิปัญญาและปราชญ์ชาวบ้าน
แนวทางที่ 2 ในกรณี ที่ มี พ้ืนที่ วดั พอเพียง ก็ส ามารถจัดพื้ นที่ ข องโรงเรี ย นตามแนววิถี พุ ทธ
ในโรงเรี ย น โดยแบ่ งสั ดส่ วนพื้นที่ ให้เหมาะสมแล้วให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ ได้ฝึกปฏิ บ ตั ิ จริ ง ในพื้ นที่
แต่ละส่ วนนั้นบูรณาการไปกับการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี บูรณาการกับทุก
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กลุ่มสาระ ให้ครู ทุกกลุ่มสาระร่ วมกันจัดกิจกรรมการเรี ยนโดยเลื อกจากกิ จกรรมที่เสนอแนะไว้หรื อ
ปรับปรุ งหรื อพัฒนาใหม่ และประเมินผลการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
แนวทางที่ 3 จัด เป็ นกิ จ กรรมในชุ ม นุ ม หรื อ ใช้เ ป็ นกิ จ กรรมในค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ หรื อ ค่ า ย
สิ่ งแวดล้อมในวัดก็ได้
การจัดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ ในวัด สิ่ งสําคัญที่ควรคํานึ งถึ ง คือ ให้ผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู้ ที่
แท้จริ งโดยใช้กระบวนการคิด ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ได้ทาํ งานร่ วมกันในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ จนมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระ ได้ฝึกปฏิ บตั ิจริ งโดยเฉพาะกิจกรรมที่ปลูกฝังแนวคิดเรื่ องหลักธรรม ซึ่ งมี
ความสําคัญที่ควรปลูกฝั งที่จะใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นชี วิตประจําวันของนักเรี ยนเมื่อเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ต่อไป
สาระสํ าคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
เอกสารชุ ด นี้ นํา เสนอเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ เ ป็ นกิ จ กรรมสํ า หรั บ นัก เรี ย นและแนวการ
จัดกิจกรรมสําหรับครู
ตอนที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
เป็ นกิ จ กรรมสํ า หรั บ นั ก เรี ยนโดยใช้ แ หล่ ง เรี ยนรู้ คื อ วัด ในท้อ งถิ่ น และชุ ม ชนรอบวัด
เน้นกิจกรรมที่บูรณาการทั้งภายในสาระวิทยาศาสตร์ และบูรณาการข้ามสาระกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นเกี่ยวกับสิ่ งก่อสร้าง โบราณวัตถุ พลังงาน พืชสัตว์ ดาราศาสตร์ ซึ่ งตอนท้ายของทุกๆ กิจกรรม
เป็ นการให้ ผูเ้ รี ย นสะท้อ นสิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ จากการทํา กิ จ กรรมมี ท้ งั หมด 6 กิ จ กรรม ในแต่ ล ะกิ จ กรรม
จะแบ่งเป็ นกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ให้ผเู้ รี ยนได้ปฏิบตั ิ สํารวจตรวจสอบ บันทึก วิเคราะห์ นําเสนอ
และสรุ ปความรู ้ความคิดที่ได้จากการทํากิจกรรมนั้น ๆ ใช้เวลาทํากิจกรรมทั้งหมดประมาณ 40 ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 1 สุ ขสงบในวัด
10
ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 2 คุณค่าสารในวัด สารในชุมชน
10
ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 3 ใช้พลังงานในวัดอย่างยัง่ ยืน
6
ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 4 มหัศจรรย์ศาสนสถาน
6
ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 5 ร่ วมใจจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
4
ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 6 เล่าเรื่ องเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
4
ชัว่ โมง
ตอนที่ 2 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับครู
ประกอบด้วย คําแนะนําการจัดกิจกรรม คําตอบของคําถามต่างๆ และแนวการวัดประเมินผล
การเรี ยนรู ้ ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผเู้ รี ยน เป็ นยุวพุทธที่ดีมีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีการประพฤติและการปฏิบตั ิตนเป็ น “คนดี ” ต้องนํา“ หลักธรรม ”ที่เกี่ยวกับความเป็ นจริ ง
และใกล้ตวั เด็ ก มาเป็ นแนวทางให้เด็ ก ปฏิ บ ตั ิ ให้เด็ก เกิ ดความคิ ด ความเข้า ใจ และมองเห็ นความดี
ความงาม ที่ทาํ ให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมัน่ ดังนี้
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1. เพิม่ ความรู้ ให้ ตนเอง โดยมีหวั ใจบัณฑิต “ สุ จิ ปุ ลิ ” กล่าวคือ สุ – สุ ตมยปั ญญา หมายถึง
การฟัง การอ่าน การเห็น ให้มาก จิ – จินตมยปั ญญา ต้องใช้ความคิดให้มาก เป็ นการหัดใช้เหตุผล
ปุ – ปุจฉา ต้องไต่ถามในสิ่ งที่สงสัย เพื่อหาคําตอบเพิ่มเติม ลิ – ลิขิต ต้องบันทึกข้อมูลคําตอบไว้มิให้ลืม
สรุ ปว่า ฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องไว ใจต้องคิด
2. เพิม่ ความดีให้ ตนเอง ด้วยการมีสุจริ ต 3 ประการ ให้เกิดขึ้น คือ กายสุ จริ ต – ทําแต่ความดี
วจีสุจริ ต – พูดแต่สิ่งดี มโนสุ จริ ต – คิดแต่สิ่งดีงาม สรุ ปก็คือ มีความรักไว้ มีจิตใจสงสาร เบิกบาน
พลอยยินดี มีใจเป็ นธรรม
3. เพิม่ คนรักให้ ตนเอง ด้วยการมีหวั ใจ สังคหวัตถุสี่ “ ทา ปิ อัต สะ ” หมายถึง ทา – ทาน
การเสี ยสละให้แบ่งปัน ไม่ตระหนี่ มีน้ าํ ใจ ปิ – ปิ ยวาจา การพูดสุ ภาพอ่อนหวาน นํามาซึ่ งไมตรี จิต
มิตรภาพ อัต – อัตถจริ ยา การบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ สะ – สมานัตตา การวางตนให้เหมาะสม
แก่ฐานะ สรุ ปสําหรับการมีเพื่อนที่ดี คือ โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ทุกคน วางตนพอดี
4. เพิม่ ความรักแก่ คนอื่น ด้วยการให้หวั ใจพระพรหมวิหารสี่ “ เม กะ มุ อุ ” หมายถึง
เม – เมตตา ปรารถนาให้ผอู ้ ื่นเขามีความสุ ข กะ – กรุ ณา ปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ มุ – มุทิตา ปลื้มใจ
ยามเขาได้ดี อุ – อุเบกขา ไม่ซ้ าํ เติมยามที่เขาผิดพลาด
5. เพิม่ เสน่ ห์แก่ ตนเอง โดยประพฤติ ปฏิบตั ิให้มีมหานิยม 4 อ.คือ อ่อนน้อม – มารยาทดี
สุ ภาพเรี ยบร้อย อ่อนหวาน – พูดจาสุ ภาพชวนฟัง อ่อนโยน – จิตใจงดงามเปี่ ยมด้วยเมตตา กรุ ณา รู ้จกั
ยกย่องให้เกียรติผอู ้ ื่นและอดทนต่อสิ่ งที่ไม่พึงพอใจ
การประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน ประเมินผลจากกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้
1. การประเมินผลเพื่อการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน (formative assessment)
5.1 ประเมินผลการทํากิจกรรมซึ่ งจะประกอบด้วยองค์ความรู ้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดวิจารณญาณ
5.2 ประเมินผลงานหรื อชิ้นงาน จากการทํากิจกรรมของนักเรี ยน
5.3 ประเมินการสะท้อนความคิดของนักเรี ยนเกี่ยวกับสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
2. การประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (summative assessment)
2.1 โครงงาน / โครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
2.2 การเขียนเรื่ องเล่าจากการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
3. การประเมินคุณลักษณะของนักเรี ยน
3.1 สังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกันในกลุ่ม
3.2 สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีคุณธรรมของนักเรี ยน
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กิจกรรมที่ 1 : สุ ข สงบในวัด
1.1 สรรพสิ่ งสั มพันธ์ ในวัด
นั่งสงบเย็นในโบสถ์
• กราบพระประธานในโบสถ์ นั่ง สงบสัก ครู่ นัก เรี ยนสังเกตหรื อไม่ว่าอากาศภายในโบสถ์
เย็นสบายทั้งที่ไม่ตอ้ งมีเครื่ องปรับอากาศ นักเรี ยนคิดว่าการไหลเวียนของอากาศภายในโบสถ์เกี่ยวข้อง
กับลักษณะของโบสถ์หรื อไม่ อย่างไร
• สังเกตการจัดตั้งพระประธานและองค์ประกอบโดยบริ เวณที่บูชาพระประธาน นักเรี ยนคิดว่ามี
หลักการในการจัดอย่างไร
• เขียนสั้นๆ ถึงความรู ้สึกของนักเรี ยนที่ได้เข้ามากราบพระประธานและนัง่ สงบในโบสถ์
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
• กราบนมัสการเจ้าอาวาสของวัด สนทนากับท่านเล็กน้อย เขียนสรุ ปข้อความสําคัญที่ได้กราบ
และสนทนากับท่านเจ้าอาวาสของวัด
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ร่ วมกันคิด : สิ่ งทีร่ ้ ู และสงสั ยต้ องการรู้
• นักเรี ยนแต่ละคนคิดและเขียนสิ่ งที่รู้และสิ่ งที่สงสัยต้องการรู ้เกี่ยวกับ “วัด”
สิ่ งที่รู้เกี่ยวกับวัด
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
คําถามที่สงสัยต้องการรู ้เกี่ยวกับวัด
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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• นักเรี ยนจับคู่กบั เพื่อนแลกเปลี่ยนความคิดถึงสิ่ งที่รู้และคําถามที่สงสัยต้องการรู ้เกี่ยวกับวัด
• นักเรี ยนรวมกลุ่มกัน 4 – 5 คน แลกเปลี่ยนความคิด รวบรวมเป็ นของกลุ่มถึงสิ่ งที่รู้และคําถามที่
สงสัยต้องการรู ้เกี่ยวกับวัด เขียนลงในกระดาษที่เตรี ยมไว้ นําไปติดที่ผนังห้อง
ความรู ้ของกลุ่มเกี่ยวกับวัด
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
คําถามที่กลุ่มสงสัยต้องการรู ้เกี่ยวกับวัด
..................................................................................................................................
เดินสํ ารวจ สั งเกต รอบวัด
• นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มเดิ นสํารวจ สั งเกตสภาพแวดล้อมและสรรพสิ่ ง ในบริ เวณวัดและชุ มชน
รอบวัด เขียนแผนผังบริ เวณวัดและชุ มชนรอบวัด เขียนคําบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่วดั
และชุมชนรอบวัดโดยเขียนลงในกระดาษแผ่นใหญ่ติดไว้ที่ผนังห้อง
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สิ่ งมีชีวติ ในวัด
สํา รวจสั ง เกตพื ช และสั ตว์รวมถึ ง สิ่ ง มี ชี วิตอื่ น (เช่ น สาหร่ า ย ไลเคน) บอกชื่ อและเขี ย น
บรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับลักษณะสําคัญของสิ่ งมีชีวิต สถานที่ที่พบสิ่ งมีชีวิต รวมถึงสังเกตว่าสิ่ งมีชีวิต
ที่พบอาศัยอยู่ร่วมกันน่ าจะมีความสัมพันธ์กนั ลักษณะใด ออกแบบตารางบันทึกผลแล้วเขียนลงใน
กระดาษพับเพื่อการเรี ยนรู้ (foldable)

จากข้อมู ล ในตารางการสํา รวจสิ่ ง มีชี วิต ช่ วยกันพิจารณาและวิเคราะห์ จดั กลุ่ ม สิ่ ง มี ชี วิต
ที่สํารวจพบในวัดตามความคิดของกลุ่ม เช่ น กลุ่ มของรู ปแบบความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยู่
ร่ วมกัน หรื อกลุ่มสิ่ งมีชีวิตที่ใช้ประโยชน์ดา้ นยารักษาโรค เป็ นสารปราบศัตรู พืช สิ่ งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนา ฯลฯ นําเสนอผลการวิเคราะห์ของกลุ่มลงในกระดาษพับเพื่อการเรี ยนรู ้
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1.2 ต้ นไม้ สําคัญในพุทธศาสนา
ต้ นไม้ สําคัญในพุทธศาสนาคืออะไร
คิ ด คนเดี ย ว จับ คู่ คิ ด กับ เพื่ อ น แล้ว รวมความคิ ด ของทั้ง กลุ่ ม เขี ย นลงในกระดาษพับ เพื่ อ
การเรี ยนรู้
- ต้นไม้ในพุทธศาสนาในความคิดของนักเรี ยนเข้าใจว่าอย่างไร
- ต้นไม้ในพุทธศาสนาที่นกั เรี ยนรู ้จกั มีอะไรบ้าง

เกมเพือ่ เรี ยนรู้ ต้นไม้ ในพุทธศาสนา
จากข้อ มู ล ในตารางที่ นัก เรี ย นจัดกลุ่ ม ต้นไม้ จะพบว่า ในวัด มี ต้นไม้ที่ มี ความสํา คัญในศาสนา
นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ ต้นไม้เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างไร
- อ่านความรู ้เรื่ องต้นไม้ในพุทธศาสนาจากบัตรความรู ้และสื่ ออื่นๆ
- เล่นเกมจับคู่ตน้ ไม้ในพุทธศาสนา มีวธิ ี การดังนี้
เล่นเกมเป็ นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน แต่ละกลุ่มจะได้บตั ร 2 ชุดคือ
ชุดที่ 1 ภาพต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
ชุดที่ 2 ชื่อต้นไม้และข้อความแสดงความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ
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เริ่ มเล่นโดยผูเ้ ล่นแต่ละกลุ่มนําบัตรข้อความ 2 วางให้ตรงกับบัตรภาพชุดที่ 1 ช่วยกันตรวจสอบ
ความถู กต้องและอ่านรายละเอียดจากใบเฉลย การคิดคะแนน ถ้าเข้าคู่กนั ถูกต้อง 1 คู่ ได้ 1 คะแนน
แล้วรวมคะแนนที่ ได้ กลุ่ มชนะจะได้คะแนนรวมสู ง สุ ด ผูเ้ ล่นทุกกลุ่ มช่ วยกันสรุ ปความสําคัญของ
ต้นไม้ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา

วัสดุอปุ กรณ์ การเล่นเกม
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บัตรชุ ดที่ 2
ชื่อต้ นไม้ และข้ อความ
แสดงความเกีย่ วข้ อง
กับพุทธประวัติ

ต้ นเกด

(Manikara hexandra (Roxb.) Dubard)
พระพุทธประวัติกล่าวว่า เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงประทับอยูใ่ ต้ตน้ จิก เป็ นเวลา
ครบ 7 วันแล้ว ก็เสด็จไปประทับต่อที่ใต้ตน้
เกดอีกเป็ นเวลา 7 วัน สันนิษฐานว่า
พระพุทธเจ้าทรงย้ายถิ่นที่มีความชุ่มชื้น เพราะ
ฝนตกหนักไปสู่ ที่ดอนเกดชอบขึ้นเป็ นกลุ่มทํา
ให้มีเรื อนยอดเป็ นที่พอกําบังแดดได้

มะม่ วง (Mangifera Indica L.)

ส้ ม (Citrus sp.)

พุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จประทับ
ในสวนอัมพวานารามของหมอชีวกโกมารภัจจ์
เป็ นป่ ามะม่วง มะม่วงเป็ นพันธุ์ไม้สกุล
Mangifera ในวงศ์ไม้มะม่วง (Anacardiaceae)
พันธุ์ไม้ด้ งั เดิมแถบเอเชียเขตร้อนทัว่ ไป มีการ
ผสมพันธุ์และปรับปรุ งพันธุ์ให้มะม่วงมีรสชาติ
ต่างๆ มากมาย

พุทธประวัติ ในคราวที่พระองค์เสด็จ
ไปเก็บมะม่วงได้ทรงเก็บผลส้มด้วย ส้มเป็ น
พันธุ์ไม้ในกลุ่มพวกส้มมะนาว ส้มเขียวหวาน
ส้มโอสกุล Citrus และอยูใ่ นวงศ์ Rutaceae
เด็ดใบมาขยี้ดมจะมีกลิ่นส้มออก หรื อถ้าเอาใบ
ส่ องดู จะเห็นรู ขาวๆ เป็ นต่อมนํ้ามันอยูท่ วั่ ผิว
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ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.)

พระพุทธประวัติ เมื่อพระพุทธเจ้าจะ
เสด็จ ณ เมืองสาวัตถี ฝ่ ายเดียรถีย ์ เตรี ยมท้าแข่ง
ทํามณฑลไม้เสาทําด้วยไม้ตะเคียน หลังคามุง
ด้วยดอกนิลอุบล
ตะเคียน เป็ นพันธุ์ไม้สกุล (Hopea) รวมอยูใ่ น
วงศ์ ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) เป็ นไม้ตน้
ขนาดใหญ่พอๆ กับไม้ยางหรื อไม้ยงู เป็ นไม้
ใหญ่ที่มีอายุยนื นาน และชอบอยูใ่ นที่ชุ่ม

มะขามป้ อม (Phyllanthus emblica L.)
พุทธประวัติก็กล่าวไว้เช่นเดียวกับมะม่วง คือ
ในคราวที่พระองค์เสด็จไปเก็บมะม่วงนั้น ได้
ทรงเก็บมะขามป้ อมมาด้วย
มะขามป้อม เป็ นพันธุ์ไม้อยูใ่ นกลุ่มพวกมะยม
และผักหวาน คือสกุล (Genus) Phyllanthus
และอยูใ่ นวงศ์ (Family) เดียวกับไม้ยางพารา
คือ วงศ์ Euphorbiaceae

สะเดาอินเดีย
(Azadirachta indica A.Juss.)
พุทธประวัติพรรษาที่ 11 พระพุทธเจ้า
ได้จาํ พรรษาภายใต้จิมมันทพฤกษ์ คือ ไม้
สะเดาใกล้นครเนรัญชา สะเดาอินเดีย มีชื่อ
ทางพฤกษศาสตร์ วา่ Azadirachta ideca A. Juss
Var. siamensis Valeton

ต้ นจิก
(Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.)
พุทธประวัติกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้
ทรงประทับอยูใ่ ต้ตน้ โพธิ์ และต้นไทร แห่งละ
7 วัน แล้วจึงเสด็จไปประทับใต้ตน้ จิก 7 วัน
ขณะประทับใต้ตน้ จิกมีฝนตกหนักติดต่อกัน
หลายวัน

สี เสี ยด (Acacia catechu Willd.)

พุทธประวัติ กล่าวว่าเมื่อพระองค์สาํ เร็ จ
พระสัมมาสัมโพธิญาณได้ 8 พรรษา ได้เสด็จ
ประทับภูสกภวันคือป่ าไม้สีเสี ยด ใกล้สูงสุ มาร
คีรีในภัคคัฏฐี
สี เสี ยด เป็ นพันธุ์ไม้พวกเดียวกันกับชะอม
กระถินพิมาน และกระถินณรงค์ คือ สกุล
Cassia ในวงศ์พวกไม้แดง (Leguminosae –
Mimosaceae) เป็ นพันธุ์ไม้ที่ทนต่อความแห้ง
แล้งและทนไฟใต้
ประดู่ลาย ประดู่แขก (Dalbergia sissoo Roxb.)
พุทธประวัติ พระพุทธเจ้ากลับจาก
เทศนาโปรดพระเจ้าสุ ทโธทนะพระราชบิดา
แล้วเสด็จหาพระอานนท์ พระราหุ ล พระสงฆ์
บริ วารสู่ กรุ งราชคฤห์ ประทับ ณ สี สปาวัน หรื อ
ป่ าประดู่แขก หรื อประดู่ลาย เป็ นพันธุ์ไม้อยูใ่ น
กลุ่มไม้พยุง – ชิงชัน ของไทย คือสกุล ชิงชัน
(Dalbergia) อยูใ่ นวงศ์ (Family) ไม้ถวั่
(Keguminosae – Papillionoiceae)
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ต้ นปาริฉัตร (Erythrina Variegata K.)
พุทธประวัติกล่าวว่า พระองค์ได้เสด็จ
สู่ ปริ นิพพานนั้นได้มีการถวายดอกปาริ ฉตั ร
เป็ นพุทธบูชา
คนไทยเรารู ้จกั ในชื่อทองหลางลาย
หรื อ ทองหลางด่างนี้ เป็ น Erythrina ในวงศ์ถวั่
(Leguminosaw Papilionoiceae)

ฝ้ าย (Gossypium barbadense L.)

พุทธประวัติ พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ ง
สาวกซึ่งเป็ นพระอรหันต์ชุดแรกจํานวน 60
องค์ ไปโปรดเวไนยสัตว์แล้ว พระองค์ก็เสด็จสู่
อุรุเวลาประเทศ ครั้นถึงไร่ ฝ่ายจึงหยุดใต้ตน้
ฝ้ ายต้นหนึ่ง
ฝ้ าย เป็ นพันธุ์ไม้สกุล (Genus) Gossypium ใน
วงศ์ (Family) ชบา (Malvaceae) เป็ นพันธุ์ไม้
ขนาดเล็กหรื อไม้พุม่

ตาล (Borassus flabbellifer L.)
พุทธประวัติพรรษาที่สองหลังจากที่
พระองค์สาํ เร็ จสัมมาสัมโพธิ์ ญาณ ได้เสด็จไป
ประทับ ณ ป่ าตาล ลัฏฐิวนุทยาน (ลัฏฐตาล)
เพื่อโปรดให้พระเจ้าพิมพิสารราชา แห่งแคว้น
มคธรวมทั้งบริ วารเข้าเฝ้ า
ตาล เป็ นพันธุ์ไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่ สกุล
Borassus ในวงศ์ (Family) Palmae

ไผ่ (Bamboo)

ในพระพุทธศาสนาเป็ นพระอาราม
แห่งแรก “เวฬุวนาราม” พระเจ้าพิมพิสารเป็ นผู ้
ถวาย พระอรหันต์ จํานวน 1,250 รู ป ได้มาเฝ้ า
พระพุทธเจ้าที่พระอารามนี้ เมื่อวันเพ็ญเดือน
สาม “วันมาฆบูชา” พระองค์ได้ถือวันนี้ เป็ นวัน
ประกาศหลักสามประการของพระพุทธศาสนา
ที่เรี ยกว่า “โอวาทปาติโมกข์” ไผ่เป็ นไม้พมุ่ ขึ้น
เป็ นกอในวงศ์ (Family) Gramineae
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1.3 เรียนรู้ จากใบไม้ ในวัด
สั งเกต ใบไม้
• นักเรี ยนเก็บใบไม้ท้ งั ใบอ่อน ใบแก่ คนละ 3-5 ใบ มารวมกันเป็ นของกลุ่ม สังเกตรู ปร่ าง
ขนาด สี ร่ องรอยบนใบไม้และอื่นๆ ของใบไม้แต่ละใบ เขียนสิ่ งที่สังเกตได้จากใบไม้ให้มากที่สุด

จัดกลุ่มใบไม้
• นัก เรี ย นจะสั ง เกตว่า ใบไม้ข องกลุ่ ม มี รูป ร่ า งลัก ษณะที่ เ หมื อนและแตกต่า งกัน นัก เรี ย น
ร่ วมกันคิ ดจัดจําแนกใบไม้ออกเป็ นกลุ่ มย่อย ประเด็นสําคัญที่ ค วรจะคิ ดร่ วมกันก่ อนสํา หรั บ ใช้ใ น
การจัดกลุ่ม เช่น
- จะใช้วธิ ี การอย่างไรในการจัดกลุ่มใบไม้
- มีวธิ ี การอย่างไรในการพิจารณาตัดสิ นลักษณะสําคัญที่สุดลําดับแรกที่ใช้ในการจําแนก
กลุ่มใบไม้
- มีใบไม้ใดที่น่าจะจัดเข้ากลุ่มได้มากกว่า 1 กลุ่ม และใบไม้ใดบ้างที่ไม่สามารถจัดเข้า
กลุ่มได้เลย
• นํา เสนอผลการจัด กลุ่ ม ใบไม้โ ดยเขี ย นลงในกระดาษพับ เพื่ อ การเรี ย นรู้ แล้ว เดิ น ชม
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ผลงานของกลุ่ม อื่นๆ ว่า การจัดกลุ่ม ใบไม้ของเพื่อนมี วิธี การที่ เหมาะสมอย่า งไร
จากนั้นกลับมาพิจารณาผลงานของกลุ่มและปรับปรุ งให้สมบูรณ์
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วิเคราะห์ ใบไม้
• นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเลื อกใบไม้ที่กลุ่มสนใจ 2 ชนิ ด พิจารณาเปรี ยบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของใบไม้ท้ งั 2 ชนิด แล้วนําเสนอผลการวิเคราะห์ดว้ ยแผนผังเวนน์

ร่ องรอยทีใ่ บไม้ ถูกทําลาย
• นัก เรี ย นได้สั ง เกตร่ อ งรอยต่ า งๆ ที่ ป รากฏบนใบไม้ จะมี ท้ งั รอยปรุ ก ลมๆ ใบฉี ก ขาด
ใบมีรอยไหม้ ใบเป็ นปม ฯลฯ
ร่ วมกันคิดคาดคะเนว่าร่ องรอยต่างๆ บนใบไม้ที่ถูกทําลายนั้นน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง
บันทึกความคิดของกลุ่มแล้วรวมกันเป็ นความคิดของทั้งห้อง
ลักษณะของร่ องรอยบนใบไม้

คาดคะเนสาเหตุที่ใบไม้ ถกู ทําลาย
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คําตอบจากใบไม้
• นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเลือกใบไม้ที่มีร่องรอยถูกทําลาย 1 ชนิด
- อธิ บายเหตุผลประกอบการเลือก
- สื บค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร่ องรอยใบที่ถูกทําลาย เช่น แมลง หอยทาก เชื้อรา ฯลฯ
- ร่ วมกันคิดวางแผนหาวิธีการ ที่จะทดลองปฏิบตั ิให้ได้คาํ ตอบ
- นําเสนอผลการวางแผน

• ลงมือปฏิบตั ิตามที่วางแผนไว้แล้วเขียนรายงานสั้นๆ นําเสนอผล
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ร่ วมกันคิดวิเคราะห์ มุมมองทางศาสนา นักเรียนแต่ ละคนคิด จับคู่คิดกับเพือ่ น แล้วรวม
ความคิดเป็ นของกลุ่ม นําเสนอความคิด โดยเขียนลงในกระดาษพับเพือ่ การเรียนรู้ แล้วแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ร่วมกัน
กิจกรรมเรี ยนรู ้จากใบไม้ในวัด ที่นกั เรี ยนได้จดั กลุ่มใบไม้ ได้สังเกตร่ องรอยของใบไม้อ่อน
ใบไม้แก่ที่ร่วงหล่นจากต้น เห็นร่ องรอยที่ใบไม้ถูกทําลายด้วยปั จจัยต่างๆ ทําให้นกั เรี ยนได้ความคิด
อะไรในมุมมองของศาสนา
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สะท้ อนสิ่ งทีเ่ รียนรู้ จากกิจกรรมที่ 1
1. สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ 1

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ในกิจกรรมที่ 1
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กิจกรรมที่ 2 : คุณค่ าสารในวัด สารในชุมชน
2.1 สารในวัดและชุมชน
จําแนกสาร
• นัก เรี ย นแต่ ล ะคนในกลุ่ ม คิ ดคนเดี ย ว คิ ดคู่ และคิ ดกลุ่ ม เกี่ ย วกับ “ฉันรู้ อะไรเกี่ ย วกับ
การจําแนกสาร”
คิดคนเดียวเกี่ยวกับ “ฉันรู้อะไรเกี่ยวกับการจําแนกสารและเกณฑ์ที่ใช้ ในการจําแนก”
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
คิดคูเ่ กี่ยวกับ “ฉันรู้อะไรเกี่ยวกับการจําแนกสารและเกณฑ์ที่ใช้ ในการจําแนก”
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
คิดกลุม่ เกี่ยวกับ “ฉันรู้อะไรเกี่ยวกับการจําแนกสารและเกณฑ์ที่ใช้ ในการจําแนก”
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

24

แผนภาพการจําแนกสาร
สารบริ สทุ ธิ์

สารแขวนลอย

ธาตุ

• นําคําในบัตรคําได้แก่
เติมลงในแผนภาพ การจําแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์

สารประกอบ

สารละลาย

สาร
จําแนกสารโดยใช้เนื้อสาร

สารเนื้อเดียว

สารเนื้อผสม
5

2

..................1

..................3

..................

..................

4

..................

• เลื อ กคํา ต่ อ ไปนี้ “สารบริ สุ ทธิ์ ” “สารประกอบ” “ธาตุ ” ใส่ ใ นกรอบซ้ า ยมื อ หน้ า
หมายเลข 1 - 3
1. สารที่ประกอบด้วยธาตุต้งั แต่สองชนิดรวมตัวกันทางเคมี
2. สารประกอบด้วยอนุ ภาคชนิดเดียวกันเท่านั้น
3. สารที่จาํ แนกได้เป็ นธาตุและสารประกอบ
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• เลือกตัวอักษรที่อยูใ่ ต้แผนภาพใส่ ไว้ หน้าข้อ 1-4

ก

1. ของผสมของธาตุ
2. ธาตุ

ข

ค
ง
3. สารประกอบ
4. ของผสมของธาตุ และสารประกอบ

เกมจําแนกสาร
• แต่ล ะกลุ่ ม รั บ เกมบัตรภาพแล้ว ร่ วมกันพิจารณาบัตรภาพทั้ง หมด ระดมความคิ ด ช่ วยกัน
จําแนกสารในบัตรภาพ โดยใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์ และจําแนกสารในภาพเป็ น
ธาตุ

สารประกอบ

สารละลาย

สารเนื ้อผสม

กติกาการเล่นเกมกลุ่มที่จาํ แนกสารได้ถูกต้องและรวดเร็ วที่สุดเป็ นผูช้ นะ
เขียนสิ่ งทีไ่ ด้ เรี ยนรู้ จากการเล่ นเกมบัตรภาพตามหัวข้ อในตาราง
สาร

อธิ บาย

ตัวอย่าง

สารเนื้ อผสม
สารละลาย
สารประกอบ
ธาตุ
• นําเสนอสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ เรื่ องการจําแนกสารโดยใช้เนื้ อสารเป็ นเกณฑ์จากการเล่นเกมบัตรภาพ
โดยเลือกออกแบบการนําเสนอด้วยกระดาษพับเพื่อการเรี ยนรู้
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บัตรภาพจําแนกสารเป็ นสารละลาย สารเนือ้ ผสม ธาตุ และสารประกอบ

1.ตะกรุดทองคําและเงินแท้

3.ฉัตรทองเหลือง

5.นํา้ หวาน

7.ระฆังในวัด

2.พระพุทธรู ปทองสัมฤทธิ์

4.แจกันแก้ ว

6.แก๊ สหุงต้ ม

8.สีสังเคราะห์ ทมี่ ีสารเคมีชนิดเดียว
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9.ทองคําแท้ ทใี่ ช้ เลีย่ มพระ

10.แผ่นทองคําเปลวบริสุทธิ์

12.วัสดุทใี่ ช้ ทาํ พระพุทธรู ปเนือ้ ผง
11.นํา้ มนต์

13.นํา้ มันพืชเติมตะเกียงในวัด

15.ขมิน้ สดตําละลายนํา้

14.อาหารวัว

16.นํา้ ตาลทราย

.
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17.นํา้ สะอาดในตุ่ม

19. เกลือแกง

18.กระเบือ้ งมุงหลังคาวัด

20.ปูนขาว

21.แก๊ สไฮโดรเจนในลูกโป่ งสวรรค์

22. ปรอทในเทอร์ มอมิเตอร์ วดั ไข้

23.ถ่ านไม้

24.นํา้ พริก
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2.2 ย้ อมสี จีวรด้ วยสี จากธรรมชาติ
ผ้า จี ว รของพระสงฆ์ย อ้ มสี ธ รรมชาติ เ ป็ นภู มิ ปั ญ ญาที่ มี ม าแต่ ส มัย พุ ท ธกาล มนุ ษ ย์รู้ จ ัก ใช้
ส่ ว นต่ า งๆ ของพื ช พรรณ วัส ดุ ธ รรมชาติ ที่ อ ยู่ใ กล้ตวั มาย้อ มสบง จี ว ร ให้ เป็ นสี เ หลื อ ง เนื่ อ งจาก
สี ธรรมชาติเป็ นสี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความนุ่มนวล สบายตา ปลอดภัยจากสารเคมี

สี สันจากดอกไม้
• นักเรี ยนเก็บใบไม้ ดอกไม้ที่มีสีสันต่าง ๆ ที่ร่วงหล่นตามพื้นดิน สังเกตความ แก่ – อ่อน
สด – แห้ง ของใบไม้ ดอกไม้ ลองขยี้ใบไม้ – ดอกไม้แล้วถูบนกระดาษสี ขาวเกิดอะไรขึ้น จะนําไปใช้
ประโยชน์อย่างไรบ้าง

สกัดสี จากพืช
• สื บค้นข้อมูลวิธีการสกัดสี จากส่ วนต่าง ๆของพืชโดยเฉพาะสี เหลืองที่จะใช้ยอ้ มจีวร และ
กระบวนการย้อมผ้าฝ้ ายด้วยสี ธรรมชาติ บันทึกผลการสื บค้น
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นักเรี ยนแต่ละกลุ่มทดลองสกัดสี จากพืชที่เลือกไว้ โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการสื บค้นข้อมูลแล้ว
ย้อมผ้า ด้วยสี ที่ ส กัดได้ และบันทึ ก ผลการทดลอง นํา ผลงานผ้า ย้อมสี ไ ปจัดแสดงไว้หน้า ห้องเรี ย น
ให้เพื่อนทุกกลุ่มชื่นชมผลงาน
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2.3 ร่ วมดูแลรักษาสารในวัด
อ่านความรู้
วัด มีพระพุทธรู ปและเครื่ องสังฆภัณฑ์จาํ นวนมากซึ่ งทําด้วยโลหะ เช่ น ทองเหลือง ทองแดง
เงิน ทองคํา ตะกัว่ พระพุทธรู ปและสังฆภัณฑ์ เช่น พาน แจกันเนื้อโลหะ เมื่อสัมผัสกับอากาศผิวโลหะ
จะเกิดปฏิกิริยาเคมีทาํ ให้ผิวโลหะเกิดสนิ มเป็ นรอยด่างคลํ้าไม่เป็ นมัน จากภูมิปัญญาพบว่ามะขามใช้ขดั
สนิ มออกจากโลหะได้โดยนําขันเงิน พานเงิน ขันทองเหลือง แจกันเชิ งเทียน ต้มในนํ้าที่ใส่ มะขามดิบ
ชนิ ดเปรี้ ยว จนเดื อดประมาณ 30 นาที เมื่ อนํา เอาเครื่ องโลหะเหล่ านั้นขึ้ นมา คราบสนิ มที่ ติดอยู่จะ
หายไป โลหะจะเป็ นเงาแวววาว นอกจากมะขามแล้ว ยังมีหญ้าชนิดหนึ่ งมีลกั ษณะเป็ นเถาเล็ก ๆ คล้าย
ผักแว่น ใบเล็กสี เขียวจัด เรี ยกกันในท้องถิ่นว่า “ส้มสังกา” หญ้าชนิดนี้มีสมบัติช่วยขัดสนิมออกจาก
โลหะได้ดีเช่นเดียวกัน

พระพุทธรู ป และสังฆภัณฑ์ที่ทาํ ด้วยโลหะ
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ขัดเงาเครื่องสั งฆภัณฑ์
นัก เรี ย นเลื อ กสั ง ฆภัณ ฑ์ ที่ เ ป็ นโลหะมาขัด เงาเครื่ อ งสั ง ฆภัณ ฑ์ ใ ห้เ งางาม โดยใช้ค วามรู้
ภูมิปัญญาไทยจากที่อ่านแล้ว เขียนวิธีการ และแสดงภาพสังฆภัณฑ์ที่นกั เรี ยนขัดเรี ยบร้อยแล้ว
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2.4 โบราณวัตถุในวัด

สํ ารวจสั งเกตโบราณสถานในวัด
• สํารวจสั งเกต พระพุทธรู ป สถูป เจดี ย ์ และโบราณวัตถุ อาคารสิ่ งก่ อสร้ างในวัดที่ ใ ช้
อิฐปูนเป็ นวัสดุก่อสร้าง เขียนแผนภาพแสดงโบราณวัตถุที่กลุ่มสนใจ
• พิ จ ารณาว่า มี ก ารผุ พ งั สึ ก กร่ อ นอย่า งไร และคาดคะเนสาเหตุ ข องการผุพ งั สึ ก กร่ อ น
บันทึกผล
• สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการผุพงั สึ กกร่ อนของโบราณวัตถุต่างๆ ในวัดมีอะไรบ้าง
ผุกร่ อนได้อย่างไร และมีวธิ ี การป้ องกันแก้ไขอย่างไรบ้าง บันทึกข้อมูลที่สืบค้น
โบราณวัตถุ

คาดคะเนสาเหตุของการผุพงั สึ กกร่ อน

วิธีป้องกันการผุพงั สึ กกร่ อน

34

• นักเรี ยนแต่ละกลุ่มใช้ความรู ้ที่ได้จากที่สืบค้น ออกแบบและทดลองเพื่อแก้ปัญหาการผุพงั
สึ กกร่ อน
- โบราณวัตถุ และสิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสารประกอบคาร์ บอเนต
- โบราณวัตถุที่เป็ นโลหะ
• เขียนรายงานแสดงวิธีการและผลการแก้ปัญหาโบราณวัตถุผงุ พังสึ กกร่ อน
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สะท้ อนสิ่ งทีเ่ รียนรู้ จากกิจกรรมที่ 2
1. สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ 2

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ในกิจกรรมที่ 2
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กิจกรรมที่ 3 : ใช้ พลังงานในวัดอย่ างยัง่ ยืน
3.1 การใช้ พลังงานไฟฟ้าในวัด
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่ช้ นั บรรยากาศ จากภาคการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าร้ อยละ 43 ภาคการขนส่ งร้ อยละ 32 และภาคอุ ตสาหกรรมร้ อยละ 25 การผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า
มี ส่ ว นมากที่ สุ ดในการปล่ อยก๊ า ซเรื อ นกระจก ซึ่ งนํา ไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศ พบว่า
ร้อยละ 95 ของเชื้ อเพลิ งที่ใช้เพื่อผลิ ตไฟฟ้ าในประเทศ ยังคงเป็ นเชื้ อเพลิงฟอสซิ ล เช่ นถ่านหิ น หรื อ
ก๊ า ซธรรมชาติ ขณะเดี ย วกัน ในด้า นการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าของวัดต่ า ง ๆก็ มี ส่ ว นช่ ว ยลดการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ จําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากภิกษุสงฆ์ สามเณรอย่างจริ งจัง
และต่อเนื่อง เพื่อเป็ นตัวอย่างในการส่ งเสริ มและสนับสนุนแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นการป้ องกันและลดมลพิษ
ซึ่ ง ช่ วยแก้ไ ขปั ญหาการเปลี่ ย นแปลงสภาวะภูมิ อากาศ โดยการประหยัดการใช้ทรั พ ยากรเชื้ อเพลิ ง
หรื อ ใช้ พ ลัง งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในโบสถ์ วิ ห ารและการใช้เ ครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าต่ า ง ๆในวัด โดย
ไม่กระทบต่อความต้องการใช้งานของภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิ กาแล้วยังช่ วยสร้างจิตสํานึ กที่ดี
ในการประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้ าในวัด และยังส่ งผลต่อการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
สํ ารวจการใช้ ไฟฟ้าในวัด
• นักเรี ยนแต่ละกลุ่มแบ่งงานกันสํารวจชนิดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าไว้ในแต่ละบริ เวณต่างๆ ของวัด
เช่น โบสถ์ วิหาร ที่อยูข่ องสงฆ์ ฯลฯ และเวลาที่ใช้เครื่ องไฟฟ้ าในแต่ละวัน บันทึกผลลงในกระดาษพับ
เพื่อการเรี ยนรู ้
• คํานวณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่สํารวจในวัด และค่าไฟฟ้ า โดยใช้ขอ้ มูล
ในตารางแสดงกําลังไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
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ตารางบันทึกการใช้ พลังงานไฟฟ้าในวัด
(1)
(2)
ประเภทและ
จํานวน
ชนิด
(ชิ้น/หน่ วย)
เครื่องใช้ ไฟฟ้า

(3)
กําลังไฟฟ้า
W
= kw
1000

(4)
(5)
เวลาทีใ่ ช้ พลังงานทีใ่ ช้
(10ชั่ วโมง)
(Kwh)
Kwh

(6)
ค่ าไฟฟ้า 10 (บาท
ต่ อ 1 หน่ วย)
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ข้ อมูลแสดงกําลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ ไฟฟ้า

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

เครื่องใช้ ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ
เครื่ องพิมพ์ผลเลเซอร์ (Laser Printer)
เครื่ องพิมพ์ผลพ่นหมึก(Inkjet Printer)
เครื่ องฉายทึบแสง
เครื่ องฉายProjector
เครื่ องปรับอากาศ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ยาว
หลอดฟลูออเรสเซนต์ส้ ัน
หลอดไฟสปอร์ ตไลต์
เครื่ องชงกาแฟ
เครื่ องดูดฝุ่ น
เครื่ องซักผ้าระบบปั่ นแห้ง
ตูเ้ ย็น 7 – 10 คิว
พัดลม
พัดลมเพดาน
โทรทัศน์ขาวดํา
โทรทัศน์สี 14 นิ้ว
โทรทัศน์สี 26 นิ้ว
เครื่ องเสี ยง
เตาไฟฟ้ า
เตาไมโครเวฟ
เครื่ องปิ้ งขนมปั ง
หม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า
เครื่ องทํานํ้าอุ่น
กระติกนํ้าร้อน 2.4 ลิตร
เตารี ด

กําลังไฟฟ้า(วัตต์ )
20
85-120
60-70
3-5
36-48
300-350
2,300-3,500
36
18
700-1,500
200-600
750-3,000
400-3,000
70-145
25-75
70-100
28-150
48
95
200-1,000
200-1,500
100-1,000
800-1,000
450-1,500
90-4,800
600
750-2,000
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ใช้ พลังงานไฟฟ้าในวัดอย่ างยัง่ ยืน
• ระดมความคิ ดร่ วมกันทั้ง ห้องว่า เมื่ อรวมค่า ใช้จ่า ยทั้ง หมดในการใช้ไ ฟฟ้ าของวัดแล้ว
นักเรี ยนคิดว่ามีความจําเป็ นหรื อไม่ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ า จะลดการใช้ไฟฟ้ าในส่ วนใดได้บา้ ง
และมีวธิ ีการเสนอแนะต่อวัดอย่างไร บันทึกผลความคิด และข้อเสนอแนะ
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3.2 ธูปเทียนไร้ ควัน
อ่าน – แลกเปลีย่ นความคิด
• นักเรี ยนแต่ละคนอ่านแล้วแลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุ่ม
• สรุ ปความคิดจากการอ่านและนําเสนอว่าควรดัดแปลงวิธีการใช้ธูปเทียนเพื่อป้ องกันปั ญหา
ต่อสุ ขภาพได้อย่างไรบ้าง

ฟ้าหญิงทรงขอร้ อง เลิกจุดธูปบูชามีสารก่อมะเร็ง
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงบรรยายปาฐกถา
พิเศษ Oncology หรื อการศึกษาและการรักษาด้านเนื้ องอกของร่ างกาย เปิ ดการประชุมวิชาการ
ณ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 22 ประจําปี 2554 ในวาระครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ทรงขอร้ องเลี่ ย งจุ ดธู ป บู ช าพระพุท ธรู ป ทรงชี้ เป็ นต้นเหตุ ม ะเร็ ง มากกว่า ควันพิษ ที่
รถยนต์ปล่อยออกมา เป็ นไลฟ์ สไตล์ที่ทาํ ให้คนร่ วงผล็อย ๆ ตายด้วยโรคมะเร็ ง ทรงแนะให้
จุดในที่ที่อากาศถ่ายเท ไม่ใช่จุดในห้องแอร์ ทรงเผยวัดให้ความร่ วมมือดีมาก “มีโอกาสได้พูด
กับพระ พระให้ความร่ วมมือดีมาก เวลามีคนไปบูชาพระ พระท่านบอกว่าให้จุดเทียนเฉย ๆ นะ
ไม่ตอ้ งจุ ดธู ป” ควันธู ป เป็ นวิถี ชีวิตของคนไทย บางครั้ งทรงบอกว่าไม่ให้ทาํ โดยเฉพาะคน
สู งอายุ “จะบอกให้เปลี่ยนหรื อบอกไม่ให้ทาํ ก็ถูกโต้เถียงว่ามันเป็ นประเพณี ”
“เที ยนก็มีสารก่ อมะเร็ งออกมาเหมื อนกันจากการเผาไหม้ แต่เมื่ อเที ยบกับธู ปแล้วมี
สารก่อมะเร็ งน้อยมาก ดังนั้นให้จุดธู ปให้นอ้ ยลง ไม่จุดในห้องแอร์ หรื อให้จุดในห้องที่อากาศ
ถ่ายเทหรื อจุดข้างนอก” ทรงแนะนําเกี่ยวกับธูปอีกว่า
1. ให้เผยแพร่ ขอ้ มูลการวิจยั โดยใช้ภาษาง่าย ๆว่าอันตรายเพราะอะไร
2. ทําเป็ นแผ่พบั เล็ก ๆ แจก
3. ทําเป็ นฝึ กอบรมสําหรับคนทัว่ ไป
ลองคิดใช้ ธูป – เทียนไร้ ควันพลังงานแสงอาทิตย์
• สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับการต่อวงจรแผงเซลล์แสงอาทิตย์กบั หลอด LED แล้วทดลองต่อวงจร
นําไปให้ได้รับแสงอาทิตย์ทาํ ให้สว่างที่ละหลอด จนครบทั้ง 4 หลอด
• สั ง เกตแผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ และบัน ทึ ก ค่ า ความต่ า งศัก ย์ไ ฟฟ้ า และกระแสไฟฟ้ าที่
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ได้

41

• ร่ วมกันคิด ออกแบบและประดิษฐ์ ธูป – เทียน ไร้ ควันพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้วสั ดุที่
หาได้ง่ายในท้องถิ่น
รู ป วงจรการต่ อแผงเซลล์ แสงอาทิตย์กบั LED

รู ปสิ่ งประดิษฐ์ ธูป-เทียนไร้ ควันด้ วยพลังงานแสงอาทิตย์
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3.3 คิดประดิษฐ์ โคมลอย
การปล่ อยโคมลอยในวัด ต่ า ง ๆในภาคเหนื อ เป็ นประเพณี อย่า งหนึ่ ง ของชาวพุ ท ธ
ล้านนา นิยมปล่อยกันในเทศกาลลอยกระทงเดือนยีเ่ ป็ ง (วันเพ็ญเดือน 12) โดยมีความเชื่อว่าเป็ น
การปล่อยเคราะห์โศกขอความสงบสุ ขและเป็ นสิ ริมงคล
สื บค้ นข้ อมูล...โคมลอย
• นักเรี ยนเคยเห็นหรื อเคยทําโคมลอยหรื อไม่
• โคมลอยมีรูปแบบและวิธีการที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง
• ประเพณี ปล่อยโคมลอยเริ่ มมาอย่างไร และมีการสื บสานประเพณี มาอย่างไร
• ให้นกั เรี ยนช่วยกันสื บค้นข้อมูล แล้วนํามาจัดแสดงบนบอร์ดหน้าชั้น
บันทึกการสื บสานประเพณีโคมลอย
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คิดประดิษฐ์ โคมลอย
• นักเรี ยนร่ วมกันคิดออกแบบและประดิษฐ์โคมลอย สิ่ งควรคํานึงถึง คือ
- รู ปแบบของโคมลอย
- วัสดุที่ใช้ทาํ โคมลอย
- พลังงานที่จะใช้ทาํ ให้โคมลอยได้สูงและนาน
• บันทึกความคิดการออกแบบโคมลอย (แสดงภาพประกอบ)
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• นักเรี ยนแต่ละกลุ่มปล่อยโคมลอย วัดความสู งและเวลาที่โคมลอยอยูใ่ นอากาศ บันทึกผล
ลักษณะ/รู ปแบบของโคม
ลอยของกลุ่ม

ระยะความสู งของโคมที่ลอยได้ เวลาที่โคมลอยอยูใ่ น
อากาศ

เชื่อมโยงโคมลอยกับความรู้ วทิ ยาศาสตร์
• อ่ า นความรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกับ พลัง งานและการเคลื่ อ นที่ แ ล้ว ร่ ว มกัน คิ ด เขี ย น
คําอธิ บายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่ทาํ ให้โคมลอยลอยได้สูงและลอยอยูใ่ นอากาศได้นาน
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สะท้ อนสิ่ งทีเ่ รียนรู้ จากกิจกรรมที่ 3
1. สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ 3

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ในกิจกรรมที่ 3
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กิจกรรมที่ 4 : มหัศจรรย์ ศาสนสถาน
4.1 การออกแบบศาสนสถาน
อ่าน – คิด ร่ วมกันในกลุ่ม
มหัศจรรย์ ! พระอาทิตย์ลอดประตู ปราสาทพนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้ ง
วันแห่ งพลังดวงอาทิตย์ พิศวงที่ ปราสาทหินพนมรุ้ ง จ.บุรีรัมย์
ในหนึ่งปี จะมีเพียง 4 วัน เท่านั้นที่ "ปราสาทหิ นพนมรุ ้ง" ภายในบริ เวณอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ ้ง ต.ตาเป๊ ก อ.เฉลิมพระเกี ยรติ จ.บุรีรัมย์ จะมีตะวันขึ้นหรื อตก ตรงลอดช่ องประตูท้ งั 15 ช่ อง
ได้ตรงอย่างน่าพิศวง ปรากฏการณ์แบบนี้ชีวติ หนึ่ งต้องไปดูภูมิปัญญาของคนโบราณนั้นน่าทึ่ง นอกจาก
สถาปั ตยกรรมของ ปราสาทหิ นพนมรุ ้ง อันยิง่ ใหญ่และงดงามแล้ว ใครเลยจะรู้วา่ มีวนั เวลาที่เขาคํานวณ
ได้อย่างน่ าพิศวง ตรงที่ในฤดูกาลต่างกัน เมื่อพระอาทิตย์ข้ ึนจะส่ องแสงลอดช่ องตรงกรอบประตูท้ งั
15 บาน ที่เรี ยงกันได้อย่างเหลือเชื่ อ ในเดือนเมษายนและกันยายน และจะเห็นมหัศจรรย์พระอาทิตย์ตก
ลอดช่องกรอบประตู ในเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม
ทั้งนี้ มีความเชื่ อกันว่า ปรากฏการณ์น้ ีเป็ นปรากฏการณ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ การรับแสงอาทิตย์ที่
สอดส่ องผ่านศิวลึงค์ ซึ่ งตั้งอยูก่ ลางปราสาทเขาพนมรุ ้ง เป็ นการเสริ มพลังชีวิต และความเป็ นสิ่ งมงคล
กับตนเองและครอบครัวของผูท้ ี่พบเห็น
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• นักเรี ยนคิดว่าปรากฏการณ์ที่ปราสาทพนมรุ ้งมีความมหัศจรรย์อย่างไร ผูอ้ อกแบบมีวิธีการ
คิดอย่างไร จึ งจะเกิ ดปรากฏการณ์ เช่ นนั้นได้ ในชุ มชนของนักเรี ยนมีการออกแบบศาสนสถานที่มี
ปรากฏการณ์มหัศจรรย์เช่นนี้หรื อไม่

• นักเรี ยนศึกษา สื บค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญา และแนวความคิด ในการวางผัง
ก่อสร้างปราสาทพนมรุ ้ง และวางแผนนําเสนอในรู ปแบบที่น่าสนใจตามความคิดของกลุ่ม
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• นักเรี ยนสังเกตการออกแบบศาสนสถานที่วดั ในท้องถิ่นของนักเรี ยน ระดมความคิดร่ วมกัน
ในกลุ่มเพื่อคิดประเด็นที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าต้องการรู ้อะไร จะหาความรู ้น้ นั ได้จาก แหล่งความรู้
ใด แล้วลงมือปฏิบตั ินาํ เสนอผลในรู ปแบบตามความคิดของกลุ่ม แล้วแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันทั้งห้อง
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กําหนดทิศเพือ่ สร้ างวัด
ศาสนสถานและกําแพงเมืองโบราณหลายแห่ งในโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย พบว่ามี
การวางตัวในแนวทิศที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวทิศเหนือ – ใต้ ตะวันออก – ตะวันตก เชื่อว่า
ได้รับอิทธิ พลจากศาสนาและอารยธรรมของแต่ละพื้นที่ ตัวอย่างที่ยงั หลงเหลือให้เราสังเกตได้อยูใ่ น
เมืองไทย ได้แก่วดั และกําแพงเมืองโบราณหลายแห่ง อาทิ กําแพงเมืองเชี ยงใหม่ และปราสาทหิ น
พนมรุ ้ง ที่สําคัญอีกประการหนึ่ งที่น่าสนใจ คือ การออกแบบศาสนสถาน และโบราณสถานต่างๆ จะมี
รู ปทรงเรขาคณิ ต
• นักเรี ย นคิ ดว่าคนโบราณใช้เครื่ องมื อและวิธีการอะไรในการกําหนดทิศ เหนื อ – ใต้
ตะวันออก – ตะวันตก ในการวางทิศทางเพื่อก่อสร้างวัดหรื อโบราณสถานต่างๆ

รูปแบบศาสนสถาน
• นักเรี ยนสังเกต สํารวจรู ปแบบของศาสนสถานและโบราณวัตถุ ในวัด เช่ นโบสถ์ วิหาร
เจดี ย ์ และอื่ น ๆ มี ค วามสอดคล้อ งกับ แบบรู ป ทางคณิ ต ศาสตร์ อ ะไร และมี ส มมาตรแบบใดบ้า ง
จะตรวจสอบได้อย่างไร บันทึกผลการสํารวจโดยสเก็ตช์ภาพประกอบด้วย
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การกําหนดสั ดส่ วนของพระพุทธรูป
• นักเรี ยนสังเกตพระพุทธรู ปในโบสถ์หรื อตามสถาน
ที่ต้ งั บูชาพระพุทธรู ปท่านัง่ ขัดสมาธิ จะเห็ นว่าความกว้างของ
หน้ า ตัก กับ ความสู ง ขององค์ พ ระมี สั ด ส่ ว นที่ ง ามเหมาะสม
นักเรี ยนทราบหรื อไม่วา่ การคิดสัดส่ วนสําหรับสร้างพระพุทธรู ป
ในท่านัง่ ขัดสมาธิ มีวธิ ี คิดอย่างไร
• สํารวจพระพุทธรู ปท่านั่งขัดสมาธิ วัดความกว้าง
ของหน้าตักและความสู งขององค์พระพุทธรู ปหลายๆ องค์แล้ว
คํานวณหาสัดส่ วน บันทึกลงในตาราง

• สํารวจรวบรวมข้อมูล โดยให้เพื่อนแต่ล ะคนในกลุ่ มนั่งขัดสมาธิ แล้ววัดความกว้างของ
หน้าตักกับความสู งของลําตัวในท่านัง่ นั้น บันทึกผลการวัดของทุกกลุ่มลงในตารางบันทึกผล
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• นักเรี ยนร่ วมกันพิจารณาข้อมูลในตาราง ถ้านํามาเทียบกับขนาดของคนปกติแล้วจะอธิ บาย
ว่าอย่างไรเกี่ยวกับที่มาของสัดส่ วนองค์พระพุทธรู ปท่านัง่ ขัดสมาธิ

การวัดและคิดคํานวณ
• นักเรี ยนจะสังเกตว่า วัดในชุ มชนต่างๆ จะมี การก่อสร้ างเพิ่มเติมหรื อซ่ อมแซมอยู่เสมอ
ถ้าวัดในชุ มชนของนักเรี ยนต้องการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาที่ชาํ รุ ด หรื อปูกระเบื้องพื้นโบสถ์ใหม่
ทางวัดต้องการประมาณการจํานวนกระเบื้องมุงหลังคา หรื อกระเบื้องปูพ้ืน นักเรี ยนกําหนดพื้นที่เอง
และเสนอแนะวิธี ก ารวัดพื้ นที่ รวมถึ ง การคิดคํา นวณจํา นวนกระเบื้ องมุง หลังคาหรื อกระเบื้ องปูพ้ืน
สําหรับพื้นที่ที่กาํ หนด (กระเบื้องมุงหลังคา นักเรี ยนต้องคํานึงถึงพื้นที่กระเบื้องส่ วนที่ทบั ซ้อนกันด้วย)

52

4.2 เรียนรู้ เรื่องทรายในวัด
คนโบราณ เชื่ อว่าทุกครั้งที่เดิ นออกจากวัด จะนําทรายในวัดติดเท้าออกมาด้วยโดยไม่ได้ต้ งั ใจ
ด้วยความเชื่ อดังกล่าว จึงเป็ นส่ วนให้เกิดประเพณี การขนทรายเข้าวัดเกิดขึ้น เพื่อการทดแทนทรายติด
เท้า เมื่ อ เดิ นออกจากวัด อุ บ าย หรื อคํา อธิ บ ายดัง กล่ า วมี เหตุ ผลสอดคล้อ งกับ อุ ป นิ สัย ของคนไทย
โดยหมายความว่าพื้นที่วดั ในอดี ตมีทรายมากอยู่แล้วจนเป็ นที่สังเกตได้ ทําไมวัดในอดีตจึงถึงมีทราย
มากมาย จนติดเท้าผูค้ นที่เดินออกจากวัด
การแปลความหมายว่า ทํา ไมจึ ง เกิ ด ประเพณี ก ารขนทรายเข้า วัดเป็ นเรื่ องที่ น่า สนใจ หาก
วิเคราะห์ถึงลักษณะที่ต้ งั และสภาพแวดล้อมในอดี ตของวัด วัดในอดี ตเป็ นทั้งศูนย์รวมจิตใจ – เป็ น
ศูนย์รวมความรู ้ของชุมชน ดังนั้นที่ต้ งั วัด จึงมักตั้งอยูบ่ ริ เวณพื้นที่ราบลุ่มริ มฝั่งนํ้า ใกล้ชิดกลมกลืนกับ
ชุ ม ชน ดัง นั้นสภาพพื้นดิ นส่ วนมากจึ ง เป็ นดิ นเหนี ย วมากกว่า ดิ นประเภทอื่ นๆ (ที่ ราบริ ม ฝั่ ง นํ้า ทั้ง
สองด้านประกอบด้วยตะกอนขนาดเคลย์ – ดินเหนียว เป็ นหลัก)
ลักษณะของดิ นเหนี ยว เมื่อฝนตกพื้นที่ภายในวัด จะแฉะ เละ เลอะเทอะ เป็ นขี้โคลนแต่เมื่อ
แห้ง จะแตกระแหง คนในอดี ตซึ่ ง มีชีวิตผูกพันกับ วัดอย่างใกล้ชิด ใช้ท รายซึ่ ง หาได้ไม่ ยากนัก ตาม
ร่ องนํ้า หาดริ มนํ้ามาโรยบริ เวณทางเดิ น เพื่อลดปั ญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยงั มีการใช้ทรายในการ
ถมวัดให้พ้ืนสู งขึ้น สร้างสิ่ งปลูกสร้างในวัด เช่น เจดีย ์ ด้วยเหตุน้ ี ทรายจึงเป็ นที่ตอ้ งการของวัด และ
เป็ นส่ วนที่ทาํ ให้เกิดประเพณี ขนทรายเข้าวัดสื บตลอดมา จนถึงปั จจุบนั (http://www.khaosaner.co.th)
สื บค้ นข้ อมูลเกีย่ วกับทราย
• นักเรี ยนรู ้ จกั “ทราย” อย่างไรบ้าง เขียนสิ่ งที่รู้เกี่ ยวกับ “ทราย” แล้วจับคู่คิดกับเพื่อน
จากนั้นคิดร่ วมกันทั้งกลุ่ม และเขียนสรุ ปว่ารู้อะไรเกี่ยวกับ “ทราย”

• นักเรี ยนแต่ละคนอ่านความรู้เรื่ อง “ทราย” หรื อสื บค้นข้อมูลจากสื่ อแหล่งต่างๆ เปรี ยบเทียบ
สิ่ งที่นกั เรี ยนรู ้เกี่ยวกับทรายกับที่อ่านความรู ้เป็ นอย่างไร แล้วสรุ ปเขียนเป็ นแนวความคิดหลักจากข้อมูล
ที่อ่าน ลงในกระดาษพับเพื่อการเรี ยนรู ้
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รู้จักทรายให้ มากขึน้ ... แบบไหนจุมากกว่ากัน
• นัก เรี ย นคงเคยเห็ นบริ เวณคลัง นํ้า มัน หรื อเคยเห็ น
จากภาพถังนํ้ามันที่มีความจุมากๆ มีรูปร่ างแบบใด
• ถังนํ้ามันขนาดใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกเตี้ย
แทนที่ จะเป็ นทรงกระบอกสู ง นักเรี ย นคิ ดว่า เหตุผ ลสําคัญที่ ท าํ
ภาชนะแบบนั้น คืออะไร

• นักเรี ยนพิจารณาภาชนะรู ปทรงกระบอกสู ง กับทรงกระบอกเตี้ย
- คาดคะเนว่ารู ปแบบใดน่าจะมีปริ มาตรมากกว่ากัน
- นักเรี ย นจะมี วิธีพิสู จน์ได้อย่างไรว่าภาชนะรู ปทรงกระบอกสู งกับทรงกระบอกเตี้ ย
รู ปแบบใดมีปริ มาตรมากกว่ากัน ร่ วมกันหาวิธีพิสูจน์ คิดถึงคณิ ตศาสตร์ที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้มา
จะ
ช่วยให้ได้คาํ ตอบง่ายขึ้น บันทึกความคิดของกลุ่มไว้ในสมุดบันทึก
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• นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มลงมือปฏิ บตั ิเพื่อพิสูจน์ความคิดโดยใช้กระดาษ A4 พับม้วนเป็ น
รู ป ทรงกระบอกสู ง และเตี้ ย หรื อใช้ ภ าชนะทรงกระบอกที่ ส ามารถหาได้ และตวงทรายลงใน
ทรงกระบอกแต่ละใบ บันทึกผลที่เกิดขึ้น
• เขียนอธิบายวิธีการสั้นๆ ที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิและผลที่เกิดขึ้นลงในกระดาษพับเพื่อการเรี ยนรู้
จากนั้นแต่ละกลุ่มเดินชมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ พิจารณาความคิดและการพิสูจน์ของกลุ่มเพื่อน

• สรุ ปร่ วมกันให้ได้ความรู ้ที่ถูกต้องและปรับปรุ งผลงานของกลุ่มให้สมบูรณ์
มุมทีท่ รายกองได้
นักเรี ยนคงเคยเห็นกองข้าวเปลือก กองเกลือ หรื อกองทราย

มุมที่กองได้

มุมที่กองได้

มุมที่กองได้
• นักเรี ยนคิดว่า เราจะสามารถกองข้าวเปลือก หรื อกองทรายให้สูงมากๆ โดยมีพ้ืนที่น้อย
ในการกองได้หรื อไม่
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• นักเรี ยนคงเคยได้ยนิ หรื อเคยเห็นวัดในชุมชนมีประเพณี
ขนทรายเข้าวัดและก่อเจดียท์ ราย ถ้านักเรี ยนจะไปร่ วมประเพณี
ก่อเจดี ย ์ทรายที่ วดั นั ก เรี ยนจะช่ วยกันคิ ด ก่ อ เจดีย์ทรายให้ มี
ความสู งมากๆ ในพืน้ ทีจ่ ํากัดได้ อย่ างไร
สิ่ งสํ าคัญที่นักเรี ยนต้ องร่ วมกันคิดคํานึงถึงคือ
- ฐานความกว้างของกองทราย
- ความสู งของการเททราย
- ตําแหน่งและอัตราการเททราย

- มุมที่เททราย
- ตัวแปรต่างๆ ที่ตอ้ งควบคุม

• นักเรี ยนแต่ ละกลุ่ มลงมื อปฏิ บตั ิตามที่คิดไว้ โดยทดลองก่ อกองทราย 1 กอง อาจทําซํ้า
หลายครั้ง เพื่อทดสอบกองทรายที่กองได้ วัดค่าต่างๆ ที่กองทราย นักเรี ยนคิดว่าจะวัดค่าต่างๆ เหล่านี้
ได้อย่างไร อ่านความรู ้เพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธีการวัดค่าต่างๆ บันทึกผลลงตาราง
- ความกว้างของฐานกองทราย
- ความสู งของกองทราย
- มุมที่ทรายกองได้
• เขียนอธิ บายวิธีดาํ เนิ นการสั้นๆ รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิ ลงในกระดาษ
นําเสนอที่เตรี ยมไว้

• นักเรี ยนนําเสนอผลการกองทรายและเดินชมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ผลงานของกลุ่มที่
กองได้ดีที่สุดว่าเป็ นอย่างไร
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• นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการกองทราย จดลงในสมุดบันทึก

สื บสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย
• นักเรี ยนร่ วมกันคิดและเขียนสิ่ งที่อยากรู้เกี่ยวกับประเพณี ขนทรายเข้าวัด และก่อเจดียท์ ราย
แล้วแบ่งงานกันสื บค้นข้อมูลโดยอาจสอบถามจากพระ จากผูร้ ู้ในชุมชน จากอินเทอร์ เน็ตและสื่ อแหล่ง
ต่ า งๆ แล้ว นํา มาเรี ย บเรี ย งเป็ นความรู ้ นํา เสนอโดยจัด บอร์ ด นิ ท รรศการให้เ พื่ อนๆ ในโรงเรี ย นได้
รับทราบ
บอร์ ดนิทรรศการ “ประเพณีขนทรายเข้ าวัดและก่อเจดีย์ทราย”
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สะท้ อนสิ่ งทีเ่ รียนรู้ จากกิจกรรมที่ 4
1. สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่ 4

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ในกิจกรรมที่ 4
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กิจกรรมที่ 5 : ร่ วมใจจัดการสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยัง่ ยืน
นั ก เรี ยนอยู่ ใ นวัด ที่ สุ ข สงบ ร่ มรื่ น มี ธ รรมชาติ ที่ ส วยงาม มี สิ่ งแวดล้ อ มที่ มี
ความหลากหลายของสิ่ งมีชีวติ ประกอบด้วยต้นไม้สาํ คัญในพุทธศาสนาและไม้ดอกไม้ประดับ
นานาพันธุ์ หญ้าและวัชพืชปกคลุมดิน ในบริ เวณที่มีตน้ ไม้เหล่านี้ จะพบสัตว์ต่าง ๆ เช่น นก
มด แมลงต่าง ๆ ผีเสื้ อ หนอน แมงมุม ฯลฯ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงในวัดด้วย
พระพุทธรู ป อาคารและสิ่ งก่อสร้างเช่น โบสถ์ วิหาร ได้แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติความเป็ นมาของวัด และเศรษฐกิจของชุมชน
ความ สุ ข สงบ ร่ มรื่ น และสิ่ งแวดล้อมจะลดคุ ณค่าไปไม่น้อยเพราะทุกวันนี้ วดั ที่มี
การจัดการสิ่ งแวดล้อมไม่ดี วัดมีขยะมากซึ่ งนับ วันจะมีป ริ ม าณเพิ่มมากขึ้ นทั้งปริ มาณและ
ชนิ ด ขยะ จึ ง มี ข ยะมู ล ฝอยตกค้า งตามสถานที่ ต่ า ง ๆ ของวัด รวมถึ ง การกํา จัด โดยวิธี เ ผา
กลางแจ้งหรื อกองบนพื้นอย่างขาดการดูแลจัดการให้ถูกวิธี ซึ่ งไม่ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล
ส่ งผลกระทบด้านสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมในวัด
แนวทางการจัดการสิ่ งแวดล้ อมทีว่ ดั
• ร่ วมกันพิจารณาสภาพแวดล้อมทัว่ ไปในวัด การจัดสถานที่บริ เวณต่างๆ ในวัด และชุมชน
รอบวัด
- มีสิ่งใดที่คิดว่าเป็ นบริ เวณที่มีสภาพแวดล้อมดีแล้ว
- มีบริ เวณใดบ้างที่ควรปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
- มีอะไรบ้างที่จะเป็ นปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะและของเหลือทิ้งในวัด
- เสนอความคิดของกลุ่มแล้วแลกเปลี่ยนความคิดกันทั้งห้อง

• เสนอความคิดในการจัดการขยะและของเหลือทิง้ ในวัด

60
รณรงค์ สร้ างความตระหนักเพือ่ สิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
• ร่ วมกันคิดวิธีการในการรณรงค์ สร้างความตระหนักแก่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิ กา
และคนทัว่ ไป ให้ร่วมมือกันในการจัดสิ่ งแวดล้อมในวัดให้เหมาะสมกับเป็ นแหล่งธรรมะ มีความร่ มรื่ น
สงบเย็นแก่คนในชุ มชนและผูม้ าเยี่ยมเยียนวัด
โดยแต่ละกลุ่มเลือกทํากิ จกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ
ตามความสนใจ เช่น
- “หนังสื อพิมพ์ผนัง” โดยกําหนดขนาดของหนังสื อพิมพ์ และข้อความที่จะรณรงค์
ให้น่าสนใจแล้วติดหนังสื อพิมพ์ไว้ที่ผนังของห้อง
- “ผูส้ ื่ อข่าวด้านสิ่ งแวดล้อม” เรื่ องการจัดการสิ่ ง แวดล้อมและขยะในวัด โดยเขีย น
ข้อความที่จะเผยแพร่ ข่าวสําหรับออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และทางอินเทอร์ เน็ต
- “แสดงละคร” โดยเขียนบทละคร และจัดตัวผูเ้ ล่นตามบทบาทในละครให้น่าสนใจแล้ว
ปฏิบตั ิจริ ง
- “แสดงคอนเสิ ร์ต” ดนตรี และบทเพลงเพื่อชี วิต เน้นการจัดการสิ่ งแวดล้อมในวัด
โดยเขียนบทเพลงทํานองของวงเพื่อชีวติ หรื อท้องถิ่นของตนแล้วจัดแสดงให้เพื่อนทั้งโรงเรี ยนชม
- บันทึกผลงานและจัดแสดงตามที่วางแผนไว้
• กิจกรรมที่จะนําเสนอในการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน

• เนื้อหาที่จะนําเสนอ

ออกแบบวัดในความคิดของนักเรี ยน
• ร่ วมคิดกันในกลุ่ม ออกแบบและเขียนภาพสเก็ตช์วดั และสิ่ งแวดล้อมบริ เวณวัด ที่แสดงให้
เห็นถึงความเหมาะสมกับเป็ นแหล่งธรรมะมีความร่ มรื่ น ให้ความสุ ขสงบทางใจ แก่คนในวัด ชุ มชน
รอบวัด และผูม้ าเยีย่ มเยียนวัด
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กิจกรรมที่ 6 : เล่ าเรื่องเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
เรียบเรียงความคิด
• นักเรี ยนแต่ละคนทบทวนกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิในกิจกรรมที่ 1 – 5 คิดถึงสิ่ งที่เรี ยนรู้ท้ งั ด้าน
ความรู ้ที่ได้รับ ความประทับใจจากการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในวัด
• ถ่ายทอดเขียนเรื่ องเล่า จัดทําเป็ นหนังสื อเล่มเล็กประมาณ 4-6 หน้า
• เลื อกวิธีการเขียนเรื่ องเล่าตามความถนัดของแต่ละคน เช่ น เขียนเรี ยงความ เขียนนิ ทาน
เขียนเป็ นบันทึกเหตุการณ์ เขียนเรื่ องสั้น ฯลฯ
• ควรวางเค้าโครงเรื่ องในประเด็นต่อไปนี้
- เค้าโครงรวมของเรื่ องที่จะเล่า
- หัวข้อหรื อเนื้อหาสาระหลักของเรื่ องที่จะเล่า
- ลําดับเรื่ องราวที่จะเล่า
- จุดเริ่ มต้น (สร้างความสนใจแก่ผอู ้ ่าน)
- เนื้อหาที่จะเล่า
- ส่ วนส่ งท้าย เป็ นการขมวดให้ผอู้ ่านมีความรู้สึกร่ วม หรื อนําไปสู่ ความเข้าใจที่ชดั เจน
ของเรื่ องที่เล่า
- มุมมองหรื อความคิดของผูเ้ ขียนต่อเรื่ องเล่า
กรอบเค้ าโครงของเรื่องเล่า
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สะท้ อนสิ่ งทีเ่ รียนรู้ จากกิจกรรมเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
1. เขียนสั้นๆ แสดงถึงความรู ้ความเข้าใจ และความคิดที่นกั เรี ยนได้จากการทํากิจกรรมเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ในวัด

2. ความรู ้ ความคิดที่ได้เรี ยนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดมีความสอดคล้องกับหลักธรรมใน
พุทธศาสนาอย่างไร

3. นักเรี ยนจะนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตอย่างไร
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
กิจกรรมที่ 1 : สุ ขสงบในวัด
จุดประสงค์
1. สํารวจ สังเกตสิ่ งแวดล้อมในวัดและชุมชนรอบวัด
2. วิเคราะห์ จัดกลุ่มและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวติ ต่างๆ ในวัด ในชุมชน
3. ระบุชนิดและความสําคัญของต้นไม้ในพุทธศาสนา
4. วิเคราะห์และอธิ บายความสอดคล้องของกิจกรรมกับแนวคิดทางศาสนา
วัสดุอุปกรณ์
1. สภาพแวดล้อมในวัดและชุมชนรอบวัด
2. บัตรภาพและบัตรข้อความต้นไม้ในพุทธศาสนา
3. กระดาษสี สาํ หรับทําเป็ นกระดาษพับเพื่อการเรี ยนรู ้ (foldable)
4. กระดาษแผ่นใหญ่
5. ปากกาสี ต่างๆ – ดินสอสี
6. สมุดจดบันทึก
7. ใบกิจกรรม – ใบความรู ้
กิจกรรมที่ 1 สุ ขสงบในวัด แบ่ งเป็ น 3 กิจกรรมย่อย
1.1 สรรพสิ่ งสัมพันธ์ในวัด
1.2 ต้นไม้ในพุทธศาสนา
1.3 เรี ยนรู ้จากใบไม้ในวัด

1.1 สรรพสิ่ งสั มพันธ์ ในวัด
แนวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิ จกรรมนี้ เป็ นกิ จกรรมแรกที่ใช้วดั เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ครู ควรนํานักเรี ยนไปที่ วดั แนะนํา
เข้า ไปกราบพระประธานในโบสถ์ ก่ อนที่ จะเริ่ ม ทํากิ จกรรมต่า งๆ ตามลํา ดับ ให้นัก เรี ย นสะท้อน
ความรู ้สึกที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศภายในโบสถ์
2. การปฏิ บ ัติง านกลุ่ ม ควรแบ่ ง กลุ่ ม ละ 4 คน เพื่อให้ทุ ก คนมี ส่ วนร่ วมในการเรี ย นรู้ ตาม
รู ปแบบของ Cooperative learning โดยกําหนดบทบาทหลักของแต่ละคนเป็ นดังนี้
คนที่ 1 ผูป้ ระสานงาน มีหน้าที่ดูแลให้สมาชิ กทุกคนร่ วมมือทํางานในกลุ่มให้ลุล่วงตาม
เป้ าหมายทันเวลา และสอบถามครู เมื่อมีปัญหา
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คนที่ 2 ผูจ้ ดั การด้านความรู ้ มีหน้าที่วางแผนสํารวจตรวจสอบ สื บค้นข้อมูล และสรุ ปความรู้
คนที่ 3 ผูร้ ับผิดชอบด้านวัสดุอุปกรณ์ มีหน้าที่รับส่ ง และดูแลความเรี ยบร้อยของอุปกรณ์
คนที่ 4 ผูร้ ายงานมีหน้าที่ ประสานงานกับผูจ้ ดั การความรู้ เพื่อออกแบบการนําเสนอและ
รายงานผลการเรี ยนรู ้
อย่างไรก็ตามในการปฏิบตั ิของกลุ่ม ทุกคนในกลุ่มต้องช่วยกันปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จลุล่วงตามเวลา
3. การนําเสนอผลการทํากิ จกรรมโดยเขียนลงในกระดาษพับเพื่อการเรี ยนรู ้ (foldable) เป็ น
รู ปแบบการนําเสนอให้น่าสนใจ ในที่น้ ี ขอเสนอแนะวิธีพบั กระดาษ foldable 3 – 4 แบบ และครู กบั
นักเรี ยนควรคิดรู ปแบบอื่นๆ เพิม่ เติมได้ตามความสนใจ
รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

ที่มา : Dinah Zike’s. (2001)

Big Book of Science, San
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4. รู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในวัดน่าจะมีหลากหลายรู ปแบบ
ตามที่แนะนําไว้ในหัวข้อนี้ และให้นกั เรี ยนอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสื อเรี ยนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น หรื อ
สื บค้นเพิ่มเติมจากอินเทอร์ เน็ตได้ดว้ ย
รูปแบบความสั มพันธ์

1. การได้ประโยชน์
ร่ วมกัน
(Protocooperation)

ภาวะการได้
ประโยชน์ และ
เสี ยประโยชน์
+,+

2. ภาวะพึ่งพากัน
(Mutualism)

+,+

3. ภาวะอิงอาศัย
(Commensalisms)

+,0

4. ภาวะการณ์ล่าเหยือ่
(Predation)

+, -

5. ภาวะปรสิ ต
(Parasilism)

+, -

6. ภาวะมีการแก่งแย่ง
(Competition)

-,-

ลักษณะความสั มพันธ์

∗ สิ่ งมีชีวติ ที่มาอยู่
ร่ วมกั น ต่ า งฝ่ าย ต่ า งใ ห้
ประโยชน์ ซ่ ึ งกัน และกั น
และเมื่ อ แยกกั น อยู่ ต่ า งก็
ดํารงชีวติ ได้เป็ นปกติ
∗ สิ่ งมีชีวติ ที่มาอยู่
ร่ วมกันต่างฝ่ ายต่างให้
ประโยชน์ซ่ ึ งกันแต่ถา้
แยกกันอยูต่ ่างฝ่ ายต่างเสี ย
ประโยชน์และอาจตายได้
หรื อเจริ ญเติบโตช้า
∗ สิ่ งมีชีวติ หนึ่งได้
ประโยชน์โดยอีกฝ่ ายหนึ่ง
ไม่ได้และไม่เสี ยประโยชน์
∗ สิ่ งมีชีวติ ชนิดหนึ่ง
(ผูล้ ่า)กินสิ่ งมีชีวติ อีกชนิด
หนึ่ง(เหยือ่ )เป็ นอาหาร
∗ สิ่ งมีชีวติ ที่เป็ นปรสิ ต
จะเป็ นฝ่ ายได้ประโยชน์
ขณะที่ผถู ้ ูกอาศัยจะเสี ย
ประโยชน์
∗ ต่างฝ่ ายต่างเสี ย
ประโยชน์เพราะต้องมี
การต่อสู้กนั อาจจะบาดเจ็บ
ทั้งคู่

ตัวอย่าง

-ดอกไม้กบั แมลง
-เพลี้ยกับมดดํา

- สาหร่ ายกับราที่อยู่
ร่ วมกันเป็ นไลเคน
- ไรโซเบียมที่ปม
รากถัว่

-กล้ว ยไม้ที่ เ กาะกับ
เปลือกต้นไม้
-แมลงกับพืช
-งูกบั หนู
-กาฝากกับต้นไม้

-นกจิ ก ตี ก ั น เพราะ
แย่งแมลงตัวเดียวกัน
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รูปแบบความสั มพันธ์

7. ภาวะมีการหลัง่ สาร
ยับยั้ง (Antibiosis)
8. ภาวะเป็ นกลาง
(Neutralism)
9. ภาวะมีการย่อยสลาย
(Saprophytism)

ภาวะการได้
ประโยชน์ และ
เสี ยประโยชน์
0,-

0,0
+,0

ลักษณะความสั มพันธ์

ตัวอย่าง

∗ ฝ่ ายหนึ่งไม่ได้ไม่เสี ย
ประโยชน์แต่อีกฝ่ ายหนึ่ง
เสี ยประโยชน์
∗ ต่างฝ่ ายต่างอยูไ่ ม่ยงุ่
เกี่ยวกัน
∗ ผูย้ อ่ ยสลายจะเป็ นฝ่ าย
ได้ประโยชน์จากการย่อย
สลายซากสิ่ งมีชีวติ

-ราเพนิ ซิ ล เลี ย มกับ
แบคทีเรี ย
-แมงมุ ม กับ แมวใน
ศาลาวัด
-เห็ดราบนขอนไม้ผุ
-ราบนซังข้าวโพด

1.2 ต้ นไม้ สําคัญในพุทธศาสนา
แนวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ควรให้นกั เรี ยนร่ วมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับ “ต้นไม้สาํ คัญในพุทธศาสนา”
- มีความหมายว่าอย่างไร
- นักเรี ยนรู้จกั ต้นไม้อะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาบ้าง
- ต้นไม้ต่างๆ ที่นกั เรี ยนสํารวจในวัด มีตน้ ไม้ใดบ้างที่มีความสําคัญทางศาสนา
2. ครู แจกบัตรเกมต้นไม้สาํ คัญในพุทธศาสนา และแนะนําวิธีเล่น จากนั้นให้นกั เรี ยนทุกกลุ่ม
เล่นเกม
หมายเลข 1 – ต้ นโพธิ์
หมายเลข 2 – ต้ นสาละอินเดีย
หมายเลข 3 – ต้ นไทรนิโครธ
หมายเลข 4 – ต้ นหว้ า
หมายเลข 5 – ต้ นเกด
หมายเลข 6 – ต้ นมะม่ วง
หมายเลข 7 – ต้ นส้ ม
หมายเลข 8 – ต้ นตะเคียนทอง
หมายเลข 9 – ต้ นจิก

เฉลยเกม

หมายเลข 10 – ต้ นมะขามป้อม
หมายเลข 11 – ต้ นสี เสี ยด
หมายเลข 12 – ต้ นสะเดาอินเดีย
หมายเลข 13 – ต้ นประดู่ลาย
หมายเลข 14 – ต้ นปาริฉัตร
หมายเลข 15 – ต้ นตาล
หมายเลข 16 – ต้ นฝ้ าย
หมายเลข 17 – ต้ นไผ่

67

3. หลังจากเล่นเกมจบแล้ว ให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มอ่านข้อความในบัตรข้อความต้นไม้สําคัญใน
พุทธศาสนา
4. ให้นักเรี ยนเลื อกต้นไม้ในพุทธศาสนาที่ชอบมากที่สุดแล้วเขียนความประทับใจเกี่ ยวกับ
ต้นไม้น้ นั

1.3 เรียนรู้ จากใบไม้ ในวัด
แนวในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. แนะนําให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเก็บใบไม้ท้ งั ใบอ่อนใบแก่ แล้วให้นาํ มารวมกันเป็ นของ
ทั้งห้อง เพื่อให้นกั เรี ยนจัดจําแนกกลุ่ม และควรใช้ประเด็นคําถามในกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิด
วิธีการจัดจําแนกกลุ่ม
2. การพิ จ ารณาความเหมื อ นและความแตกต่ า งของลัก ษณะสํ า คัญ ของใบไม้ 2 ชนิ ด
แล้วนําเสนอด้วยแผนผังเวนน์ เป็ นการส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นความคิดขั้นสู ง
และควรให้นัก เรี ย นได้เ ดิ นชมผลงานแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ว มกัน ซึ่ งจะใช้ก ลวิธี ก ารสอนที่ เรี ย กว่า
gallery walk
3. การให้นกั เรี ยนสังเกตร่ องรอยบนใบไม้และคาดคะเนร่ องรอยดังกล่าวว่าน่าจะถูกทําลาย
ด้วยอะไร จากนั้นจึงให้นกั เรี ยนสื บค้นข้อมูลต่อ เพื่อเสนอวิธีการหาคําตอบ เป็ นการใช้กลวิธีการสอน
“ทํานาย สังเกต อธิ บาย (POE)”
4. แนวความคิดที่ให้นกั เรี ยนสะท้อนความคิดจากกิจกรรมเรี ยนรู้จากใบไม้ในวัด นักเรี ยน
ควรจะได้ แนวคิ ด เกี่ย วกั บ การเกิด ขึ้น การคงอยู่ และการดั บ ไป (ใบไม้จากใบอ่ อ น – ใบแก่ และ
ร่ วงหล่นไป) และมีใบที่สมบูรณ์ ใบที่ถูกทําลาย เหมือนกับการ อยู่อย่ างสงบสุ ข กับการถูกเบียดเบียน
จากสิ่ ง ต่ า งๆ ภายนอก และ การเปลี่ ย นแปลงภายใน (ภายในใบ) ให้นัก เรี ย นนํา มาเป็ นข้อ คิ ด ใน
การดํา รงชี วิ ต ที่ รู้ ต ัว ตน ทํา ความดี อ ย่า งสมํ่า เสมอไม่ เ บี ย ดเบี ย นชอนไชทํา ลายผูอ้ ื่ น และผูอ้ ื่ น
ไม่เบียดเบียนชอนไช ทําลายเรา
5. การสะท้อนสิ่ งที่เรี ยนรู ้จากกิจกรรม ซึ่ งมีอยูท่ า้ ยกิจกรรมของทุกกิจกรรมนั้น ควรแนะนําให้
นักเรี ยนเขียนแนวความคิดหลักโดยเขียนหัวข้อและแนวความคิดหลักที่เป็ นประเด็นสําคัญที่นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู ้ ไม่ใช่เขียนเฉพาะชื่ อกิจกรรม และให้นกั เรี ยนคิดว่าสิ่ งที่เรี ยนรู ้สอดคล้องกับแนวคิดทางศาสนา
อย่างไร ความรู ้ดงั กล่าวได้ประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจําวัน และ / หรื อ เป็ นความรู้ที่จะเรี ยนในขั้น
สู งต่อไปได้ การสะท้อนสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ สามารถใช้เป็ นการประเมินผล เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
(formative assessment) ของครู ได้ และใช้หลักการเดียวกันนี้ในทุกกิจกรรม
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ความรู้ เพิม่ เติมสํ าหรับครู
กลวิธีการสอน ในกิจกรรมต่างๆ จะมีการใช้กลวิธีการสอนหลากหลาย ซึ่ งช่วยกระตุน้ ส่ งเสริ ม
ทัก ษะการคิ ด ขั้น สู ง และการร่ วมมื อ ในการเรี ยนการทํ า กิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งกระตื อ รื อร้ น
(active learning) ของนักเรี ยน ครู ควรได้ศึกษาแต่ละกลวิธีที่สําคัญ และนํามาใช้ให้เหมาะสม กลวิธี
การสอนที่สาํ คัญและใช้บ่อยมีดงั นี้

แนวคิด

คิดเดี่ยว คิดคู่ แลกเปลีย่ นความคิด

คิดเดี่ยว คิดคู่ แลกเปลี่ยนความคิด เป็ นกลวิธีการสอนหนึ่ งของการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
ร่ ว มใจ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ ห้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด โดยเริ่ ม จากให้นัก เรี ย นคิ ด เป็ นรายบุ ค คล
แล้วนักเรี ยนจับคู่กนั เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกัน ต่อไปอาจขยายขนาดกลุ่มโดยการ
แลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นเพิ่ ม ขึ้ น ที ล ะคู่ ตอนสุ ดท้า ยจะต้อ งให้นัก เรี ย นแสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มกัน
ทั้งห้องเรี ยน กลวิธีน้ ี ใช้เมื่อต้องการให้นักเรี ยนฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
เหตุผล ทักษะการสื่ อสาร การแสดงออกและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

วิธีการ

กลวิธี คิดเดี่ ยว คิดคู่ แลกเปลี่ยนความคิด ควรใช้ตอนเริ่ มต้นบทเรี ยนเพื่อดึงความรู้เดิมของ
นักเรี ยน ใช้หลังจากนักเรี ยนได้ขอ้ มูลจากการสํารวจตรวจสอบแล้ว ตอนวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอ
ข้อมูล และใช้ในตอนสรุ ปบทเรี ยน มีข้ นั ตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. ให้นกั เรี ยนแต่ละคนคิดในประเด็นที่ครู กาํ หนดให้ บันทึกไว้
2. ให้นกั เรี ยนจับคู่กบั เพื่อนช่วยกันคิด บันทึกไว้
3. ให้นกั เรี ยน 2 คู่ (4 คน) รวมเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันคิด แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในกลุ่ม
4. ร่ วมกัน อภิปราย สรุ ปความคิดเห็นของทั้งชั้นเรี ยน
ตัวอย่ างการใช้ ในการเรียนการสอน
เรื่อง คุณภาพนํา้
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
วิธีทาํ กิจกรรม
1. นักเรี ยนแต่ละคนคิดในหัวข้อ “ลักษณะนํ้าที่มีคุณภาพดีเป็ นอย่างไร” และบันทึก
2. นักเรี ยน 2 คู่ (4 คน) รวมกันเป็ นกลุ่ม ร่ วมกันคิดในหัวข้อเดิม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน
และบันทึกความคิดเห็น
3. ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการแสดงความคิดว่า “ลักษณะนํ้าที่มีคุณภาพดีเป็ นอย่างไร”
4. นักเรี ยนทั้งชั้น อภิปรายผลการนําเสนอของทุกกลุ่ม และร่ วมกันสรุ ปลักษณะนํ้าที่มีคุณภาพดี
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ทํานาย สั งเกต อธิบาย

แนวคิด

ทํานาย สังเกต อธิ บาย เป็ นกลวิธีการสอนที่ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้เริ่ มจากการทํานาย (predict)
การสังเกต (observe) และการอธิ บาย (explain) ใช้เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนสนใจ มุ่งมัน่ ในการทดลอง
โดยให้นกั เรี ยนทํานายผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนลงมือทํากิ จกรรม เพื่อให้นกั เรี ยนสังเกตอย่างจดจ่อ
ละเอียด รอบคอบ นําผลที่ได้จากการสังเกตมาอธิ บายและเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ทาํ นายไว้ นักเรี ยนจะ
รู้สึกสนุกสนานในช่ วงที่ทาํ กิจกรรมหรื อทําการทดลอง และท้าทายในการค้นหาความรู้เพื่อตรวจสอบ
ผลการทํานายของตนเอง
วิธีการ

1. ทํานาย ครู ใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคน ทํานายสิ่ งที่เกิ ดขึ้นจากการ
สาธิต การทดลอง หรื อปั ญหาที่กาํ หนด
2. สังเกต ครู ให้นกั เรี ยนทําการทดลอง สังเกต บันทึกผล เพื่อศึกษาว่าผลที่เกิดขึ้นเป็ นอย่างไร
และเหมือนหรื อแตกต่างจากที่ทาํ นายไว้หรื อไม่ อย่างไร
3. อธิ บาย ให้นกั เรี ยนอธิ บายผลที่เกิดจริ ง ซึ่ งผลเกิดขึ้นจริ งอาจตรงกับที่ทาํ นายไว้ท้ งั หมด หรื อ
บางส่ วน ครู ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์หาสาเหตุ และสรุ ป
ตัวอย่ างการใช้ ในการเรียนการสอน
เรื่อง ความดันในลูกโป่ ง
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
วิธีทาํ กิจกรรม
1. นักเรี ยนพิจารณาลูกโป่ ง 2 ลูกที่ต่อด้วยท่อขนาดเล็กและมีก๊อกปิ ด-เปิ ด ดังภาพ
ลูกโป่ ง
A

ลูกโป่ ง
ก๊ อก ปิ ด-เปิ ด

B

ภาพการทดลองศึกษาเรื่องความดันในลูกโป่ ง
2. นักเรี ยนทํานายผลการทดลอง โดยระดมความคิดเป็ นกลุ่ม หรื อเป็ นรายบุคคล ตามคําถาม
ต่อไปนี้

• ถ้าเปิ ดก๊อก ความดันในลูกโป่ งจะเป็ นอย่างไร
• ถ้าขยายลูกโป่ งด้าน A เพิ่มขึ้นจนเท่ากับด้าน B ความดันในลูกโป่ งจะเป็ นอย่างไร
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3. นักเรี ยนออกแบบการทดลองเพื่อตอบคําถาม
4. นักเรี ยนทําการทดลองตามที่ออกแบบไว้
5. นําผลการทดลองที่ได้มาอธิ บายและสรุ ปคําอธิ บายเป็ นกลุ่ม เปรี ยบเทียบผลการทดลองกับที่
ทํานายไว้ และร่ วมกันอภิปรายสรุ ปเป็ นคําอธิ บายทั้งชั้นเรี ยน

แนวคิด

รู้แล้ ว อยากรู้ เรียนรู้

รู ้แล้ว อยากรู้ เรี ยนรู ้ เป็ นกลวิธีการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ดว้ ยการเชื่ อมโยงจากสิ่ งที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้
แล้ว หรื อพื้นความรู ้เดิ มกับสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู้เพิ่มเติม และให้นกั เรี ยนอธิ บายความรู้ใหม่หรื อสิ่ งที่ได้
จากการเรี ยนรู้ แต่ละตัวอักษรของ KWL มาจากความหมายดังนี้
K : What I know
W : What I want to know
L : What I learned
กลวิธี KWL ใช้เพื่ อดึ ง ความรู้ เดิ ม ของนัก เรี ย นและสิ่ ง ที่ นัก เรี ย นอยากรู้ เกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ เรี ย น
จะทําให้รู้วา่ นักเรี ยนรู ้อะไรมาบ้าง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอะไรบ้าง และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้
สนองความต้องการของนักเรี ยนมากที่สุด ทั้งนี้ เรื่ องที่นกั เรี ยนอยากรู้อาจจะจัดให้ไม่ได้ทนั ที แต่อาจ
จัดการเรี ยนรู ้โดยวิธีอื่นหลังจากนั้น
วิธีการ

1. เมื่อเริ่ มการเรี ยนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ให้นกั เรี ยนแต่ละคน เขียนสิ่ งที่นกั เรี ยนรู้แล้ว (K) ในเรื่ อง
นั้นลงในกระดาษ นําไปติดบริ เวณที่กาํ หนด
2. นัก เรี ย นเขี ย นสิ่ ง ที่ อยากเรี ย นรู้ (W) เกี่ ย วกับ เรื่ องที่ ค รู จ ะสอนลงในกระดาษอี ก แผ่น
แล้วนําไปติดบริ เวณที่กาํ หนด
3. ให้นัก เรี ย นทํา กิ จกรรม (ที่ ค รู ไ ด้เตรี ย มไว้) ซึ่ ง สอดคล้องกับ จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู้ และ
ความต้องการของนักเรี ยน โดยครู ตอ้ งเชื่อมโยงกิจกรรมที่เตรี ยมไว้กบั สิ่ งที่นกั เรี ยนอยากรู ้มากที่สุด
4. หลังจากจบบทเรี ยน ให้ทุกคนเขียนว่าได้เรี ยนรู้อะไร (L) ลงในกระดาษ และตรวจสอบกับ
ความรู้เดิมที่เขียนไว้ในตอนแรกว่า นักเรี ยนรู้อะไรเพิ่มขึ้น รู้อะไรคลาดเคลื่อน มีอะไรที่อยากรู้แต่ครู
ยังไม่จดั ให้
5. ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมเพิ่มเติมในประเด็นที่นกั เรี ยนอยากรู้แต่ยงั ไม่ได้เรี ยนรู้ เช่น ให้สืบค้น
ข้อมูล ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
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ตัวอย่ างการใช้ ในการเรียนการสอน
เรื่อง ความหลากหลายของพืชในป่ าชายเลน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วิธีทาํ กิจกรรม
1. นักเรี ยนเขียนชนิดพืชที่นกั เรี ยนรู ้จกั ในป่ าชายเลน และนําเสนอบนกระดาน(K)
2. นักเรี ยนตั้งคําถามหรื อเขียนสิ่ งที่อยากรู ้เกี่ยวกับพืชในป่ าชายเลน(W)
3. ครู ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมสํารวจ สังเกต พืชในป่ าชายเลนที่ครู วางแผนไว้และสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรี ยน
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายความหลากหลายของพืชในป่ าชายเลน
5. ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน
6. ครู และนักเรี ยนสรุ ปร่ วมกันจากผลงานและจากการตอบคําถาม และครู ให้ความรู ้เพิ่มเติม
7. เมื่อนักเรี ยนทํากิจกรรมต่างๆเสร็ จแล้ว ให้แต่ละคนเขียนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้(L)
8. ครู ให้นกั เรี ยนตรวจสอบสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้กบั สิ่ งที่รู้มาแล้ว และสิ่ งที่อยากรู้ เพื่อแก้ไขในสิ่ งที่รู้
คลาดเคลื่อนหรื อเข้าใจผิด และเรี ยนรู ้เพิ่มเติมในสิ่ งที่ยงั ไม่ได้เรี ยนรู้

แนวคิด

เดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลวิธี เดิ น ชมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เป็ นการให้ผูเ้ รี ย นนํา เสนอผลงานของกลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
เดียวกัน ภายหลังจบบทเรี ยน ให้กลุ่มอื่นมาชมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผลงาน แสดงความคิดเห็น อภิปราย
ภายในกลุ่ม โดยอาจเขียนเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่มีความเห็นเหมือนกัน และเขียนความเห็นที่
แตกต่าง ถ้าไม่แน่ใจในประเด็นที่เพื่อนนําเสนอให้ใส่ เครื่ องหมายคําถามไว้ กลวิธีน้ ี ใช้เมื่อต้องการให้
นักเรี ยนนําเสนอผลงานโดยทุกคนมีส่วนร่ วม ช่ วยฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ การตั้งคําถาม การตอบ
คําถาม การสื่ อสารและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
วิธีการ

1. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันทํากิจกรรม อภิปราย และสรุ ปความคิดเห็นของกลุ่ม เขียนลง
ในกระดาษปรู๊ ฟแล้วนําไปติดไว้ที่ผนัง ระยะห่างกันพอสมควร
2. ครู อธิ บายวิธีการเดินชม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ผลงานของกลุ่มอื่น
3. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มยืนที่ผลงานของตนเอง
4. ให้สัญญาณนักเรี ยนแต่ละกลุ่มเดินไปหยุดที่ผลงานของกลุ่มถัดไป ใช้เวลาศึกษาผลงาน
อภิปราย และสรุ ปความคิ ดเห็ น ถ้าเห็นด้วยในประเด็นใดให้ใช้ปากกาสี เขียนเครื่ องหมาย หน้า
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ประเด็นนั้น ถ้าไม่เห็นด้วยในประเด็นใดให้เขียนความคิดเห็นของตนเองลงไป ถ้าไม่แน่ใจในประเด็นใด
ให้เขียนเครื่ องหมายคําถาม นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเดินชมจนครบทุกผลงาน หรื อ 2 -3 ผลงานตามเวลาที่มี
5. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มพิจารณาความเห็นที่เพื่อนกลุ่มอื่นเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งแก้ไขผลงาน
ของกลุ่มให้สมบูรณ์
6. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเพื่อสรุ ปความเห็นของห้อง
ตัวอย่ างการใช้ ในการเรียนการสอน
เรื่อง สิ่ งทีซ่ ่ อนอยู่ในดิน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
วิธีทาํ กิจกรรม
1. ครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจเรื่ องของดินในแหล่งเรี ยนรู้แห่ งหนึ่ งโดยใช้คาํ ถาม
ดังนี้
- ดินในอุทยานแห่งชาติแหลมสนมีลกั ษณะอย่างไร
- ดินในอุทยานแห่งชาติแหลมสนเป็ นดินประเภทใด
- ดินในอุทยานแห่งชาติแหลมสนมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
- ดินในอุทยานแห่งชาติแหลมสนมีส่วนสัมพันธ์กบั พืชและสัตว์อย่างไร
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละเพศและความสามารถ ให้ลงสํารวจพื้นที่และทํา
กิจกรรม เรื่ อง สิ่ งที่ซ่อนอยูใ่ นดิน
3. นักเรี ยนออกแบบบันทึกผลการทํากิจกรรม เพื่อนําเสนอสิ่ งที่คน้ พบ
4. นําเสนอผลการศึกษาเป็ นแผนภาพลงในกระดาษปรู๊ ฟ ไปติ ดไว้ที่ ฝาผนังระยะห่ างกัน
พอสมควร
5. ตัวแทนกลุ่ ม รับปากกาสี และยืนที่ผลงานของกลุ่ มตนเอง เมื่อครู ให้สัญญาณ นักเรี ย น
หยุดที่ผลงานของกลุ่มถัดไป ร่ วมกันศึกษา อภิปราย และแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของกลุ่มเพื่อน
ถ้าเห็นด้วยในประเด็นใดให้เขียนเครื่ องหมาย  หน้าประเด็นนั้น ถ้าไม่เห็ นด้วยให้เขียนความเห็ น
ตนเองลงไป ถ้าไม่แน่ใจให้เขียนเครื่ องหมายคําถาม
6. นักเรี ยนทํากิจกรรมเช่นเดียวกับข้อ 5 จนครบทุกผลงาน
7. นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม กลับ มาพิ จารณาความเห็ น ต่า งๆ ที่ เ พื่อ นเสนอแนะ ปรั บ ปรุ ง และ
สรุ ปผลงานของกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง
8. อภิปรายร่ วมกันทั้งชั้น และสรุ ปเป็ นความรู ้ที่สมบูรณ์
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จิ๊กซอว์
แนวคิด

จิ๊ก ซอว์ เป็ นกลวิธี การสอนหนึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมื อร่ วมใจ โดยแบ่ ง
เนื้อหาที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ จิ๊กซอว์เหมาะสําหรับการสอนเนื้ อหาที่มีหลายหัวข้อย่อย และเป็ น
เนื้อหาที่นกั เรี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ เช่น ประเภทของสัตว์ ประเภทของวัสดุ ระบบการย่อย
อาหาร อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ การแยกสาร เป็ นต้น โดยแบ่งสิ่ งที่จะศึกษาออกเป็ นส่ วนๆ หรื อ
หัวข้อย่อย เหมือนชิ้นจิ๊กซอว์ แล้วจัดกลุ่มนักเรี ยนเป็ นกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ (expert group) ทําหน้าที่ศึกษา
เนื้อหาแต่ละส่ วนให้เข้าใจถ่องแท้ หลังจากนั้นผูเ้ ชี่ยวชาญนําความรู้ที่ได้กลับไปสอนเพื่อนในกลุ่มเดิม
ของตนซึ่ งเรี ยกว่า กลุ่มบ้าน (home group) สมาชิ กในกลุ่มทุกคนในกลุ่มบ้านจะได้รับความรู ้ทุกเนื้ อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนเหมือนนําชิ้นส่ วนจิ๊กซอว์มาต่อกันให้ครบ
วิธีการ

กลวิธีจิ๊กซอว์ มีข้ นั ตอนดังนี้
1. แบ่งเนื้อหาออกเป็ นหัวข้อย่อย โดยแต่ละหัวข้อย่อยควรมีปริ มาณเนื้อหาใกล้เคียงกัน
2. แบ่ ง นั ก เรี ยนออกเป็ นกลุ่ ม เรี ยกว่ า กลุ่ ม บ้า น สมาชิ ก ในกลุ่ ม ควรคละเพศและคละ
ความสามารถ จํานวนสมาชิ กในกลุ่มเท่ากับจํานวนหัวข้อย่อย เพื่อที่แต่ละคนในกลุ่มนี้ จะทําหน้าที่เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อย่อย
3. จัดทําใบกิจกรรมของกลุ่มบ้าน และใบกิ จกรรมของกลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญ ซึ่ งใบกิจกรรมของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องเขียนเนื้ อหาให้ครบถ้วนเข้าใจง่าย ชัดเจนและไม่ยาวจนเกินไป ตอนท้ายมีแบบฝึ ก
หรื อคําถามพร้อมเฉลยเพื่อทดสอบความเข้าใจของผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. หลังจากนักเรี ยนแบ่งหัวเรื่ องที่จะศึกษาแล้ว ครู ควรทบทวนขั้นตอนการทํากิจกรรมอีกครั้ง
และเน้นยํ้าความสําคัญของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคน
5. ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละหัวข้อย่อยเดียวกันมารวมกลุ่มกันเป็ นกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ ถ้าแต่ละกลุ่มมี
สมาชิกมากเกินไป ควรแบ่งผูเ้ ชี่ยวชาญออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 3 - 5 คน
6. ผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมกันศึกษาเรื่ องที่รับผิดชอบให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง และเตรี ยมตัวนําเสนอ
ให้เพื่อนในกลุ่มบ้านฟัง
7. ผูเ้ ชี่ยวชาญกลับมากลุ่มบ้าน และผลัดกันถ่ายทอดความรู ้ทีละคนให้เพื่อนฟังจนเข้าใจ
8. เมื่อผูเ้ ชี่ ยวชาญถ่ ายทอดความรู้ ครบทุกคนแล้ว สมาชิ กกลุ่มบ้านร่ วมกันทํากิ จกรรมเพื่อ
ประเมินความรู ้ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น เขียนรายงาน ทําโครงงานวิทยาศาสตร์ หรื ออื่นๆ เป็ นการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
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กลุ่มบ้ าน ประกอบด้ วยนักเรียน กลุ่มละ 4 คน
แต่ละคนแยกไปเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
่
ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญกลับกลุ่มบ้ าน
ให้ ความรู้ท่ แี ต่ ละคนศึกษามาจนครบทัง้ 4 เรื่อง
เขียนสรุ ปผลกิจกรรมและนําเสนอผลงาน

ภาพขั้นตอนการทํากิจกรรม กลวิธีจิ๊กซอว์
ตัวอย่ างการใช้ ในการเรียนการสอน
เรื่อง การหมุนเวียนสารทีส่ ํ าคัญในระบบนิเวศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วิธีทาํ กิจกรรม
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน สมาชิกในแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยสมาชิก
คนที่ 1, 2, 3 และ4 ของทุกกลุ่มมารวมกันเป็ นกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1, 2, 3 และ4 ตามลําดับ
2. สมาชิกผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาใบความรู ้และทําใบงาน ดังนี้
• ผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 ศึกษากิจกรรมที่ 1 เรื่ อง “วัฏจักรของนํ้า”
• ผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 ศึกษากิจกรรมที่ 2 เรื่ อง “วัฏจักรของไนโตรเจน”
• ผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 ศึกษากิจกรรมที่ 3 เรื่ อง “วัฏจักรของคาร์ บอน”
• ผูเ้ ชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 ศึกษากิจกรรมที่ 4 เรื่ อง “วัฏจักรของฟอสฟอรัส”
3. ผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละเรื่ องกลับมาที่กลุ่มบ้าน
4. ผูเ้ ชี่ ย วชาญแต่ ละคนถ่ ายทอดความรู้ ที่ จากการศึก ษาในกลุ่ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญให้ก ับเพื่อนสมาชิ ก
ภายในกลุ่มบ้านเข้าใจ
5. สมาชิ กกลุ่มบ้านร่ วมกันทําความเข้าใจ สรุ ปความรู้และนําเสนอผลงานโดยเขียนเป็ นแผนผัง
ความคิดหลักการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
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กิจกรรมที่ 2 : คุณค่ าสารในวัด สารในชุมชน
จุดประสงค์
1. จําแนกสารในวัด สารในชุมชนโดยใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์
2. สื บค้นข้อมูล อธิ บายเกี่ ยวกับสมบัติของสารที่ใช้ทาํ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในวัด ในชุ มชน
และลงมือปฏิบตั ิดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
3. สื บค้นวิธีการ และการสกัดสี ยอ้ มจากส่ วนต่าง ๆของพืช
4. ทดลองย้อมสี ผา้ จีวรจากผ้าฝ้ ายด้วยวิธียอ้ มร้อน
5. อธิ บายการย้อมสี ผา้ จีวรจากผ้าฝ้ ายด้วยวิธียอ้ มร้อน
6. สํารวจ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสึ กกร่ อนผุพงั ของโบราณวัตถุและสิ่ งก่อสร้างในวัด
7. สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสึ กกร่ อนผุพงั ของโบราณวัตถุและสิ่ งก่อสร้างในวัด
วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
2.1 สารในวัดสารในชุมชน
1. บัตรภาพเครื่ องมือเครื่ องใช้ในวัดในชุมชน 1 ชุด 24 ภาพ
2. กระดาษสี สาํ หรับเป็ นกระดาษพับเพื่อการเรี ยนรู ้
3. ปากกาสี 3 สี
2.2 ย้อมสี จีวรด้วยสี จากธรรมชาติ
1. สารละลายสี ยอ้ มจากส่ วนต่าง ๆของพืช
2. สารส้ม
3. ผ้าฝ้ ายขนาด 10.0×10.0 cm2
4. ช้อนตักสารเบอร์ 1
5. บีกเกอร์ ขนาด 250 cm3
6. บีกเกอร์ ขนาด 100 cm3
7. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่บงั ลม
8. แท่งแก้วสําหรับคนสาร
9. ไม้ขีด และกระป๋ องบรรจุทราย
10. โซเดียมคลอไรด์
11. สารซักฟอก
12. เครื่ องชัง่
13. นํ้า

100
1.5
2
4
3
3
1
4
1
1
100
1

200

cm3
g
ผืน
อัน
ใบ
ใบ
ชุด
อัน
ชุด
กรัม
cm3
เครื่ อง
cm3
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2.3 ขัดเงาโลหะสังฆภัณฑ์
1. มะขามดิบ
2. บีกเกอร์ ขนาด 250 cm3
3. นํ้า
4. กระบอกตวงขนาด 100 cm3
5. แท่งแก้วคนสาร
6. เครื่ องชัง่
7. กระดาษยูนิเวอร์ ซลั อินดิเคเตอร์
8. สําลี
9. ก้านไม้ไผ่
10. ภาชนะทองเหลืองขนาดเท่ากัน 3 ใบ

60 g
3 ใบ
300 cm3
1 ใบ
3 ใบ
1 เครื่ อง
1 กล่อง
1 ถุง
3 อัน
3 ใบ

2.4 โบราณวัตถุในวัด
1. มะขามดิบ
2. บีกเกอร์ ขนาด 250 cm3
3. นํ้า
4. กระบอกตวงขนาด 100 cm3
5. แท่งแก้วคนสาร
6. เครื่ องชัง่
7. กระดาษยูนิเวอร์ซลั อินดิเคเตอร์
8. สําลี
9. ก้านไม้ไผ่
10. ภาชนะทองเหลืองขนาดเท่ากัน 3 ใบ

60 g
3 ใบ
300 cm3
1 ใบ
3 ใบ
1 เครื่ อง
1 กล่อง
1 ถุง
3 อัน
3 ใบ

กิจกรรมที่ 2 : คุณค่ าสารในวัด สารในชุ มชน แบ่งเป็ น 4 กิจกรรมย่อย
1. สารในวัดและในชุมชน
2. ย้อมสี จีวรด้วยสี จากธรรมชาติ
3. ขัดเงาโลหะสังฆภัณฑ์
4. โบราณวัตถุในวัด
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2.1 สารในวัด สารในชุมชน
แนวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิจกรรมสารในวัดและชุมชน เป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนควรได้เรี ยนรู้การจัดกลุ่มสารตาม
ขนาดของอนุภาคและลักษณะเนื้อสารมาก่อน กิจกรรมนี้เป็ นการทบทวนและสรุ ปบทเรี ยน
2. การทํากิจกรรม ข้อ 2 คิดคนเดียว คิดคู่ และคิดกลุ่ม “ฉันรู ้อะไรเกี่ยวกับการจําแนก
สารและเกณฑ์ที่ ใช้ใ นการจํา แนก” ควรให้นักเรี ยนได้คิ ดคนเดี ยวก่ อน แล้วคิ ดคู่ และคิดกลุ่ ม
ตามลํา ดับ เพื่ อให้ นัก เรี ย นแต่ล ะคนได้พ ฒ
ั นาความคิ ดด้ว ยตนเอง แล้วเชื่ อมโยงตัวอย่า งแนว
การสรุ ปความคิดกลุ่ม ร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน
สารรอบตัวมีสมบัติบางอย่างที่คล้ ายกัน และแตกต่างกัน จึงใช้ เป็ นเกณฑ์ในการจําแนกสาร
เช่น สถานะ จุดเดือด จุดหลอมเหลว ขนาดอนุภาคของสาร เป็ นต้ น ถ้ าใช้ เนื ้อสารเป็ น
เกณฑ์ในการจัดกลุม่ สาร จัดสารได้ เป็ นสารเนื ้อเดียวและสารเนื ้อผสม สารเนื ้อเดียวจะแยกได้
เป็ น สารละลาย และสารบริ สทุ ธิ์ และสารบริ สทุ ธิ์จะแยกต่อได้ เป็ น ธาตุ และสารประกอบ
ถ้ าใช้ อนุภาคเป็ นเกณฑ์จะจําแนกสารผสม ได้ เป็ น สารแขวนลอย คอลลอยด์ และสารละลาย
3. นักเรี ยนควรร่ วมกันอภิปรายสรุ ปกิ จกรรมทั้งชั้นในข้อ 2 ก่อนเพื่อทบทวนบทเรี ยน
คิ ดกลุ่ ม เกี่ ยวกับ “ฉันรู้ อะไรเกี่ ยวกับการจําแนกสารและเกณฑ์ที่ ใช้ในการจําแนก” ให้เข้าใจ
องค์ความรู ้ตามวัตถุประสงค์ โดยครู อาจใช้คาํ ถามนําทางเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปเพิ่มเติม
แนวคําตอบของกิจกรรม
1. หมายถึง สารบริ สุทธิ์
2. หมายถึง สารละลาย
3. หมายถึง ธาตุ
หมายเหตุ 3 และ 4 สลับที่กนั ได้

4. หมายถึง สารประกอบ
5. หมายถึง สารแขวนลอย
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แนวคําตอบเลือกคําต่อไปนี้ใส่ ใน
“สารประกอบ” “ธาตุ”

หน้าข้อ 4.1 – 4.3 “สารบริ สุทธิ์ ”

สารประกอบ

4.1 สารที่ประกอบด้วยธาตุต้งั แต่สองชนิดรวมตัวกันทางเคมี

ธาตุ

4.2 สารประกอบด้วยอนุภาคชนิดเดียวกันเท่านั้น

สารบริ สทุ ธิ์

4.3 สารที่จาํ แนกได้เป็ นธาตุและสารประกอบ

แนวคําตอบเลือกตัวอักษรที่อยูใ่ ต้แผนภาพใส่ ไว้หน้า ข้อ 5.1 – 5.5
ง 5.1 ของผสมของธาตุ
ข 5.3 การประกอบ
ก 5.2 ธาตุ
ค 5.4 ของผสมของธาตุและสารประกอบ
แนวคําตอบ
การเล่นเกมบัตรภาพ จําแนกสารในภาพเป็ น ธาตุ สารประกอบ สารละลาย
และสารเนื้อผสม ดังนี้
สารละลาย ได้แก่ หมายเลข 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 13
ธาตุ ได้แก่ หมายเลข 1, 9, 10, 21, 22 และ 23
สารประกอบ ได้แก่ 11, 12, 14, 15, 18 และ 24
ส่ วนคําอธิ บายในตารางจะได้จากข้อสรุ ปจากการทํากิจกรรม
4. การนําเสนอกิจกรรมสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้เรื่ องการจําแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็ นเกณฑ์ โดย
เลือกออกแบบการนําเสนอด้วยการพับกระดาษ ดังตัวอย่างนักเรี ยนแต่ละกลุ่มอาจเลือกออกแบบ
นําเสนอได้หลากหลายหรื อนอกเหนื อจากตัวอย่างที่ให้ไว้ แต่การสรุ ปกิจกรรมต้องสรุ ปการจําแนก
สารโดยใช้เนื้ อสารเป็ นเกณฑ์ได้ถูกต้อง
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2.2 ย้ อมสี จีวรด้ วยสี จากธรรมชาติ
แนวในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. ครู ช้ ี แจงให้นกั เรี ยนว่า การทดลองย้อมผ้าจีวรจากส่ วนต่างๆของพืชนี้ เป็ นการทดลอง
ทดสอบสี เหลืองที่ได้จากส่ วนต่างๆ ของพืชนี้ไปที่ละส่ วนของพืช ไม่ปนกัน จะทดลองตามข้อมูลที่
ได้สืบค้น และควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องจึงกําหนดขนาดของ ใบ ดอก เปลือก แก่น ให้มีมวลเท่ากัน
และวิธีการสกัด วิธียอ้ มเดียวกัน แล้วจึงเปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการย้อม
2. เตรี ยมสี ยอ้ มโดยนําส่ วนต่าง ๆของพืชที่มีขนาดโตเต็มที่และมีสีตามที่นกั เรี ยนต้องการ
มาหัน่ หรื อฉี กให้เป็ นชิ้ นเล็ก ๆ นําไปชัง่ ให้ได้มวล 40 g ใส่ ลงในบีกเกอร์ ขนาด 250 ml. เติมนํ้า
200 cm3 จากนั้นต้มให้เดือดและคนตลอดเวลาเป็ นเวลาประมาณ 20 นาที กรองสารละลายแล้วแบ่ง
สารละลายสี ในจํานวน 100 cm3 ใส่ ในบีกเกอร์ใบใหม่แล้วเติมโซเดียมคลอไรด์ 1 g คนให้ละลาย
3. เตรี ยมผ้าสํา หรั บ ย้อมสี ซักผ้า ฝ้ ายขนาดประมาณ 10.0 cm. × 10.0 cm. ด้วย
สารซักฟอก แล้วซักในนํ้าเปล่า บิดให้แห้งพอหมาด ๆ
4. ย้อมสี ผา้ ต้มสี ยอ้ มจนเดือด เติมสารส้ม 2.5 g คนให้ละลาย ใส่ ผา้ ที่เตรี ยมไว้ลงไปแล้ว
ต้มต่อไปอีก 10 นาที คนผ้าในสี ยอ้ มตลอดเวลา แล้วคีบผ้าออกจากบีกเกอร์ ล้างด้วยนํ้าสะอาดจนนํ้า
ล้างใสไม่มีสี นําผ้าไปผึ่งให้แห้ง จากนั้นนําผ้าที่ยอ้ มสี แล้วมาแสดงผลงาน โดยระบุดว้ ยว่าเป็ นผ้าที่
ย้อมจากส่ วนใดของพืชชนิดใด
ตัวอย่ างผลการทดลอง
ส่ วนของพืชทีส่ กัดสี
ติดสี
ดอกดาวเรื อง
สี เหลืองอมนํ้าตาล
แก่นขนุน
สี เหลืองอมส้ม
เปลือกมะม่วงป่ าด้านใน
สี เหลืองอ่อน
ใบมะพูด
สี เหลืองสด
ใบมะกอก
สี เหลืองอ่อน
ใบเพกา
สี เหลืองอมส้ม
แก่นยอ
สี เหลืองอมส้ม
5. จากการทํากิจกรรมและตอบคําถามนักเรี ยนควรสรุ ปได้วา่
5.1 ผ้าฝ้ ายติดสี เป็ นสี เหลื องมี ความเข้มของสี ต่างกัน สามารถนําไปใช้ยอ้ มผ้าที่เป็ น
ผ้าฝ้ ายได้โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืช มวลของผ้าตามข้อมูลและสัดส่ วนที่ได้จากการทดลอง
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5.2 การย้อมโดยวิธียอ้ มร้อนเป็ นวิธีการย้อมผ้า หรื อสิ่ งทอโดยใช้ความร้อนในการย้อม
ร่ วมกับเกลือของโลหะ เพื่อช่วยให้สียอ้ มติดเส้นใยได้ทนทานกว่าการย้อมร้อนด้วยสี ยอ้ มเพียงอย่าง
เดียว และอาจทําให้ได้สีที่แตกต่างไปจากธรรมชาติอีกด้วย เรี ยกวิธีการย้อมร้อนนี้วา่ วิธีมอร์แดนท์
5.3 เกลือของโลหะ เช่น สารส้ม โพแทสเซี ยมไดโครเมต ไอร์ ออน(II)ซัลเฟต ต้องอยู่
ในรู ปของสารละลาย
5.4 จากผลการทดลองนี้ สามารถนําไปใช้ยอ้ มผ้าจีวรที่เป็ นผ้าฝ้ ายได้ โดยใช้สัดส่ วน
ต่างๆ ของพืช มวลของผ้าตามข้อมูลและวิธีย อ้ มที่กาํ หนดข้างต้น ถ้าผ้าจีวรที่มีมิใ ช่ ผา้ ฝ้ ายควร
ทดลองย้อมสี กบั ผ้าขนาดตามตัวอย่างการทดลองนี้ก่อน
ตัวอย่ างข้ อมูลจากการสื บค้ น
1. พันธุ์ไม้ ย้อมสี เหลืองจากสี ธรรมชาติ
ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรื องหรื อดอกคําปู้ จู้ ภาษาอังกฤษว่า Marigold เป็ นไม้ดอกอายุส้ ัน ต้นเป็ นพุ่มสู ง
ปานกลาง ดอกมีกลิ่นฉุ น กลีบดอกสี เหลือง มีพนั ธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ ดาวเรื องฝรั่งเศส ดาวเรื อง
อเมริ กนั และดาวเรื องซิ กเน็ต สําหรับพันธุ์ดาวเรื องฝรั่งเศสและดาวเรื องอเมริ กนั กลีบดอกซ้อนกัน
เป็ นชั้นๆ ส่ วนดาวเรื องซิ กเน็ตกลีบดอกชั้นเดียวสารสี เหลืองในกลีบดอกเรี ยกว่าแซนโธฟี ล
(Xanthophyll) ใช้เป็ นสี ยอ้ มผ้าได้
การใช้ ประโยชน์ ในงานย้ อมสี
การใช้ดอกดาวเรื องนึ่งและอบให้แห้งจะให้สีน้ าํ สี เข้มข้นกว่าการสกัดจากดอกดาวเรื องสด
1 เท่า และมากกว่าดอกดาวเรื องตากแห้ง 5 เท่า เมื่อใช้อตั ราส่ วนที่เท่ากัน การย้อมผ้าฝ้ ายด้วยนํ้าสี ที่
สกัดจากดอกดาวเรื อง ดอกดาวเรื องแห้ง 12 กิโลกรัมสามารถย้อมผ้าฝ้ ายได้ 1 กิโลกรัม ใช้วิธีการต้ม
เพื่อสกัดนํ้าสี นาน 1 ชัว่ โมง กรองใช้เฉพาะนํ้า ย้อมด้วยกรรมวิธีการย้อมร้อนหลังจากนั้นนําผ้าฝ้ าย
มาแช่ในสารละลาย 1% สารส้ม จะได้ผา้ ฝ้ ายสี เหลืองทอง
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ขนุน
การใช้ ประโยชน์ ในงานย้ อมสี
ส่ วนของต้นขนุ นที่สามารถนํามาใช้ในงานย้อมสี คือแก่นต้น โดยสับเป็ นชิ้ นเล็ก ๆ และ
ตากให้แห้ง เมื่อต้องการสกัดนํ้าสี ให้นาํ มาต้มกับนํ้าโดยใช้อตั ราส่ วน 1:10 ผ้าฝ้ าย 1 กิโลกรัมต้องใช้
แก่นขนุ นแห้ง 30 กิ โลกรัมต้มนาน 1 ชัว่ โมงกรองใช้เฉพาะนํ้า นําผ้าฝ้ ายมาย้อมด้วยกรรมวิธียอ้ ม
ร้อน นาน 1 ชัว่ โมง หลังย้อมนําผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมมาแช่ในสารละลายสารช่วยติดสี สารส้มและ
จุนสี ผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการแช่สารส้ม มีสีเหลือง

มะม่ วงป่ า
มะม่วงป่ ามีลกั ษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็ นไม้ยืนต้น ส่ วนของต้นมีน้ าํ ยางข้นใบเรี ยบแบบ
สลับหรื อเวียนกัน โดยก้านใบมักพองออกเล็กน้อยช่ อดอกช่ อกระจุ ก (cyme) หรื อช่ อแยกแขนง
(panicle) ออกที่ปลายยอดหรื อช่อกิ่ ง ดอกย่อยมีขนาดเล็ก กลี บเลี้ ยงมี 5 กลีบติดฐาน กลีบดอกมี
5 กลีบแยกกัน ผลมีขนาดเล็ก รสเปรี้ ยว
การใช้ ประโยชน์ ในงานย้ อมสี
มะม่ วงส่ วนที่ ใ ช้ใ นการย้อมสี ผา้ ฝ้ ายคื อ เปลื อกต้น
ด้านใน ลอกเอาเฉพาะเปลื อกต้น นํามาสับเป็ นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อ
สกัดนํ้า สี ด้วยวิธี ก ารต้ม กับ นํ้า ในอัต ราส่ วนต่อ นํ้า 1:2 นาน
1 ชัว่ โมง กรองเอานํ้าสี ที่ได้ยอ้ มผ้าฝ้ าย เปลือกสด 15 กิโลกรัม
สามารถย้อมสี ผา้ ฝ้ ายได้ 1 กิ โลกรัม สี ของผ้า ฝ้ ายที่ผ่า นการ
ย้อมได้สีน้ าํ ตาลอ่ อน จากนั้นนํา ผ้า ฝ้ ายที่ผ่านการย้อมแช่ ใ น
สารละลายช่วยติดสี สารส้มได้สีเหลืองอ่อน
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มะพูด

มะพูดเป็ นไม้ยนื ต้นขนาดกลาง ใบใหญ่ หนา มัน เป็ นรู ปไข่ยาวรี คล้ายใบมังคุด แต่ปลายใบ
จะแหลมกว่า ดอกสี เขียวอมเหลือง ผลใหญ่ขนาดส้มเขียวหวาน ผลดก ออกตามกิ่ง ผลดิบสี เขียว ผล
แก่มีสีเหลือง เมื่อสุ กจะมีสีส้ม เนื้ อในผลสี เหลืองจําปา รสเปรี้ ยวอมหวาน รับประทานเป็ นอาหาร
ได้
การใช้ ประโยชน์ ในงานย้ อมสี
ในการเตรี ยมนํ้าสี สําหรับการย้อมผ้าฝ้ าย 1 กิโลกรัม ใช้เปลือกมะพูดแห้ง 3 กิโลกรัม ต้ม
กับนํ้าในอัตราส่ วน 1:10 นาน 1 ชัว่ โมง กรองใช้เฉพาะนํ้าแล้วนํามาย้อมเส้นไหมด้วยกรรมวิธียอ้ ม
ร้อน นาน 1 ชัว่ โมง เสร็ จแล้วนํามาแช่ในสารละลายสารส้ม นาน 10 – 15 นาทีได้ผา้ ฝ้ ายสี เหลืองสด
ส่ วนของใบที่นาํ มาย้อมผ้าฝ้ ายโดยใช้อตั ราส่ วน ใบสด 15 กิโลกรัมต่อผ้าฝ้ าย 1 กิโลกรัม

มะกอก
การใช้ ประโยชน์ ในงานย้ อมสี
ใช้ใบมะกอกสดจํานวน 15 กิโลกรัมนํามาต้มเพื่อสกัดนํ้าสี โดยใช้อตั ราส่ วนใบต่อนํ้า 1:2
นาน 1 ชัว่ โมง กรองใช้เฉพาะนํ้า นํ้าสี ที่ได้สามารถนํามาย้อมผ้าฝ้ าย 1 กิโลกรัม ย้อมด้วยกรรมวิธี
ย้อมร้ อน นาน 1 ชัว่ โมง จากนั้นนําผ้าฝ้ ายที่ ผ่า นการย้อมมาแช่ ใ นสารละลายสารช่ วยติดสี นาน
10 – 15 นาที สี ผา้ ฝ้ ายที่แช่สารละลายสารส้มได้สีเหลือง
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เพกา
การใช้ ประโยชน์ ในงานย้ อมสี
ใช้เฉพาะเปลื อกต้นด้า นใน นํา มาสับ เป็ นชิ้ นเล็ก ๆ
การสกัดสี จากเปลื อกต้นเพกา สามารถใช้ได้ท้ งั ที่เป็ นเปลือก
สดโดยใช้อตั ราส่ วนต่อนํ้า 1:2 และเปลือกแห้งอัตราส่ วนต่อ
นํ้า 1:10 สามารถใช้ยอ้ มสี ผา้ ฝ้ าย 1 กิโลกรัม การสกัดสี โดยใช้
เปลื อกสดต้มกับนํ้า และใช้สารส้มในขณะย้อมด้วยกรรมวิธี
ย้อมร้อนจะได้ผา้ ฝ้ ายสี เหลืองสดใส
ยอบ้ าน
การใช้ ประโยชน์ ในงานย้ อมสี
ใช้แก่นของต้นในการสกัดนํ้าสี โดยใช้อตั ราส่ วน 1:10
ต้มนาน 1 ชัว่ โมงกรองใช้เฉพาะนํ้า ย้อมด้วยกรรมวิธียอ้ มร้อน
จากนั้นนําผ้าฝ้ ายที่ผา่ นการย้อมมาแช่ในสารละลายสารช่วยติด
สี สารส้ม จะได้ผา้ ฝ้ ายสี เหลืองอมส้ม

2. วิธีการย้ อมสี จากธรรมชาติ
2.1 การย้อมโดยตรง เป็ นการย้อมผ้าหรื อสิ่ งทอ จุ่มลงในสารละลายสี ยอ้ มโดยตรง
2.2 การย้อมสี โดยวิธีมอร์ แดนท์ เป็ นวิธีการย้อมผ้า หรื อ สิ่ งทอโดยใช้สารละลาย
สี ยอ้ มร่ วมกับเกลือของโลหะ เพื่อช่วยให้สียอ้ มติดเส้นใยผ้าได้ทนทานกว่าการย้อมสี ดว้ ยสี ยอ้ มเพียง
อย่างเดียว และอาจทําให้ได้สีที่แตกต่างไปจากธรรมชาติ
2.3 สารมอร์ แดนท์ คื อเกลื อของโลหะ เช่ น สารส้ม โพแทสเซี ยมไดโครเมต ไอร์
ออน-(II) ซัลเฟต
2.4 สารช่วยย้อม หมายถึง สารเคมีที่ใส่ ลงในนํ้าย้อมแล้ว ทําให้สียอ้ มติดเส้นใยได้เร็ ว
ขึ้นและสมํ่าเสมอ สารเคมีที่สามารถนํามาช่วยในการย้อมสี ธรรมชาติให้ได้ผลดี ได้แก่ เกลือ เช่ น
โซเดียมคลอไรด์ และเกลือเบสบางชนิด เช่น โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮโดรเจนคาร์ บอเนตและ
กรดบางชนิด เช่น กรดฟอร์ มิก กรดแอซี ติก เป็ นต้น สําหรับปริ มาณที่ใช้จะขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสี ยอ้ ม
ซึ่ งจะมีความเหมาะสมแตกต่างกันออกไปตามชนิดของพืชที่นาํ มาสกัดเป็ นสี ยอ้ มจากธรรมชาติ
2.5 การทดสอบความคงทนต่อการซัก คือการนําผ้าที่ยอ้ มแล้วไปซักในสารละลาย
ซักฟอก ถ้าสี ของสารละลายของสารซักฟอกเปลี่ยนไปจากเดิม และมีสีตกใส่ ผา้ อื่นๆ แสดงว่าสี ยอ้ ม
นั้นไม่ติดเส้นใยผ้า และไม่มีความคงทนต่อการซัก
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3. ในการบันทึกผลการทดลอง ควรทําการบันทึกอย่างเป็ นระบบมีข้นั ตอน ดังนี้
3.1 แบบบันทึกผลการทดลอง
อาจมีรูปแบบต่างกันหลายแบบ ในแต่ละแบบบันทึกผลการทดลอง จะประกอบด้วย
หัวข้อควรบันทึก ดังนี้
การทดลองเรื่ อง.....................................................................................................................
ชื่อผูท้ าํ การทดลอง...............................................................................................................................
ทดลองเมื่อวันที่..................เดือน.............................พ.ศ. .......................เวลา........................น.
สมมติฐาน...........................................................................................................................................
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น..............................................................................................................................
ตัวแปรตาม............................................................................................................................
ตัวแปรควบคุม.......................................................................................................................
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ.............................................................................................................................
อุปกรณ์................................................................................................................................................
วิธีทดลอง............................................................................................................................................
ตารางแสดงผลการทดลอง
สรุ ปผลการทดลอง..............................................................................................................................
3.2 การบันทึกผลการทดลอง มีวธิ ี การเขียนหรื อบันทึกในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
3.2.1 การกําหนดชื่อเรื่ องที่ทาํ การทดลอง ชื่อเรื่ องที่ดีควรมีลกั ษณะ ดังนี้
ก. เป็ นประโยคบอกเล่า และต้องไม่ใช่ประโยคคําถามหรื อประโยคปฏิเสธ
ข. เป็ นประโยคที่ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ค. เป็ นประโยคที่สื่อความหมายให้ทราบกระบวนการปฏิบตั ิอย่างสังเขป
เพื่อหาคําตอบของการทดลอง
3.3 การเขี ย นสมมติ ฐ าน เป็ นการกํา หนดข้อ ความที่ ค าดคะเนไว้ล่ ว งหน้า ก่ อ นที่
จะทดลองสมมติฐานมักเขียนเป็ นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
และบอกเหตุผลของความสัมพันธ์น้ นั
4. การกําหนดตัวแปร
ก. ตัวแปรต้น เป็ นการกําหนดถึงสิ่ งที่เป็ นต้นเหตุให้เกิดผลต่าง ๆในการทดลอง วิธีการที่
จะระบุว่าสิ่ งใดเป็ นตัวแปรต้นนั้น ให้สังเกตว่าในการทดลองนั้น ๆมีสิ่งของส่ วนประกอบ หรื อ
วิธีการอะไรที่ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน และในการทดลองนี้ตอ้ งการศึกษา
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ข. ตัวแปรตาม เป็ นการกําหนดถึงสิ่ งที่เป็ นผลเนื่ องมาจากตัวแปรต้น วิธีการระบุตวั แปร

นั้นให้ถามตนเองว่า ในการทดลองนี้ จะตามไปดูอะไร สิ่ งนี้ คือตัวแปรตามและการเขียนตัวแปร
ตามที่ดีน้ นั ควรจะสื่ อความหมายให้ทราบว่าตัวแปรตามนี้มีเครื่ องมือที่จะวัด หรื อ ชัง่ หรื อ ตวงได้
ค. ตัวแปรควบคุม เป็ นการกําหนดถึงสิ่ งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตวั แปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่ งถ้าไม่
ควบคุมแล้ว ผลการทดลองจะคลาดเคลื่อนได้ วิธีการระบุตวั แปรควบคุม คือ ในการทดลองนี้ สิ่ งใด
ที่ตอ้ งทําให้เหมือนกัน หรื อ ต้องทําให้เท่ากัน คําตอบที่ได้ คือ ตัวแปรควบคุม และควรเขียนเป็ น
ข้อ ๆ โดยมีหน่วยที่บอก ความเหมือน ความเท่ากันกํากับไว้ดว้ ย
5. การเขี ยนนิ ยามเชิ งปฏิบัติก าร เป็ นการกํา หนดความหมายของตัวแปรต่ า ง ๆ หรื อ
อธิ บายความหมายของคําใดคําหนึ่ งที่มีอยู่ในสมมติฐาน ซึ่ งเป็ นตัวแปรตามให้เข้าใจตรงกันและ
สามารถวัดได้โดยใช้เครื่ องมือวัด
6. การเขียนตารางแสดงผลการทดลอง ให้เขียนตัวแปรต้นทางซ้ายของตารางและตัวแปร
ตามทางขวาของตาราง ดังตัวอย่าง
ตารางแสดงผลการทดลอง
ระบุสิ่งที่ตอ้ งติดตาม สังเกตการ
ระบุสิ่งที่ตอ้ งการรู ้ คือ ตัวแปรต้น
เปลี่ยนแปลงเป็ น ตัวแปรตาม
1. …………………………………
…………………………………………
2. ………………………………….
…………………………………………
3. …………………………………
…………………………………………
การเขี ย นสรุ ป ผล ให้ เ ขี ย นความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรต้น กับ ตัว แปรตามหรื อ การเขี ย นสรุ ป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการทดลองทั้งหมด
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2.3 ขัดเงาโลหะสั งฆภัณฑ์
แนวในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. การขัดเงาโลหะสังฆภัณฑ์น้ ี ไม่ใช้วิธีตม้ โลหะสังฆภัณฑ์ เช่น พาน แจกันทองเหลือง
เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าภาชนะที่ใช้ตม้ นํ้ามะขามดิบ จึงใช้วธิ ี ถูแทน
2. เตรี ยมนํ้ามะขามดิบ ให้มีความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตร ดังนี้ ใส่ มะขามดิ บ
10 g, 20 g และ 30 g ลงในบีกเกอร์ใบที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ
3. นําบีกเกอร์ แต่ละใบมาต้มจนเดือด 10 นาที แล้วทิ้งไว้ให้อุณหภูมิลดลง จะได้น้ าํ มะขาม
ดิบที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10, 20, 30 มวล/ปริ มาตร
4. ใช้ยนู ิ เวอร์ ซลั อินดิเคเตอร์ วัดความเป็ นกรด เบส นํามะขามดิบในบีกเกอร์ 1, 2, และ 3
แล้วบันทึกผล
5. ใช้สาํ ลีพนั ปลายไม้ จุ่มนํ้ามะขามดิบ 10% แล้วนําไปถูภาชนะทองเหลืองใบที่ 1 จนทัว่
แล้วขัดด้วยสําลีที่แห้ง 5 นาที สังเกตและบันทึกผล
6. ทําซํ้าข้อ (2) โดยเปลี่ ยนเป็ นไม้ที่พนั สําลีอนั ที่ 2 จุ่มนํ้ามะขามดิ บ 20% ไม้พนั สําลี
อันที่ 3 จุ่มนํ้ามะขามดิบ 30% แล้วนําไปถูภาชนะทองเหลืองใบที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
ตัวอย่ างผลการทดลอง
ภาชนะทองเหลื องที่ขดั เงาด้วยนํ้ามะขามดิบที่มีความเข้มข้นร้ อยละ 30 โดยมวล/ปริ มาตร
และค่า pH = 3 มีความเป็ นมันวาวมากกว่า ขัดเงาด้วยนํ้ามะขามดิบที่มีค่าความเข้มข้น 10% และ
20%
7. จากการทํากิจกรรม และตอบคําถาม นักเรี ยนควรสรุ ปได้วา่
7.1 นํ้ามะขามดิบที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10% , 20% และ 30% โดยมวล/ปริ มาตร
มีสมบัติเป็ นกรดและมีค่า pH 5 , 4, 3 ตามลําดับ
7.2 นํ้ามะขามดิ บมี สมบัติเป็ นกรดpH=3 มีความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวล/ปริ มาตร
ขัดเงาโลหะเป็ นมันวาวได้
8. จากนั้นให้ผเู้ รี ยนอภิปรายเกี่ยวกับ
8.1 การระบุหน่วยความเข้มข้นเป็ นร้อยละโดยมวล/ปริ มาตร
8.2 เปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยในการใช้น้ าํ มะขามดิบ ในการขัดเงาโลหะโดยใช้สารเคมีที่
มีจาํ หน่ายในท้องตลาด
8.3 ภูมิปัญญาในการนําพืชชนิดอื่น ๆ มาขัดเงาโลหะสังฆภัณฑ์และพระพุทธรู ป
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2.4 โบราณวัตถุในวัด
แนวในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. นัก เรี ยนเขี ย นแผนผัง บริ เวณที่ สํ า รวจ และสั ง เกต บัน ทึ ก ชื่ อ วัต ถุ แ ละลัก ษณะ
การสึ กกร่ อนผุพงั
2. สื บ ค้นข้อมูล เกี่ ย วกับ สาเหตุและวิธี ป้องกันการสึ ก กร่ อนผุพ งั ของวัตถุ โบราณและ
สิ่ งก่อสร้างของวัด เช่น ความชื้น แก๊สออกซิ เจน และกรดจากฝนกรดหรื อ กรด เบส อื่น ๆ เป็ น
สาเหตุที่ทาํ ให้โบราณวัตถุที่ทาํ มาจากโลหะ หรื อสารพวกคาร์ บอเนต สึ กกร่ อนเมื่อนาน ๆ เข้าก็ผพุ งั
3. การป้ องกัน การสึ ก กร่ อ นของวัต ถุ โ บราณให้ท าสี ทาแลกเกอร์ วาสลี น เพื่ อ มิ ใ ห้
ความชื้น แก๊สออกซิ เจน กรด เบส ไปสัมผัสหรื อทําปฏิกิริยากับโบราณวัตถุได้
4. การสึ กกร่ อนผุพงั ของโบราณวัตถุ อาจเกิดมาจากการถูกทําลายโดยมนุษย์โดยไม่เจตนา
เช่ น การเกิ ด ฝนกรด โดยเจตนา เช่ น ขุดกรุ ท าํ ลายองค์เจดี ย ์ ลัก ขโมยการตัด เศี ย รพระ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั เกิ ดจากธรรมชาติ เช่ น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ นํ้าท่วม โคลนถล่ม หลุมยุบ การขุดเจาะ
โดยสัตว์

ภาพแสดง ต้ นไม้ รากไม้ สามารถขยายรอยแตก และรอยแยกในหิน
การเจริ ญเติ บโตของต้นไม้ทาํ ให้เกิ ดรอยแตก รอยแยกในหิ น และขยายรอยแตกเดิ มให้
กว้างขึ้น และบางครั้งรากพืชก็บีบรัดให้หินแตกออกได้ง่ายขึ้น ลักษณะการผุพงั ทางกายภาพที่เกิด
จากสิ่ งมีชีวิตบางครั้งก็เรี ยกว่า การผุพงั ทางชี วภาพ (Biological weathering) จึงเป็ นเหตุผลที่ไม่ให้
ปลู กต้นไม้ใหญ่ ใกล้ๆ อาคารและสิ่ ง ก่อสร้ างต่าง ๆ ไม่ใช่ สาเหตุม าจากความเชื่ อว่า ต้นลัน่ ทม
เพราะจะทําให้ครอบครัวนั้นระทม ขมขื่นกับความทุกข์ จนกระทัง่ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็ นต้นลีลาวดี
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ตัวอย่ างการสื บค้ นข้ อมูล
ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อโบราณวัตถุ และสิ่ งแวดล้อม ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นจากสารตั้งต้นเข้าทํา
ปฏิกิริยากันเกิดเป็ นสารผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีท้ งั ประโยชน์และโทษ รอบตัวเรานั้นมี
ปฏิ กิริยาเคมี เกิ ดขึ้ นมากมาย แม้กระทัง่ การดํารงชี วิตอยู่ได้ของเราก็ เกิ ดจากปฏิ กิริยาชี วเคมีภายใน
ร่ างกาย ดังนั้น ปฏิกิริยาเคมีจึงมีความสําคัญ ปฏิกิริยาเคมีที่พบเห็นทัว่ ไป เช่น การเกิดฝนกรด ปฏิกิริยา
การเผาไหม้ ปฏิ กิ ริยาการเกิ ดสารประกอบออกไซด์ของโลหะและออกไซด์ของอโลหะ ปฏิ กิ ริยา
ระหว่างโลหะกับกรด ปฏิกิริยาของกรดกับสารคาร์ บอเนต ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส เป็ นต้น
การเกิดฝนกรด
เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างนํ้ากับออกไซด์ของโลหะที่เกิดจากการเผาไหม้ เช่น
CO2
+
H2O
H2CO3
(คาร์ บอนไดออกไซด์)
(นํ้า)
(กรดคาร์บอนิก)
SO2
+
H2O
H2SO3
(แก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์)
(นํ้า)
(กรดซัลฟิ วรัส)
ฝนกรด(acid rain) มีค่า pH ระหว่าง 2.1 – 5.0
ผลกระทบทีเ่ กิดจากฝนกรด
พืช
ฝนกรดสามารถทําปฏิกิริยากับธาตุอาหารที่สําคัญของพืช เช่น Calcium, Magnesium และ
Potassium (K) ทําให้พืชไม่สามารถนําธาตุอาหารไปใช้ได้ และซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
ยังไปปิ ดปากใบพืช ทําให้ความสามารถในการสังเคราะห์ดว้ ยแสงลดลง
สั ตว์
โดยเฉพาะสัตว์น้ าํ จะได้รับผลกระทบโดยตรง จากการศึกษาพบว่าความเป็ นกรดที่เพิ่มขึ้น
ของนํ้าทําให้สัตว์น้ าํ ไม่สามารถดํารงชี วิตอยู่ได้ ตัวอย่างเช่นจํานวนปลา Trout และ Salmon ใน
ประเทศนอร์ เวย์ได้ลดลงเป็ นจํานวนมากและในระยะยาวยังพบว่าปลาหยุดการผสมพันธุ์อีกด้วย
นอกจากนี้สัตว์อื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
สิ่ งก่ อสร้ าง
ฝนกรดสามารถละลาย Calcium Carbonate ในหินเกิดการผุพงั เช่น ปิ รามิดในประเทศ
อียปี ต์ ทัชมาฮาลในประเทศอินเดีย และโบราณวัตถุต่าง ๆในประเทศไทย
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การสึ กกร่ อนของวัสดุคาร์ บอเนต
วัสดุ คาร์ บอเนตหมายถึ ง วัสดุ ที่มี แคลเซี ยมคาร์ บอเนต (CaCO 3 ) เป็ นองค์ประกอบ เช่ น
กํา แพง อาคารบ้า นเรื อน หิ น ปู น ภู เ ขาหิ น ปู น กระเบื้ องปู ค อนกรี ต เจดี ย ์ วิห าร กุ ฏิ โต๊ะ ม้า นั่ง
หินอ่อน เป็ นต้น

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php

http://tarachai.tripod.com/03seethaitumnan/east/jun001.htm
การสึ ก กร่ อ นของวัส ดุ ค าร์ บ อเนต เกิ ด จากวัส ดุ ค าร์ บ อเนต(CaCO 3 ) ทํา ปฏิ กิ ริ ย ากับ
สารละลายที่มีสมบัติเป็ นกรด ซึ่ งปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดได้ดงั นี้
วัสดุคาร์ บอเนต + กรด
เกลือ + นํ้า + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ในธรรมชาติเมื่อฝนกรดตกลงมาจะละลายแก๊สคาร์ บอนไดออกไซด์(CO 2 ) ในอากาศ ทําให้
นํ้าฝนมีสภาพเป็ นกรดคาร์ บอนิ ก (H 2 CO 3 ) เมื่อนํ้าฝนไหลซึ มไปภูเขาหรื อโบราณวัตถุที่เป็ นหิ นปูน
ก็จะทําปฏิกิริยาเคมีกบั แคลเซี ยมคาร์ บอเนตในหิ นปูนได้สารละลายแคลเซี ยมไฮโดรเจนคาร์ บอเนต
ปฏิกิริยาที่เกิ ดขึ้นเหล่านี้ เป็ นสาเหตุทาํ ให้โบราณวัตถุค่อย ๆสึ กกร่ อนผุพงั เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ
การสึ กกร่ อนจะมากขึ้นจนผุพงั ได้
การสึ กกร่ อนของโลหะ
โลหะเป็ นธาตุ ที่นาํ มาใช้ประโยชน์มากในชี วิตประจําวันมีหลายชนิ ด เช่น เหล็ก สังกะสี
ทองแดง เงิน อะลูมิเนี ยม โครเมียม โดยการนําโลหะเงิน ทองแดง ทองคํา มาหล่อเป็ นพระพุทธรู ป
เหล็กนํามาทําเป็ นประตู รั้ว สังกะสี ใช้มุงหลังคา โครเมี่ยมใช้ชุบเหล็กเพื่อความสวยงามเป็ นมันวาว
โลหะส่ วนใหญ่จะเกิดการสึ กกร่ อนได้ง่าย สาเหตุที่ทาํ ให้โลหะเกิดการสึ กกร่ อนได้ดงั นี้
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1. โลหะสัมผัสกับสารที่มีสมบัติเป็ นกรด
โลหะ + กรด
เกลือ + แก๊สไฮโดรเจน
เช่น Fe (s) + 2HCl (aq)
FeCl 2 (aq) + H 2 (g)
2. โลหะทําปฏิกิริยากับนํ้าและแก๊สออกซิเจนจนเกิดสนิมหรื อออกไซด์ของโลหะ เช่น
4Fe (s) + 3O 2 + 6H 2 O
2Fe 2 O 3 3H 2 O
(ตะปูเหล็ก)
(สนิมเหล็กที่มีน้ าํ ผลึกเกาะ)
วิธีป้องกันการเกิดสนิมหรื อการผุกร่ อนของโลหะ
- เช็ดโลหะให้แห้ง ไม่ให้ถูกนํ้าและอากาศ เพราะในนํ้าและอากาศมีแก๊สออกซิ เจนอยู่
- เคลือบผิวโลหะด้วยการทานํ้ามัน ชุบพลาสติก ชุบด้วยโลหะที่เกิดสนิมยาก
ความรู้ เพิม่ เติมสํ าหรับครู
วิทยาศาสตร์ กบั การอนุรักษ์ คัมภีร์ใบลาน
วัดต่าง ๆในภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร่
น่ า น และแม่ ฮ่ อ งสอน จะมี ค ัม ภี ร์ ใ บลานมากมาย โดยเฉพาะที่ ว ดั สู ง เม่ น จัง หวัด แพร่ และที่
วัดไหล่หิน จังหวัดลําปาง พบว่ามีคมั ภีร์ใบลานอายุเก่าแก่ที่สุดคือ ประมาณ 500 ปี
ในคัม ภี ร์ ใ บลานนอกจากจะมี ค ํา สอนทางพุ ท ธศาสนาเป็ นส่ ว นใหญ่ แ ล้ว ยัง มี ต ํา รา
ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม โคลงฉันท์ กาพย์กลอน ตํารายา ตําราโหราศาสตร์ ก่อสร้าง พิธีกรรม
ไสยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การสร้างวัด สร้างเมือง สร้างพระพุทธรู ป จึงถือได้วา่ เป็ นแหล่งความรู ้ที่
มีคุณค่ามาก และที่พิเศษคือเป็ นการเขียนหรื อจารเป็ นอักษรล้านนา

วัดไหล่ หิน จังหวัดลําปาง แหล่ งเก็บคัมภีร์อายุมากทีส่ ุ ด
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คัมภีร์โบราณอายุมากกว่า 500 ปี ในหีบโบราณเป็ นรูปทรงสี เหลีย่ ม
มีขนาดไม่ เท่ ากัน กว้ างยาวก็ประมาณไม่ เกิน 1 เมตร ทุกหีบจะมีฐานรองรับ
การจารหรื อเขียนหนังสื อลงใบลานนั้น มีมาตั้งแต่โบราณซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิ พลมาจาก
ลังกา เพราะพระในลังกาได้จารพระไตรปิ ฎกลงในใบลานในการทําสังคายนาครั้งที่ 5 นับต่อจาก
สังคายนาครั้งที่ 3 ที่อินเดีย โดยที่พระภิกษุสงฆ์ชาวล้านนาได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่
ลังกาหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีเป็ นต้นมา เมื่อกลับมาได้นาํ เอาคัมภีร์พระไตรปิ ฎกมา
เป็ นจํานวนมาก
ในการอนุรักษ์คมั ภีร์ใบลาน จะต้องมีความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ชี ววิทยา และฟิ สิ กส์
เป็ นอย่างดี จึงจะทําให้การอนุรักษ์ได้ผลดีที่สุด
1. การทํา ความสะอาด ทํา ด้วยการใช้แปรงที่ มี ขนนิ่ ม ปั ดเอาฝุ่ นและสิ่ ง สกปรกอื่ น ๆ
ออกไปหากพบว่าสกปรกมากต้องใช้เอธิ ลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ห้ามใช้เมธิ ล(methyl alcohol)
ผสมนํ้าประมาณ 7 : 3 ชุบสําลีและเช็ด นอกจากจะทําความสะอาดแล้ว แอลกอฮอล์ ยังเป็ นยาฆ่าเชื้ อ
อีกด้วย สมบัติพิเศษอีกอย่างของแอลกอฮอล์ก็คือระเหยเร็ ว ทําให้ใบลานแห้งโดยไม่งอ
2. ถ้าใบลานเปื้ อนจากนํ้ามันยางที่ผสมกับเขม่าก้นหม้อนั้น สามารถใช้สําลีชุบอาซี โตน
(acetone) หรื อเอธิ ลอาซิ เตรต (ethyl acetate) หรื อคลอโรฟอร์ ม (chloform) เช็ดออกได้โดยออกแรง
กดเล็กน้อย
3. หากใบลานติดกันแน่น ต้องเอามาแช่น้ าํ ที่ผสมกลีเซอรอล (glycerol) แล้วใช้ใบมีดที่ใช้
ในการผ่าตัดทางปฏิบตั ิการชีววิทยาค่อย ๆ แซะออกจากกัน ซึ่ งต้องทําความระมัดระวัง และประณี ต
และเมื่อจะทําให้แห้งก็ตอ้ งมีอุปกรณ์ที่จะหนีบใบลานที่ถูกแช่น้ าํ เหล่านี้ไม่ให้งอเมื่อปล่อยให้แห้ง
4. เมื่ อใบลานฉี ก ขาด ในการซ่ อมแซมจะต้องใช้ก ระดาษสาที่ ท าํ ที่ เชี ย งใหม่ และทาง
ภาคเหนื อและกาวพิเศษ เหตุผลที่ใช้กระดาษสา เพราะว่ากระดาษสาจะบาง เมื่อปิ ดอักษรที่จารใน
ใบลานแล้วจะยังอ่านได้ นอกจากนี้ กรรมวิธีที่ผลิ ตกระดาษสาไม่ได้ใช้กรด(acid) แต่ใช้ด่างคือ
โซเดี ยมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรื อแบบชาวบ้านจะใช้ข้ ีเถ้าไม้เป็ นแหล่งของด่าง ส่ วนกาวที่ใช้
ติดกันนั้นต้องเป็ นกาวพิเศษเช่น MC( methyl cellulose), CMC(carboxy methyl cellulose) เป็ นต้น
การซ่อมแซมในงานที่ชาํ รุ ดแตกหักมีรายละเอียด และเทคนิคอีกมากต้องฝึ กจนชํานาญจึงจะทําได้ดี
แหล่งผูเ้ ชี่ยวชาญคือกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
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5. ถ้า หนัง สื อ ที่ จ ารมี สี จ างไปอ่ า นไม่ ไ ด้ อันเนื่ องมาจากสี ด ํา ที่ เ ป็ นเขม่ า ก้น หม้อและ
นํ้ามันยางที่ใช้ทานั้น ก็สามารถทําได้โดยใช้ผงถ่าน (carbon black) ผสมกับนํ้ามันสน แล้วทาไปบน
ตัวอักษรสี ดาํ ก็จะลงไปในช่องที่จารด้วยเหล็กแหลม และใช้ผา้ เช็ดส่ วนที่เหลือออกไป กรณี ที่หาซื้ อ
นํ้ามันสนไม่ได้ในบางท้องที่ รวมทั้งซื้ อผงถ่านไม่ได้ พบว่าหากใช้น้ าํ มันเครื่ องที่ใช้แล้ว โดยเฉพาะ
เครื่ องยนต์ดีเซลก็จะใช้ได้ดี และยังทําให้ใบลานอ่อนนุ่มดีดว้ ย
6. ใบลานที่เก่าและมีอายุมาก ๆ พบว่าจะแห้งกรอบทั้งนี้ เพราะว่ายางที่มีในใบลานแห้ง
พบว่าการใช้น้ าํ มันเครื่ องที่ยงั ไม่ได้ใช้ทาบาง ๆ จะทําให้ใบลานกลับมานุ่ ม และยังพบว่าดีกว่าการ
ใช้น้ าํ มันพืช เพราะว่าไม่ดึงดูดมด แมลงสาป และแมลงอื่น ๆ มาแทะ การทดสอบนํ้ามันเครื่ องมี pH
เป็ นด่าง ซึ่ งก็ป้องกันแบคทีเรี ยที่จะใช้กรด
7. ในการเก็บรักษาในสมัยโบราณจะใช้ไม้ปะกับผูกใบลานไว้ดว้ ยกัน ซึ่ งเป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้ใบลานงอแล้วก็มีผา้ ห่ อป้ องกันฝุ่ นและแมลงต่าง ๆ ที่จะเข้าทําลาย แล้วก็เก็บไว้ในหี บธรรม
หรื อตูธ้ รรม และตูธ้ รรมนี้ ก็นาํ ไปเก็บไว้ในหอธรรมหรื อหอไตร ที่สร้างหอไตรไว้กลางสระนํ้า ซึ่ ง
เป็ นการป้ องกันศัตรู ที่เป็ นมด แมลงสาป หนู และยังเป็ นการทําให้มีความชื้ นจากไอนํ้าที่ระเหยจาก
สระเพื่อป้ องกันไม่ให้ใบลานแห้งกรอบจนเกินไป
8. นอกจากนี้หอไตรนี้ยงั ต้องคํานึงถึงแสงแดด นํ้าฝน ความร้อน พบว่าบางวัดจะมีหอไตร
ที่สร้างขึ้นมีฝาผนัง 2 ชั้นเพื่อป้ องกันแสงแดดและความร้อน

93

กิจกรรมที่ 3 : การใช้ พลังงานในวัดอย่ างยั่งยืน
จุดประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สํารวจเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และคํานวณค่าใช้จา่ ยของการใช้พลังงานไฟฟ้ าในวัด
ทดลองการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
อธิ บายการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ประดิษฐ์ ธูป - เทียนไร้ควันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ออกแบบและประดิษฐ์โคมลอยอย่างง่าย
ทดลองและอธิ บายการลอยของโคมลอยรู ปทรงต่าง ๆ
ร่ วมคิดและวางแผน เสนอแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า

วัสดุอปุ กรณ์
3.1 การใช้พลังงานไฟฟ้ าในวัด
1. ใบกิจกรรม ตารางบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้ า
2. ข้อมูลแสดงกําลังไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
3. กระดาษแผ่นใหญ่
4. ปากกาเคมี
3.2 ธูปเทียนไร้ควัน
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด
3 โวลต์ 200 มิลลิแอมป์
2. หลอด LED
3. สายไฟฟ้ าสี ดาํ ยาว 30 cm.
4. สายไฟฟ้ าสี แดงยาว 30 cm.
5. ก้านไม้ไผ่ 30 cm.
6. กระดาษสติ๊กเกอร์สีเหลือง
ขนาด A4 สี ขาว
7. กระดาษแก้วสี แดง 4 cm. ×4cm.

1
1
1
1

แผ่น
แผ่น
แผ่น
ด้าม

1 แผง
4
4
4
4
1

หลอด
เส้น
เส้น
ก้าน
แผ่น

1 แผ่น
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3.2 คิดประดิษฐ์โคมลอย
1. กระดาษว่าว
2. กาว
3. กรรไกร
4. มีด
5. ไม้ไผ่สาํ หรับทําโครงยาว 1 เมตร
หนา 0.2 เซนติเมตร
6. นํ้ามันดีเซลหรื อชัน
7. เตา
8. ปี บหรื อถังนํ้าโลหะ

6
1
1
1
1

แผ่น
ขวด
อัน
ด้าม
อัน

1 ลิตร
1 เตา
1 ใบ

กิจกรรมที่ 3 การใช้ พลังงานในวัดอย่ างยัง่ ยืน แบ่งเป็ น 3 กิจกรรมย่อย
3.1 การใช้พลังงานในวัด
3.2 ธูปเทียนไร้ควัน
3.3 คิดประดิษฐ์โคมลอย

3.1 การใช้ พลังงานไฟฟ้าในวัด
แนวในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. การเตรี ยมล่วงหน้าโดยให้นกั เรี ยน
1.1 รวบรวมใบเสร็ จค่าไฟฟ้ าและถ่ายเอกสารติดตั้งบนป้ ายนิเทศ
1.2 ทําแผนที่แสดงบริ เวณที่จะสํารวจเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทําการสํารวจ และ
บันทึก
2. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความจําเป็ นที่จะต้องประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
3. ครู อธิ บายวิธีคาํ นวณค่าไฟฟ้ าสําหรับวัดอย่างง่าย ๆ ดังนี้
เครื่ องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆภายในวัดส่ วนใหญ่จะใช้พลังงานไฟฟ้ า สามารถคํานวณค่าไฟฟ้ าที่ใช้
ในวัดได้ และจะทําให้สามารถวางแผนประหยัดพลังงานได้ดียงิ่ ขึ้น
ตัวอย่ าง

สมมุติวดั แห่ งหนึ่ งมีเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าดังในข้อมูลแสดงกําลังไฟฟ้ า
ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าเราสามารถคํานวณการใช้พลังงานได้ง่าย ๆดังนี้
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1. ค้นหา “หน่วยการใช้ไฟฟ้ า” ที่ใช้จากเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่ละประเภทก่อน
∗ จํานวนวัตต์สามารถดูได้จากแผ่นป้ าย (Name Plate) หรื อคู่มือที่ติดมากับอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ชิ้นนั้น ๆ

∗ จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อเดื อน คิดง่าย ๆ ว่าใช้เฉลี่ ยวันละกี่ช่วั โมงและคูณด้วย 30 เป็ น
การใช้ใน 1 เดือน
เช่น โทรทัศน์สี 26 นิ้วของวัดนี้ดูจากแผ่นป้ ายหลังโทรทัศน์พบว่าใช้กาํ ลังไฟฟ้ า
95 วัตต์ และมักจะเปิ ดดูดงั นี้
วันจันทร์ - พฤหัสบดี 4 วัน วันละ 3 ชัว่ โมง
=
12
ชัว่ โมง
วันศุกร์
1 วัน วันละ 5 ชัว่ โมง
=
5
ชัว่ โมง
วันเสาร์ – อาทิตย์ 2 วัน วันละ 8 ชัว่ โมง
=
16
ชัว่ โมง
รวม 7 วัน ใช้เวลา 33 ชัว่ โมงหรื อเฉลี่ย 1 วัน ใช้เวลาประมาณ 5 ชัว่ โมง
ดังนั้น พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ใน 1 เดือน
95
=
ก◌ิโลวัตต์× 5 ชัว่ โมง × 30 วัน = 14.25 กิโลวัตต์ชวั่ โมง
1000
2. จํานวนหน่วยการใช้ไฟฟ้ าต่อเดือนของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกประเภทและอื่น ๆ
∗ ทําการรวม “หน่วยการใช้ไฟฟ้ าต่อเดือน”ของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในวัดทุกประเภท
∗ คิดอัตราค่าไฟฟ้ าตามหน่วยที่ใช้โดยนําใบเสร็ จค่าไฟฟ้ าในเดือนที่มีค่าไฟฟ้ าสู งสุ ดมา
คิดหาอัตราค่าไฟฟ้ าโดยเฉลี่ยราคาต่อหน่วยดังนี้
3. คิดค่าไฟฟ้ า = จํานวนหน่วยการใช้ไฟฟ้ าต่อเดือน × อัตราค่าไฟฟ้ า / หน่วย
4. ให้นกั เรี ยนสํารวจและบันทึกเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ระบุตาํ แหน่งที่ติดตั้งและกําลังไฟฟ้ าที่ใช้
แล้วจัดชนิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและระบุ เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดชนิ ดแต่ละชนิ ดแล้วนําเสนอโดยใช้แผนผัง
ความคิด นักเรี ยนควรจะได้ความคิดว่าการจัดชนิดเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ทําให้สะดวกในการประหยัดและใช้
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าได้อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
5. คํานวณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าแต่ละชนิดในเวลาที่ใช้จริ ง โดยบันทึก
ลงบนกระดาษแผ่นใหญ่แล้วนําไปติดบนผนังห้องเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั เพื่อนกลุ่มอื่นๆ ในห้องเรี ยน
6. นําความคิดของกลุ่มย่อยมาสรุ ปรวมเป็ นแนวทางประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในวัด จัดทํา
เป็ นป้ ายนิเทศแล้วนําไปปฏิบตั ิจริ งทุก ๆวัน
7. แนะนําให้นักเรี ยนเปรี ยบเทียบค่าไฟฟ้ าก่ อนและหลังการประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้ า
และให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าไม่ได้หมายถึ งไม่ใช้ไฟฟ้ า แต่เป็ นการใช้
พลังงานไฟฟ้ าอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
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คู่มือ การใช้ เครื่องใช้ ไฟฟ้า

หมวดไฟฟ้าแสงสว่ าง
1. ปิ ดไฟในเวลาพักเที่ยงหรื อเมื่อเลิกใช้งานหรื อหมดความจําเป็ นในการใช้งาน (ปิ ดสวิตซ์ไฟ
บ่อย ๆ ไม่ทาํ ให้เปลืองไฟแต่อย่างไร)
2. เปิ ดม่าน หรื อหน้าต่าง หรื อติดตั้งกระเบื้องโปร่ งแสงเพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติแทน
การใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ
3. กําหนดช่วงเวลาการเปิ ดปิ ดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน
4. จัดระบบสวิตซ์ควบคุ มอุปกรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่ น ปรับเป็ นสวิตซ์
เปิ ดปิ ดแบบแยกดวง เป็ นต้น
5. ติดสติ๊กเกอร์ บอกตําแหน่งไว้ที่สวิตซ์เปิ ดปิ ดหลอดไฟเพื่อเปิ ดใช้งานได้อย่างถูกต้อง
6. ใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนี ออน) แบบผอมแทนหลอดแบบธรรมดา(ประหยัดไฟร้อยละ 10) ใช้
หลอดคอมแพ็กฟลู ออเรสเซนต์ (หลอดตะเกี ยบ) แทนหลอดไส้ (ประหยัดพลังงานร้ อยละ 75) ใช้โคม
สะท้อนแสงแบบประสิ ทธิภาพสู ง และใช้บลั ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ แทนบัลลาสต์แบบธรรมดา
7. ตรวจวัดความเข้มแสงให้มี ความเข้มเหมาะสมตามเกณฑ์ (ค่ ามาตรฐานความสว่างของ
สํานักงานอยู่ระหว่าง 300-500 ลักซ์) หากมีความสว่างเกินความจําเป็ นหรื อไม่จาํ เป็ นต้องใช้แสงสว่าง
บริ เวณนั้นควรถอดหลอดไฟออกบางหลอด และเพิม่ หลอดในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
8. ทําความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง เพราะฝุ่ นละอองที่เกาะอยูจ่ ะทําให้แสงสว่าง
น้อยลงทําให้ตอ้ งเปิ ดไฟหลายดวงเพื่อให้แสงสว่างเท่าเดิม
9. เมื่อพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ชํารุ ดหรื อขาหลอดเปลี่ยนเป็ นสี น้ าํ ตาลหรื อดําควรเปลี่ยนทันที
เพื่อป้ องกันอัคคีภยั เนื่องจากไฟฟ้ าลัดวงจร
10. รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า แสงสว่างอย่างจริ งจังและต่อเนื่ องด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ ดนิทรรศการ เสี ยงตามสาย เป็ นต้น
หมวดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ
1. ปิ ดเครื่ องปรับอากาศทันทีเมื่อไม่ใช้งาน
2. ปิ ดเครื่ องปรับอากาศทันทีหากไม่อยู่ในห้องนานกว่า 1 ชัว่ โมง และปิ ดก่อนเวลาเลิกงาน
เนื่องจากยังคงมีความเย็นอยูจ่ นถึงเวลาเลิกงาน
3. ตั้งอุณหภูมิไม่ต่ าํ กว่า 25 องศาเซลเซี ยส เนื่ องจากหากตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นทุก 1 องศาจะ
ประหยัดพลังงานไฟเพิ่มร้อยละ 10
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4. แยกสวิตซ์ ปิด –เปิ ดเครื่ องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศออกจากกัน เนื่ องจากไม่
จําเป็ นต้องเปิ ดพัดลมระบายอากาศไว้ตลอดเวลาที่ใช้เครื่ องปรับอากาศ
5. เปิ ดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาในห้องช่วงที่อากาศไม่ร้อน แทนการเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ จะ
ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าและเป็ นการถ่ายเทอากาศอีกด้วย
6. ตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพการไหลเวียนหรื อการถ่ายเทของอากาศในห้องปรับอากาศ หากมี
การไหลเวียนของอากาศไม่เพียงพอให้แก้ไขโดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยขนาดของพัดลมระบาย
อากาศต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของห้อง
7. เปิ ดพัดลมระบายอากาศ 5 – 10 นาที ทุก 2 ชัว่ โมงและปิ ดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน
8. ใช้เทอร์ โมสตัตที่มีความเที่ยงตรงในการควบคุมอุณหภูมิ เช่น เทอร์ โมสตัตอิเล็กทรอนิกส์
แบบตัวเลข
9. ติ ด เทอร์ โ มมิ เ ตอร์ ใ นห้ องที่ มี เครื่ อ งปรั บ อากาศเพื่ อ บอกอุ ณหภู มิ และเป็ นแนวทางใน
การปรับเทอร์ โมสตัตแบบธรรมดา
10. ไม่ นํา ต้น ไม้ม าปลู ก ในห้ อ งที่ มี เ ครื่ องปรั บ อากาศเพราะต้น ไม้จ ะคายไอนํ้า ทํา ให้
เครื่ องปรับอากาศทํางานมากขึ้น
11. ย้ายเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ปล่อยความร้อน เช่น กาต้มนํ้าร้อนไฟฟ้ า เครื่ องถ่ายเอกสาร เป็ นต้น
ออกไว้นอกห้องปรับอากาศ โดยเฉพาะเครื่ องถ่ายเอกสารนอกจากจะปล่อยความร้อนออกสู่ ห้องปรับ
อากาศทําให้สิ้นเปลืองไฟฟ้ า แล้วผงหมึกจากเครื่ องจะฟุ้ งกระจายอยูใ่ นห้องเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของ
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานบริ เวณนั้น
12. ติดตั้งแผงระบายความร้ อนหรื อชุ ดคอนเดนซิ่ งอยู่นอกห้องปรับอากาศ ให้อยู่ห่างจากผนัง
อย่างน้อย 15 เซนติเมตร และทําความสะอาดอย่างน้อยทุก 3 เดือน หากอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นมาก เช่ น
ใกล้ถนน ควรพิจารณาทํา ความสะอาดเดื อนละ 1 ครั้ ง เพราะฝุ่ นที่ ส ะสมอยู่จนสกปรกจะกลายเป็ น
ฉนวนกั้นทําให้ระบายความร้อนไม่สะดวก
13. ตรวจสอบไม่ให้มีวสั ดุปิดขวางทางลมที่ใช้ระบายความร้อนทั้งชุดคอนเดนซิ่ ง
14. ตรวจสอบและอุดรอยรั่วที่ผนัง ฝ้ า เพดาน ประตูช่องแสง เพื่อป้ องกันความเย็นรั่วไหลจาก
ห้องปรับอากาศ
15. ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยูเ่ สมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งจะช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ าได้ร้อยละ 5-7
16. กําหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบํารุ ง และมีคู่มือปฏิบตั ิงาน
17. รณรงค์สร้ างจิตสํา นึ กในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าจากการใช้เครื่ องปรับ อากาศอย่า ง
จริ งจัง และต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ ด นิทรรศการ เสี ยงตามสาย
หรื อให้ความรู ้โดยการจัดอบรมเป็ นต้น
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หมวดอุปกรณ์ สํานักงาน
1. ปิ ดจอภาพคอมพิ ว เตอร์ เ มื่ อ ไม่ มี ก ารใช้ง านนานเกิ น กว่ า 15 นาที หรื อ ตั้ง โปรแกรม
พักหน้าจอ
2. ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งาน ติดต่อกันนานกว่า 1 ชัว่ โมง และ
ปิ ดเครื่ องทุกครั้งหลังเลิกการใช้งานพร้อมทั้งถอดปลัก๊ ออก
3. เลื อกใช้ค อมพิวเตอร์ ที่ มี ระบบประหยัดพลัง งาน เพราะใช้ก าํ ลัง ไฟฟ้ าลดลงร้ อยละ 55
ในขณะที่รอทํางานและควรใช้จอภาพขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพขนาด 14 นิ้ว จะใช้พลังงาน
น้อยกว่าจอภาพขนาด 17 นิ้วถึงร้อยละ 25
4. ตรวจแก้ไ ขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไ ขบนเอกสารที่ พิ ม พ์จากเครื่ อ งพิ ม พ์
จะช่วยลดการสิ้ นเปลืองพลังงานกระดาษ หมึกพิมพ์ และการสึ กหรอของเครื่ องพิมพ์ได้มาก
5. ติดตั้งเครื อข่ายเชื่ อมโยงการทํางานของเครื่ องพิมพ์เพื่อใช้เครื่ องพิมพ์ร่วมกัน จะช่ วยลด
ความสิ้ นเปลืองทั้งด้านพลังงานและการซ่อมบํารุ ง
6. ถ่ายเอกสารแบบสองหน้าเพื่อลดปริ มาณการใช้กระดาษ
7. ปิ ดเครื่ องถ่ายเอกสารทุกครั้งเลิกงานพร้อมถอดปลัก๊ ออก
8. ถอดปลัก๊ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิดในสํานักงานเมื่อเลิกใช้งาน หรื อเมื่อไม่มีความต้องการใช้
งานนานกว่า 1 ชัว่ โมง
9. ปฏิ บ ตั ิตามคํา แนะนําการใช้อย่า งเคร่ งครัดเพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุก ารใช้งาน
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ
10. กําหนดแผนการตรวจเช็คและทําความสะอาดเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิ ด เพื่อให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
11. รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าของอุปกรณ์ สํานักงาน อย่างจริ งจังและต่อเนื่ องด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ ดนิ ทรรศการ เสี ยงตามสาย หรื อให้ความรู้โดย
การจัดอบรมเป็ นต้น
หมวดตู้เย็นและเครื่องใช้ ไฟฟ้าอืน่ ๆ
1. ตั้งตูเ้ ย็นไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกและอยูห่ ่ างจากฝาผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตรเพื่อให้
ระบายความร้อนได้ดี สามารถประหยัดไฟฟ้ าได้ร้อยละ 39
2. ตั้งสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร คือ 3 – 6 องศาเซลเซี ยสสําหรับ
ช่องธรรมดาและ -18 ถึง -15 องศาเซลเซี ยสสําหรับช่องแช่แข็ง หากต้องตั้งอุณหภูมิไว้ต่าํ กว่าที่กาํ หนดนี้
1 องศาเซลเซี ยส จะสิ้ นเปลืองไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
3. เก็บอาหารเป็ นสัดส่ วนไม่ปนกัน สิ่ งที่หยิบบ่อย ๆ ควรไว้ดา้ นนอกหรื อบนสุ ด เพื่อหยิบ
ใช้ได้สะดวก ช่วยลดการรั่วไหลของความเย็นออกจากตู้ ทําให้ประหยัดไฟฟ้ า
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4. ไม่ควรเก็บอาหารในตูเ้ ย็นมากเกิ นไป และเก็บอาหารโดยจัดให้มีช่องว่างเพื่อให้อากาศ
ภายในตูไ้ หลเวียนอย่างทัว่ ถึง
5. ไม่ นาํ ของร้ อนหรื อยังอุ่ นอยู่แช่ ตู้เย็นเพราะจะทํา ให้ตูเ้ ย็นสู ญเสี ยความเย็นและมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ ตอ้ งเริ่ มผลิตความเย็นใหม่ ทําให้สิ้นเปลืองไฟฟ้ า
6. ไม่เปิ ดตูเ้ ย็นบ่อยหรื อเปิ ดไว้นาน ๆ จะทําให้อากาศเย็นไหลออกและสิ้ นเปลืองไฟฟ้ า
7. ละลายนํ้าแข็งในช่องแช่แข็งอย่างน้อยทุก 1 เดือน เมื่อใช้ตเู้ ย็นชนิดไม่มีระบบละลายนํ้าแข็ง
อัตโนมัติ
8. ทําความสะอาดแผงความร้อนที่อยูด่ า้ นหลังของตูเ้ ย็นให้สะอาดอยูเ่ สมอ โดยการใช้ผา้ หรื อ
แปรงเช็ดฝุ่ นเพื่อการระบายความร้อนที่ดี
9. ตรวจสอบขอบยางประตูตูเ้ ย็นให้ปิดสนิ ทเพื่อป้ องกันอากาศไหลออก โดยเสี ยบกระดาษ
ระหว่างขอบยาง และปิ ดประตูตเู ้ ย็น ถ้าสามารถเลื่อนกระดาษขึ้นลงได้แสดงว่าขอบยางเสื่ อมควรเปลี่ยน
ใหม่เพราะจะเป็ นสาเหตุให้คอมเพรสเซอร์ ทาํ งานมากขึ้น สิ้ นเปลืองไฟ
10. ตรวจสอบสภาพของตูเ้ ย็นว่ามีไอนํ้าเกาะบริ เวณผนัง ด้านนอกหรื อไม่ หากมีหยดนํ้าเกาะ
แสดงว่าฉนวนเสื่ อม
11. ใช้เครื่ องไฟฟ้ าชนิดประหยัดพลังงาน
12. ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เช่น กาต้มนํ้าไฟฟ้ า เครื่ องทํานํ้าเย็น พัดลม พร้อมถอดปลัก๊ ออกทันที
เมื่อเลิกใช้งาน
13. ตรวจสอบการรั่ วไหลของไฟฟ้ าจากอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าต่า ง ๆ หากพบให้รี บ ปรั บ ปรุ ง หรื อ
ซ่อมแซมทันที
14. กําหนดแผนการตรวจเช็คและซ่อมบํารุ งเครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกชนิ ด เพื่อดูแลรักษาให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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กิจกรรมที่ 3.2 ธูปเทียนไร้ ควัน
แนวในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. ครู ให้นกั เรี ยนสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานของ
1.1 เซลล์แสงอาทิตย์
1.2 LED
2. นักเรี ยนร่ วมกันเข้าไปในโบสถ์ วิหาร ขณะที่มีควันธูปปริ มาณมาก แล้วร่ วมกันอภิปราย
ความรู ้สึกของร่ างกายต่อควันธูป
3. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายการทํางานของเซลล์แสงอาทิตย์ หลอด LED
4. นักเรี ยนศึกษาวิธีทาํ กิจกรรมให้เข้าใจแล้วดําเนินการทดลองตามวิธีทาํ
ตัวอย่ างผลการทําสิ่ งประดิษฐ์

+ 3V

แผงเซลล์ แสงอาทิตย์

===
===
===
===

-

===
===
===
===

รู ปวงจรและสิ่ งประดิษฐ์ธูป-เทียนไร้ควันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้ไฟฟ้ ากระแสตรงขนาดความต่างศักย์ไฟฟ้ า 3 โวลต์ กระแสไฟฟ้ า 100
mA. ต่อกับ LED ซึ่ งต่อกันแบบขนาน ทําให้หลอด LED 4 หลอดสว่างพร้อมกัน เมื่อหุ ้ม LED 3 หลอด
ด้วยกระดาษเป็ นธูป 3 ก้าน และหุ ม้ LED อีก 1 หลอดเทียนไข ตกแต่งด้วยกระดาษแก้วสี แดงเป็ นเปลว
ไฟ ตกแต่งให้เป็ นธูป – เทียนให้สวยงาม
สิ่ งประดิษฐ์ที่ได้คือ ธูป – เทียนไร้ควันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
5. นักเรี ยนจะนําธูป – เทียนไร้ควันด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้เวลากลางคืนในประเพณี
เวียนเทียนรอบ ๆ อุโบสถในวันสําคัญทางพุทธศาสนาได้อย่างไร
5.1 สิ่ งประดิษฐ์ธูปเทียนไร้ควันนี้สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟจากถ่านไฟฉาย 2 ก้อนต่อ
อนุกรมกันจะได้ความต่างศักย์ 3 โวลต์ แทนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 3 โวลต์ได้
5.2 จากข้อ 5.1 สามารถนําธูป – เทียนไร้ควันไปเวียนเทียนรอบ ๆ อุโบสถในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาได้โดยไม่แสบตาจากควันธูปและปวดแสบปวดร้อนจากนํ้าตาเทียน
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ตัวอย่ างการสื บค้ นข้ อมูล
1. เซลล์ แสงอาทิตย์ ทาํ งานได้ อย่ างไร
เซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ได้นาํ มาจําหน่ายในประเทศไทยนั้น โครงสร้างหลักจะประกอบด้วย
ชิ้นสารกึ่งตัวนํา(Semicoductor) คือซิ ลิกอน ซึ่ งเป็ นธาตุใน Group IVของตารางธาตุ (Periodic Tables) ที่
มีอิเล็กตรอนวงนอก 4 ตัว
ซิ ลิกอนถูกผสมด้วยสารเจือปน (Imqurities) ทําให้การนําไฟฟ้ าในแต่ละส่ วนของซิ ลิกอน
จากพาหะ(Charge Carriers) ต่างกันส่ วนหนึ่งเป็ นซิ ลิกอนที่อยูด่ า้ นบนของเซลล์(ดูรูป1ประกอบ) จะถูก
เจือสารหรื อ “โด๊ป”(Dope) ด้วยกระบวนการแทรกเอาอะตอมของธาตุบางชนิดเข้าไปในโครงผลึกของ
สารกึ่งตัวนํา ทําให้เพิ่มความสามารถในการเป็ นตัวนําไฟฟ้ าของสารกึ่งตัวนําได้ดีข้ ึน 5 เท่า ผลึกซิ ลิกอน
ส่ วนนี้ จะถูกโด๊ปด้วยธาตุจาก Group V คือฟอสฟอรัส ซึ่ งมีอิเล็กตรอนวงนอก 5 ตัว เมื่ออะตอมจับกับ
อะตอมซิ ลิ ก อนแล้ว จะมี อิ เ ล็ ก ตรอนเหลื อ 1 ตัว อิ เ ล็ ก ตรอนนี้ สามารถหลุ ด ออกจากอะตอมของ
ฟอสฟอรัสได้ง่าย และกลายเป็ นพาหะไฟฟ้ าซึ่ งมีประจุลบ เรี ยกสารกึ่งตัวนําซึ่ งเจือด้วยธาตุ Group V
ว่าสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น (N-Type)

รู ป แสดงโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์
อีกส่ วนหนึ่ งจะเจือสารซึ่ งเป็ นธาตุจากGroup III เช่น โบรอน ซึ่ งมีอิเล็กตรอนวงนอก 3
ตัวเมื่ออะตอมเหล่านี้ จบั กับซิ ลิกอนอะตอมแล้วยังขาดอิเล็กตรอนอีก 1ตัว ชั้นอิเล็กตรอนวงนอกจึงจะ
สมบูรณ์ อิเล็กตรอนจากซิ ลิกอนอื่น ๆ สามารถเคลื่อนที่เข้ามาแทนอิเล็กตรอนที่ขาดอีกหนึ่ งตัวนี้ ได้
เนื่องจากซิ ลิกอนอะตอม ในโครงสร้างผลึกมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยูเ่ ดิม 8 ตัว เมื่อเสี ยอิเล็กตรอนไป 1 ตัว
จึงขาดอิเล็กตรอนหนึ่งตัว การเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่อิเล็กตรอนที่ขาดไปนี้ มีผลทางไฟฟ้ าเหมือนกับการ
เคลื่อนที่ของประจุบวกในทิศตรงข้าม เรี ยกสารกึ่งตัวนําซึ่ งเจือด้วยธาตุจาก Group III ว่าสารกึ่ งตัวนํา
ชนิ ดพี (P-Type) การนําไฟฟ้ าเกิ ดประจุ บวกเป็ นหลัก ประจุ บวกที่ เคลื่ อนนําไฟฟ้ านี้ ได้เรี ยกว่า โฮล
(Hole) จากความไม่สมดุ ลของอิเล็กตรอนตรงกับบริ เวณที่เป็ นรอยต่อของชนิ ดเอ็นและชนิ ดพี เรี ยกว่า
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รอยต่อหรื อรอยสัมผัสพีเอ็น (PN junction) หนาประมาณ 200 - 300µm. จึงมีการถ่ายเทประจุระหว่าง
ผลึ กชั้นพี กับ ชั้นเอ็น ผิวด้านรั บแสงของเซลล์หรื อผิวบนมีข้ วั ไฟฟ้ าปกคลุ มอยู่บางส่ วน และมีฟิล์ม
เคลือบกันสารสะท้อนแสง(Antireflection Coating) ฉาบอยู่ ผิวล่างจะมีข้ วั ไฟฟ้ าปกคลุมหมด ทําให้เกิด
ไฟฟ้ าสถิตขึ้นบริ เวณรอยต่อของผลึกทั้งสองชนิด
เมื่ อมี แสงอาทิ ตย์ส่ องมากระทบกับเซลล์โฟตอนของแสง (Photon : ควอนตัม ของรั ง สี
แม่เหล็กไฟฟ้ า มีพลังงานเท่ากับ hv บางครั้งพิจารณาโฟตอนเป็ นอนุภาคมูลฐาน ที่เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว
แสง และมีโมเมนตัม h/v หรื อ h ) ผ่านผลึกชั้นเอ็นเข้าไปในบริ เวณรอยต่อ ทําให้เกิ ดอิเล็กตรอนอิสระ
ขณะเดียวกันที่ผลึกชั้นพีก็เกิดโฮลจํานวนมาก ดังนั้น เมื่อมีการบัดกรี สายไฟเข้ากับขั้วไฟฟ้ าด้านบนและ
ด้านหลังของเซลล์แล้วต่อเข้ากับภาระไฟฟ้ า (Electrical load) เช่น หลอดไฟฟ้ า ซึ่ งต่ออยูภ่ ายนอกเซลล์
กระแสไฟฟ้ าจะเคลื่ อนที่ผ่านผลึ กชั้นเอ็น ผ่านขั้วไฟฟ้ า ผ่านหลอดไฟฟ้ า (หรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ าอื่นๆ )
และกลับ ไปยัง ผลึ ก ชั้น พี จากชั้น พี ไ ปชั้น เอ็ น กระแสไฟฟ้ านี้ จะไหลอยู่ ต ลอดเวลาเมื่ อ มี แ สงมา
ตกกระทบ
2. ไดโอดเปล่ งแสง (light-emitting diode) เรี ยกย่อ ๆ ว่า LED คือ ซึ่ งสามารถเปล่งแสงออกมา
ได้แสงที่เปล่งออกมาประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและเฟสต่อเนื่องกัน ซึ่ งต่างกับแสงธรรมดาที่ตาคน
มองเห็ น โดยหลอด LED สามารถเปล่งแสงได้เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และ
ประสิ ทธิ ภาพในการให้แสงสว่างก็ยงั ดีกว่าหลอดไฟขนาดเล็กทัว่ ๆ ไป
1

1

1

ไดโอดชนิดนี้(LED) เหมือนไดโอดทัว่ ๆ ไปที่ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนําชนิ ด P และ N
ประกบกันมีผวิ ข้างหนึ่งเรี ยบเป็ นมันคล้ายกระจก เมื่อไดโอดตกไบแอสตรงจะทําให้อิเลคตรอนที่สารกึ่ง
ตัวนําชนิด N มีพลังงานสู งขึ้นจนสามารถวิ่งข้ามรอยต่อไปรวมกับโฮลใน P ต่อให้เกิดพลังงานในรู ป
ของประจุโฟตอน ซึ่ งจะส่ องแสงออกมา การประยุกต์ LED ไปใช้งานอย่างกว้างขวางส่ วนมากใช้ใน
ภาคแสดงผล LED โดยทัว่ ไปมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ LED ชนิดที่ตาคนเห็นได้ กับชนิดที่ตาคนมองไม่เห็น
ต้องใช้ทรานซิ สเตอร์ มาเป็ นตัวรับแสงแทนนัยน์ตาคน
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ปั จจุ บ ั น จากความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ วของ
เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ ทําให้เทคโนโลยีของLED ก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ วตามไปด้วย ได้มีการนํา LED มาใช้ประโยชน์
แพร่ หลายมากขึ้นเรื่ อยๆ เช่ น ในเครื่ องคิดเลข สัญญาณจราจร
ไฟท้ายรถยนต์ ป้ ายสัญญาณต่างๆ ไฟฉาย ไฟให้สัญญาณของ
ประภาคาร จอภาพยนตร์ ขนาดใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น ห น้าจอ LCD
ของโทรศัพท์มือถื อ ที่เราใช้กนั ทัว่ ไป เกื อบทั้งหมดจะให้แสง
สว่างด้วย LED
1

1

1

1

3.3 คิดประดิษฐ์ โคมลอย
แนวในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. ให้นกั เรี ยนเตรี ยมไม้ไผ่มาจากบ้าน
2. ครู จดั ทําเตาสําหรับใช้ปล่อยโคมลอยพร้อมเชื้อเพลิง
3. ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเพณี และความเชื่อเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย
4. ให้นักเรี ยนแต่ละกลุ่มออกแบบโคมลอยโดยการวาดลงบนกระดาษพร้ อมกําหนดขนาด
ลงไปด้วย แล้วนําผลงานมาเสนอหน้าชั้น จากนั้นให้นกั เรี ยนลงมือประดิษฐ์โคมลอยตามแบบที่เขียนไว้
5. ให้นกั เรี ยนทดลองปล่อยโคมลอย ให้แต่ละกลุ่ม
สังเกตและบันทึกผลการทดลองลงในตารางดังตัวอย่าง
กลุ่มที่
ลักษณะ
ความกว้างของปากโคม
การลอย

6. นําผลการทดลองที่บนั ทึกลงในตาราง มาร่ วมกันอภิปรายถึงสาเหตุที่ทาํ ให้โคมลอยลอยได้
หรื อไม่ได้
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ตัวอย่ างวิธีทาํ โคมลอยอย่ างง่ าย
วิธีทาํ โคมลอย
ขั้นที่ 1
ออกแบบและกะประมาณจะทํารู ปทรงลักษณะใดและจะต้องใช้กระดาษว่าวซึ่ งมีน้ าํ หนักเบา
มากเป็ นจํา นวนกี่ แ ผ่น เช่ น ถ้า ต้องการทํา โคมลอยลัก ษณะรู ป ทรงสี่ เหลี่ ย มดัง ภาพข้า งล่ า ง โดยใช้
กระดาษด้านละ 1 แผ่น จะต้องใช้กระดาษทั้งหมด 6 แผ่นเพราะมีอยู่ 6 ด้าน
ขั้นที่ 2

ใช้ก าวหรื อ แป้ งเปี ยกติ ด กระดาษให้เ ป็ นโคมลอย ตามที่ อ อกแบบไว้โ ดยทํา ด้า นข้า งของ
โคมลอยก่อน หลังจากนั้นก็ทาํ ด้านบนและด้านล่าง (ด้านปาก) เป็ นลําดับสุ ดท้าย โดยเรี ยงตามลําดับ
ทรงสี่ เหลี่ยม

ด้านบน

ทรงกระบอก

ด้านข้าง

ด้านล่าง
ปาก
วิธีทาํ ปากของโคมลอย
1. นําไม้ไผ่มาผ่าซี ก พร้ อมกับเหลาให้แบนและบาง ขนาดกว้างประมาณ 1 เซนติเมตรหนา
0.2 เซนติเมตร
2. นําไม้ไผ่แบนที่เหลาได้มาขดเป็ นรู ปวงกลม ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่ งหนึ่ง
ของความกว้างด้านล่างของโคมลอย
โคมลอย

ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง

=

ครึ่ งหนึ่งของความกว้างของ
ด้านล่าง
ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง = ครึ่ งหนึ่งของความกว้างของด้านนี้
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วิธีการปล่ อย
- นํา ปี บหรื อถัง นํ้า มาใบหนึ่ ง (อาจเป็ นปี บหรื อ ถัง นํ้า เก่ า ๆ ก็ ไ ด้) เจาะตรงด้า นปากให้ มี
ลักษณะเป็ นที่ระบายอากาศคล้ายกับเตาทัว่ ๆไป ส่ วนด้านก้นเจาะรู ให้เท่ากับขนาดของท่อซี เมนต์หรื อ
ท่อไม้ดิบ ๆ โตพอที่ท่อดังกล่าวสามารถจะสวมลงไปได้พอดี
- จัดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆดังภาพ
บ่วง
โคมลอย

ไม้ง่ามสําหรับยันบ่วง

ก้นปี บ

ปากของโคม
ควัน
ท่อ(อาจเป็ นไม้ไผ่ดิบ ๆหรื อท่อซีเมนต์)
ปี บหรื อถังนํ้าเก่าๆ

ปากปี บ

ผ้าขี้ริ้วชุบนํ้ามันดีเซลอาจใช้ชนั ก็ได้

- นําเศษผ้าขนาดประมาณ 2 กํามือใหญ่ ๆ ชุบด้วยนํ้ามันดีเซลบรรจุเข้าไปในเตา อาจใช้ชนั
แทนก็ได้ ถ้าใช้ชนั ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เศษผ้าแต่ ชันมีราคาแพงและค่อนข้างหายากจึงไม่ค่อยนิยมใช้กนั
- นําโคมลอยซึ่ งได้จดั ทําไว้เรี ยบร้ อยแล้วมาพัดเพื่อให้พองตัวออกเสี ยก่อนแล้วใช้ไม้ง่าม
ยันบ่วงดังรู ปข้างบน
- จุดไฟที่เศษผ้า จะมีควันและอากาศร้อนเกิดขึ้นเหนือปากท่อ นําปากของโคมลอยมาจ่อตรง
ปากท่อเพื่อที่จะให้ควันและอากาศร้อนเข้าไปในโคมลอย พยายามบรรจุควันและอากาศร้อนเข้าไปให้
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จนกระทัง่ โคมลอยพองตัวออกจนตึงและพยายามที่จะลอยขึ้นไปจึงปล่อยไม้ที่
ยันบ่วงออก โคมลอยจะลอยขึ้นสู่ อากาศ
7. จากการตอบคําถามของนักเรี ยนควรตอบและสรุ ปได้วา่
7.1 โครงงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ คื อ โครงงานประเภทที่ มี ก ารกํา หนดตัว แปรที่ ต้อ งศึ ก ษา
เช่นเดี ยวกันกับโครงงานประเภททดลองและจัดเป็ นโครงงานที่เกี่ ยวข้องกับการประยุกต์ทฤษฎี หรื อ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาประดิ ษฐ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้หรื ออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่ ง
อาจเป็ นการคิดประดิ ษฐ์ของใหม่ ๆ หรื อปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง ขึ้ นก็ ไ ด้ โครงงานประเภทนี้ รวมไปถึ งการสร้ างแบบจําลองเพื่ออธิ บ ายแนวความคิดต่าง ๆ ด้วย
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ตัวอย่างโครงงานประเภทนี้ ได้แก่ หุ่ นยนต์ใช้ในบ้าน รถเด็กเล็กพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่ องจักรกล
พลังงานแม่เหล็ก เครื่ องดักแมลงวัน ฯลฯ
โครงงานประเภทสิ่ งประดิษฐ์ ส่ วนใหญ่จะกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
ตัวแปรต้ น ศึกษาในด้าน
∗ รู ปทรงหรื อโครงสร้างที่เหมาะสมของสิ่ งประดิษฐ์
∗ ชนิดของวัสดุที่เหมาะสมในการทําสิ่ งประดิษฐ์
ตัวแปรตาม
∗ คุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์ ซึ่ งจะกําหนดเกณฑ์การวัดต่าง ๆ กันตามลักษณะของ
การทํางานของสิ่ งประดิษฐ์
ตัวแปรควบคุม
∗ คือสิ่ งที่จะควบคุมไม่ให้ผลการวัดตัวแปรตามคลาดเคลื่อน
7.2 นักเรี ยนออกแบบทําโคมลอยให้เป็ นโครงงานสิ่ งประดิษฐ์ได้จากการทําโคมลอยให้มี
รู ปทรงทางเรขาคณิ ตต่างกันแต่มีปริ มาตรเท่ากัน
7.3 การทํา โคมลอยอาจทํา ได้ห ลายแบบ แต่ ที่ นิ ย มทํา เพราะทํา ได้ง่ า ยมี 2 แบบคื อ
รู ปสี่ เหลี่ยมและทรงกระบอก
7.4 สาเหตุ ที่ โ คมลอยลอยขึ้ น ได้ห รื อ ไม่ ไ ด้ มี ส าเหตุ ม าจาก ขนาดและรู ป ทรงของ
โคมลอย ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของปากกับตัวโคม ปริ มาณเชื้ อเพลิง ปริ มาตรอากาศร้อน ส่ วน
สาเหตุที่ทาํ ให้โคมลอยตกลง หลังจากลอยขึ้นสู งแล้ว เนื่องจากอากาศร้อน ภายในโคมลอยเย็นตัวลง
7.5 นักเรี ยนสามารถนําผลจากกิจกรรมนี้ ไปอธิ บายเกี่ ยวกับลักษณะหลังคาโบสถ์ วิหาร
และรู ปทรงของอาคารโบสถ์ วิหารได้วา่
- รู ป ทรงหลัง คา โบสถ์ วิห าร เป็ นทรงจัว่ มี ช ายคายื่น ออกโดยรอบ เพราะเป็ น
รู ปทรงที่มีการป้ องกันแสงแดดและฝนได้ดี วัสดุมุงหลังคา มีสีอ่อนของกระเบื้องดิ นเผาช่วยสะท้อน
ความร้อนได้ดีกว่าสี เข้ม ความลาดชันของหลังคาทรงจัว่ เนื่องจากมุงด้วยกระเบื้องดินเผา ทําให้หลังคามี
ความลาดชันมาก เพราะเป็ นกระเบื้องแผ่นเล็กมีรอยต่อมาก บริ เวณเชิ งชายที่ปิดใต้ชายคาของหลังคา
โดยรอบ เพื่อป้ องกันไม่ให้นกเข้าไปทํารังได้ เปิ ดช่องว่างประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศร้อนใต้
หลังคาและอากาศร้อนภายในอาคารที่ขยายตัวใต้หลังคาลอยตัวสู งขึ้นระบายออกโดยเร็ ว
- ภายในโบสถ์ วิหาร จะมีหน้าต่างจํานวนมากโดยรอบและมีประตูทางด้านหน้า
และด้านหลังขนาดใหญ่เพื่อให้อากาศเย็นเข้ามาแทนที่อากาศร้อน ที่ลอยขึ้นสู งได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้
โบสถ์ วิหาร มีอุณหภูมิที่ต่าํ กว่าภายนอกประมาณ 4 °C องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ป้ องกันความร้อนได้ดีข้ ึน

107

∗ ร่ มเงาของต้นไม้ที่ทอดบังหลังคาโบสถ์ วิหารไว้ และร่ มเงาจากอาคารใกล้เคียงก็
มีส่วนช่วยให้โบสถ์ วิหารร่ มเย็นและลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกลงส่ วนหนึ่ง
∗ การระบายอากาศที่หลังคาโดยใช้พดั ลมดูดอากาศ ปั จจุบนั หลาย ๆวัดหันมาใช้พดั
ดูดอากาศแบบธรรมชาติที่ไม่ใช้ไฟฟ้ าติดไว้ที่บริ เวณใกล้สันหลังคา เพื่อช่ วยระบายความร้อนออกจาก
ส่ วนใต้หลังคาวิธีน้ ี เป็ นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ ง การติดพัดลมไว้ที่จุดใกล้สันหลังคาจะช่ วยให้เกิดการ
เคลื่อนไหวของอากาศได้บา้ งเนื่องจากบริ เวณสันหลังคาอากาศจะมีความร้อนมากกว่าส่ วนอื่น ๆ และจะ
ลอยตัวสู งขึ้นก็จะช่วยพาให้พดั ลมดูดอากาศตามธรรมชาติน้ ีทาํ งาน
สรุ ปรู ปทรงหลังคาโบสถ์ วิหาร ที่ดีควรให้อากาศบริ เวณใต้โครงสร้ างหลังคามี
การระบายความร้อนออกไปให้มากที่สุดและเร็ วที่สุดด้วย
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับครู
ครู ควรทําอุปกรณ์เพื่อทดสอบการระบายอากาศโดยใช้พดั ลมดูดอากาศแบบ
ที่ไม่ใช้ไฟฟ้ าติดไว้ที่บริ เวณใกล้สันหลังคาตามตัวอย่างนี้แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันคิด
ออกแบบการทดลอง
ขวดพลาสติกขนาด 2
ลิตรตัดหัวท้าย

ขวดพลาสติกตัดหัวท้าย
ใบพัดอะลูมิเนียม

ใบพัดอะลูมิเนียม
แกนใบพัด

บ้านจําลองทําด้วยกล่อง
กระดาษ
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กิจกรรมที่ 4 : มหัศจรรย์ ศาสนสถาน
จุดประสงค์
1. สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา ความเชื่อ และวันสําคัญในพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กบั
ดาราศาสตร์
2. สํารวจสิ่ งก่อสร้างในวัดที่แสดงถึงภูมิความรู ้เรื่ องทิศ
3. ทดลองและการหาทิศจากการสังเกตเงาของวัตถุที่เกิดจากแสงอาทิตย์
4. ทดลองและเปรี ยบเทียบกองทรายรู ปแบบต่างๆ
5. สื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี ก่อเจดียท์ ราย
วัสดุอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แท่งไม้ตรงยาว 1.20 เมตร
เส้นด้าย ยาว 1 เมตร
ก้อนหิ นขนาดเล็ก
ไม้บรรทัด
ไม้วดั มุม
ตะปูยาว 7.5 เซนติเมตร(ยาว3 นิ้ว)

1
1
1
1
1
6

ท่อน
เส้น
ก้อน
อัน
อัน
ตัว

กิจกรรมที่ 4 มหัศจรรย์ ศาสนสถาน มี 2 กิจกรรมย่อย คือ
4.1. การออกแบบศาสนสถาน
4.2. เรี ยนรู ้เรื่ องทรายในวัด

4.1 การออกแบบศาสนสถาน
แนวในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. นักเรี ยนอ่าน “ มหัศจรรย์! พระอาทิตย์ลอดประตู ปราสาทพนมรุ ้ง”
1.1 ร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการสื บค้นข้อมูลทางดาราศาสตร์ เกี่ยวกับ เวลา การบอกทิศ
และความเชื่อ
1.2 อธิ บายว่าปราสาทหิ นพนมรุ ้งน่าจะมีการวางแผนผังอย่างไร
2. นักเรี ยนทดลองหาทิศโดย
2.1 ปั กแท่งไม้ลงไปในดิ นลึ ก 20 เซนติเมตรให้อยู่ในแนวดิ่ ง บนพื้นราบแล้วทดสอบ
แนวดิ่งของไม้โดยใช้ดา้ ยผูกกับก้อนหิ นทดสอบแนวดิ่งของไม้ได้โดยใช้เชื อกที่ถ่วงนํ้าหนัก เช่นผูกกับ
ก้อนหิน แทนลูกดิ่ง

109

2.2
2.3
2.4
2.5

ตอกตะปูเพื่อบอกตําแหน่งปลายเงาของแท่งไม้ ทุก ๆ 1 ชัว่ โมงก่อนเที่ยง
ตอกตะปูเพื่อบอกตําแหน่งปลายเงาของแท่งไม้ ทุก ๆ 1 ชัว่ โมงหลังเที่ยง
ลากเส้นตรงผ่านจุดที่ตอกตะปูในข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
ตรงตําแหน่งจุดที่ปักไม้ ให้ลากเส้นตรงทํามุม 90 องศา กับเส้นตรงในข้อ 2.4

จากกิจกรรมให้ นักเรียนตอบคําถามดังนี้
1. ลากเส้นตรงจากข้อ 4 จะบอกแนวทิศอะไร
2. ลากเส้นตรงจากข้อ 5 จะบอกแนวทิศอะไร
3. นอกจากวิธีการที่ทดลองมานี้นกั เรี ยนจะบอกวิธีการหาทิศจากวิธีอื่น ๆได้หรื อไม่อย่างไร
4. ปราสาทหิ นพนมรุ ้งน่าจะมีการวางแผนผังอย่างไร
แนวคําตอบ
1. เมื่ อลากเส้ นจากข้อ 4 เงาของไม้ก่อนเที่ ย งจะเป็ นทิศ ตะวันตกและเงาของไม้หลัง เที่ ย ง
จะเป็ นทิศตะวันออก
2. ลากเส้นตรงทํามุม 90 องศา กับเส้นตรงในข้อ 4 จะบอกแนวทิศ เหนือ – ใต้
3. หาทิศเหนือ ได้จาก ดาวเหนือ กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวค้างคาว
4. จากหลักฐานศิลาจารึ กที่คน้ พบปราสาทหิ นพนมรุ ้งสร้างในช่วง พ.ศ.1487 - 1511 ใช้หลัก
สถาปั ตยกรรมสร้ างตัวปราสาทสอดรับหลักการของดาราศาสตร์ เพื่อให้ทิศทางของแสงอาทิตย์ผ่าน
ประตู 15 ช่องพอดีวา่ ดวงอาทิตย์น้ นั จะโคจรตามเส้น "สุ ริยวิถี" (Ecliptic) ซึ่ งใน 1 ปี จะมี 2 วัน ที่ดวง
อาทิตย์อยูใ่ นตําแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรโลก ทําให้เวลากลางคืนและกลางวันเท่ากันพอดี หรื อที่
เรี ยกว่า “วันวิษุวตั ” คือ วันที่ 21 มี.ค. เรี ยกว่า "วันวสันตวิษุวตั " (Vernal equinox) และวันที่ 22 ก.ย.
เรี ยกว่า "วันศารทวิษุวตั " (Autumnal equinox)
ในส่ วนสถาปั ตยกรรมของปราสาทหิ นพนมรุ ้งนั้น เป็ นการสร้างจากแนวทิศตะวันออกไป
ทางทิศตะวันตก อยูใ่ นตําแหน่งเอียงจากแกนโลกแนวนอน 5 องศา จึงทําให้ในวันปกติ ดวงอาทิตย์ข้ ึน
และลง ผ่านช่องประตูของปราสาทหิ นไม่ตรงกัน
ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ ดงั กล่าว มีความสัมพันธ์กบั วันวิษุวตั คือ การขึ้ นและลงอยู่ในช่ วง
กึ่งกลางระหว่างวันวิษุวตั พอดี ดังนั้น การขึ้นและลงของดวงอาทิตย์ที่ผา่ นประตู 15 ช่อง จึงไม่สอดรับ
กัน จึงทําให้ใน 1 ปี นั้น จะมี 4 ครั้ง ที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูท้ งั 15 ช่อง คือวันที่ 3-5 เม.ย. และ
8-10 ก.ย. และดวงอาทิตย์ลงลับขอบฟ้ าตรงช่องประตูท้ งั 15 ช่อง ในช่วงวันที่ 6-8 มี.ค. และ 5-7 ต.ค.
5. จากการทํากิจกรรมและการตอบคําถาม นักเรี ยนควรสรุ ปได้ว่าสามารถหาทิศ เหนือ – ใต้
ได้จากเงาของวัตถุจากแสงอาทิตย์และจากวิธีสังเกตดาวเหนือ กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวค้างคาว
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1. ตัวอย่ างการสื บค้ นภูมิปัญญาทางดาราศาสตร์
จังหวะธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ นการ ขึ้ น – ตก ประจํา วันของดวงอาทิ ตย์ การเปลี่ ยนลัก ษณะ
ปรากฏของดวงจันทร์ ใ นแต่ ล ะเดื อน การเปลี่ ย นตํา แหน่ ง ขึ้ นและตกของดวงอาทิ ต ย์ตลอดจนการ
เปลี่ ยนแปลงของกลุ่ มดาวบนฟ้ าในแต่ละฤดูกาล ทําให้มนุ ษย์รู้จกั พัฒนาระบบเวลาขึ้ นมาใช้ในการ
ดําเนิ นชี วิต โดยการพัฒนาระบบเวลาในช่ วงแรกนั้น มนุ ษย์สร้ างสิ่ งก่อสร้าง ตัวอย่างเช่ น วัด กําแพง
เมือง หรื อสถานที่ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เป็ นจุดการวางตําแหน่งอย่างเหมาะสมกับทิศการขึ้นตกของ
ดวงอาทิ ตย์ ดวงจันทร์ หรื อกลุ่มดาว ณ วันและเวลาที่สําคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันและเวลาที่
สัมพันธ์กบั ช่วงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลซึ่ งมีผลกระทบต่อการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ ภูมิปัญญาของมนุ ษย์
ทํา ให้ม นุ ษ ย์พ ฒ
ั นาวิธี ที่ จะสามารถกํา หนดทิ ศ ทางได้อย่า งถู ก ต้องและแม่นยํา เช่ น การกํา หนดทิ ศ
เหนือ – ใต้ ตะวันออก – ตะวันตกโดยการสังเกตเงาของดวงอาทิตย์ เป็ นต้น
ภูมิปัญญาทางดาราศาสตร์ สะท้อนให้เห็ นถึ งวัฒนธรรมของมนุ ษย์อยู่หลายประการ เมื่อมอง
โดยภาพรวมแล้ว ในกลุ่มชนใดก็ตาม ดาราศาสตร์ มีบทบาทต่อวิถีชีวติ ของคนอยู่ 3 ประการ คือ
(ก.) เรื่ องเกี่ยวกับเวลา
(ข.) เรื่ องเกี่ยวกับทิศ

(ค.) เรื่ องเกี่ยวกับความเชื่อ

ความจําเป็ นเรื่ องการกําหนดเวลาและทิศทาง ทําให้มนุ ษย์ตอ้ งพยายามหาที่หมายใดก็ตามที่
สามารถบอกเวลาและทิศทางได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งการโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวอื่น ๆ มี
การดําเนิ นไปแบบเป็ นวัฏจักร ทําให้กลุ่มชนต่าง ๆ รู้จกั สังเกตวัฏจักรแห่ งธรรมชาติเหล่านั้น เพื่อมา
กําหนดเวลาและทิศทาง ลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมที่ช้ ี ให้เห็นถึงการรู้จกั สังเกตวัฏจักรแห่ งธรรมชาติของ
มนุ ษ ย์ป รากฏออกมาในรู ป ของการวางแนวทิ ศ ของสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง อัน ได้แ ก่ อนุ ส าวรี ย ์ วิ ห าร และ
สิ่ งก่อสร้างอีกหลายแห่งที่มนุษย์ได้สร้างเอาไว้ในอดีตตามแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนั้น นอกจากจะพัฒนาขึ้นเองภายในกลุ่มชนแล้ว บางครั้งอาจรับ
เอาวัฒนธรรมมาจากท้องถิ่นอื่นแล้วนํามาแก้ไขปรับปรุ งให้เข้ากับจิตใจและสิ่ งแวดล้อมของตน ดังเช่น
คติความเชื่ อและลัทธิ พิธีที่ไทยรับมาจากที่อื่น ก็นาํ มาปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของตนเอง เมื่อไทยรับ
เอาพุทธศาสนามานับถื อ ก็ปรับปรุ งลัทธิ ความเชื่ อเดิ มของตน คือ คติผีสางเทวดา ให้เข้าได้กบั พุทธ
ศาสนาและเมื่อไทยรับลัทธิ ฮินดูเข้ามานับถือ ก็ปรับปรุ งลัทธิ ฮินดูให้เข้ากันได้กบั พุทธศาสนาในที่สุด
วัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาทางด้านดาราศาสตร์ โดยภาพรวมแล้วก็คงมีลกั ษณะ
คล้ายคลึ งกับวัฒนธรรมของถิ่ นอื่นเนื่ องจากส่ วนใหญ่ได้รับเอามาจากท้องถิ่ นอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ทางลัทธิ ฮินดูซ่ ึ งมีที่มาจากลัทธิ ศาสนาพราหมณ์ แต่ก็ได้นาํ มาปรับปรุ งให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวล้านนา
ดังนั้นชาวล้านนาจึงรู ้จกั วิชาดาราศาสตร์ เป็ นอย่างดี และรู ้จกั ประยุกต์วิชาดาราศาสตร์ มาใช้ในปฏิทิน
กําหนดเวลา รวมทั้งการเอาดวงดาวมาใช้ในทางโหราศาสตร์ ดังปรากฏอยูใ่ นแผนที่ตารางดาวล้านนาที่
ได้มีการจารึ กไว้นานหลายร้อยปี แล้วและได้มีการคัดลอกสื บมาจนถึงปัจจุบนั

ภาพแสดงแผนทีต่ ารางดาวล้ านนา (ภาษาเมืองล้ านนา)

ภาพแสดงแผนทีต่ ารางดาวล้ านนา (ภาษาไทย)
ชาวล้านนาใช้ดาวบนท้องฟ้ าเป็ นที่หมายกําหนดเวลาด้วย กล่าวคือใช้กลุ่มดาวจักราศีแทนเข็ม
นาฬิกา โดยกําหนดดังนี้ ราศีเมษกว้าง 5 นาทิกา ราศีพฤษภกว้าง 4 นาทิกา ราศีมิถุนกว้าง 3 นาทิกา ราศี
กรกฎกว้าง 5 นาทิกา ราศีสิงห์กว้าง 6 นาทิกา ราศีกนั ย์กว้าง 7 นาทิกา ราศีตุลย์กว้าง 7 นาทิกา ราศีพิจิก
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กว้าง 6 นาทิ กา ราศี ธนู กว้าง 5 นาทิกา ราศีมงั กรกว้าง 3 นาทิกา ราศีกุมภ์กว้าง 4 นาทิกา และราศีมีน
กว้าง 5 นาทิกา รวม 1 รอบของจักราศี เท่ากับ 60 นาทิกาพอดี ในแต่ละฤดูกาลกลุ่มดาวในจักราศีจะ
ปรากฏบนท้องฟ้ าแตกต่างกัน เช่ น ในเดื อนสิ งหาคม จะเห็ นกลุ่ ม ดาวราศีก ันย์ปรากฏที่ ขอบฟ้ าด้า น
ตะวันตกในตอนเย็น และจะเห็ นกลุ่มดาวราศีมิถุนปรากฏที่ขอบฟ้ าด้านตะวันออกในตอนเช้า เป็ นต้น
เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีนาฬิกาใช้จบั เวลาเมื่อจะกําหนดเวลาในการทําพิธีกรรมหรื อกิจกรรมใด ๆ จะ
ใช้วิธีสังเกตกลุ่มดาวเป็ นหลัก โดยอาจใช้ขอบฟ้ าเป็ นที่หมายถึงหลังคาเป็ นที่หมายบ้าง ซึ่ งทางล้านนา
อาจสังเกตจากกาแล ช่อฟ้ า ใบระกา เป็ นต้น เป็ นที่หมาย เมื่อกลุ่มดาวใดปรากฏ ณ ตําแหน่ งที่กาํ หนด
เป็ นที่หมายก็เริ่ มประกอบพิธีกรรมหรื อทํากิจกรรมได้
http://art-culture.chiangmai.ac.th/oldhome/kalae/images/640/640w0379.jpg

ภาพกาแล
ภาพช่ อฟ้า
ภาพแสดงกาแลและช่ อฟ้าซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาด้ านดาราศาสตร์ ของชาวล้านนา
เรื่ องการกําหนดทิศทางของชาวล้านนาก็เป็ นเรื่ องที่น่าค้นคว้าศึกษาอีกเรื่ องหนึ่ ง การกําหนดทิศ
โดยการดูดาวของคนโบราณนั้น เท่าที่ได้ศึกษาค้นคว้ามามีวธิ ี การง่าย ๆ อยู่ 2 วิธี กล่าวคือ
1. โดยการสังเกตดาวเหนือ (polaris)
2. โดยการสังเกตตําแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ณ วันเวลาที่เหมาะสม
ดาวเหนื อ (polaris) เป็ นดาวฤกษ์ที่อยู่บริ เวณขั้วเหนื อของท้องฟ้ า ดังนั้นดาวเหนื อจึงถือได้ว่า
เป็ นดาวที่อยูน่ ิ่ งบนท้องฟ้ า ซึ่ งแตกต่างจากดาวดวงอื่นซึ่ งเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก
เนื่องจากผลการหมุนของโลก ถ้าผูส้ ังเกตหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเห็นดาวเหนืออยูส่ ู งจากพื้นดินเป็ น
มุมเงยเท่ากับตําแหน่งเส้นละติจูดหรื อเส้นรุ ้งของผูส้ ังเกต และเนื่องจากดาวเหนืออยูน่ ิ่ง อยูก่ บั ที่ตลอด
คืนซึ่ งแตกต่างจากดาวดวงอื่น ดังนั้นถึงแม้ดาวเหนื อจะเป็ นดาวที่มีความสว่างไม่มากนัก ก็ยงั สังเกตได้
โดยง่ายและสามารถใช้เป็ นดาวหลักในการหาทิศเหนือได้
สําหรับตําแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์น้ นั ถ้าสังเกตทุกวันจะพบว่าตําแหน่งการขึ้นลงของ
ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนไปทุกวัน ทั้งนี้เนื่องจากดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่ไปตามเส้นสุ ริยะวิถีดว้ ย นอกจาก
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การเคลื่ อนที่ ข้ ึ น ปรากฏทางทิ ศ ตะวันออกไปทิ ศ ตะวันตกเป็ นประจํา ทุ ก วัน อันเนื่ องมาจากผลการ
หมุนรอบตัวเองของโลก ในฤดูหนาวจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ข้ ึนทางทิศตะวันออกเฉี ยงค่อนไปทางใต้
และตกทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งค่ อ นไปทางเหนื อ กลับ กัน ในฤดู ร้ อ นจะเห็ น ดวงอาทิ ต ย์ข้ ึ นทาง
ทิศ ตะวันออกเฉี ย งค่อนไปทางเหนื อ และตกทางทิ ศตะวันตกเฉี ย งค่อนไปทางใต้ ในปี หนึ่ ง ๆ ดวง
อาทิตย์จะขึ้ นทางทิ ศตะวันออกและตกทางทิ ศ ตะวันตกพอดี อยู่ 2 วันคื อวันที่ 21 มี นาคม และ 22
กันยายน ซึ่งใน 2 วันนี้ช่วงเวลากลางวันจะเท่ากับกลางคืนพอดี
เรื่ องเกี่ ยวกับการกําหนดทิศของชาวล้านนา มีหลัก ฐานที่พอจะสันนิ ฐาน ได้ว่าในการสร้ า ง
กําแพงเมืองเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าติลกปนัดาธิ ราช เมื่อปี พ.ศ. 2061 ซึ่ งแนวกําแพงเมืองวางอยูใ่ นแนว
ทิ ศ เหนื อ -ใต้ และ ตะวัน ออก-ตะวัน ตกพอดี โดยการเล็ ง ทิ ศ สร้ า งกํา แพงเมื อ งดัง กล่ า วอาศัย การดู
ตําแหน่ งดวงอาทิตย์ข้ ึ นและตกเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ที่ตาํ แหน่ งที่เรี ยกว่าอิควินอคซ์พอดี ดังกล่ าวไว้ใน
หนังสื อชิ นกาลมาลีปกรณ์ของพระรัตนปั ญญาเถระ มีขอ้ ความดังนี้ “พระราชาทรงโปรดให้ก่อกําแพง
ด้วยอิ ฐ เพื่อรัก ษากํา ลังไว้พร้ อมสรรพและเพื่อให้เมื องเชี ยงใหม่สวยงาม ครั้ นนั้นศุ กร์ และลัค นาอยู่
ราศีมีน พฤหัสบดีราหู อยู่ราศีกรกฎ อาทิตย์ อยู่ราศีเมษ จันทร์ อยู่ราศีสิงห์ อังคารอยู่ราศีมิถุน พุธอยู่
ราศีพฤษภ เสาร์ อยูร่ าศีธนู...”

ภาพแสดงการสร้ างกําแพงเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2061 ชาวล้ านนาสามารถสร้ าง
แนวกําแพงเมืองวางอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก พอดี
การสังเกตการขึ้นตกของดวงอาทิตย์หรื อบางครั้งการสังเกตตําแหน่ งของดาวเหนื อ ทําให้คน
สมัยโบราณสามารถวางทิศทางในการทํากิจกรรมหรื อสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ได้อย่างดี
นอกจากนี้ ชาวล้านนามีความเชื่อเกี่ยวกับดวงดาวโชคชะตาราศี สื บต่อกันมาช้านานแล้ว จึงมี
วิชาที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ ทาํ นายทายทัก เมื่อผูม้ ีความเชื่อต้องการให้โหราจารย์ช่วยปั ดเป่ าความทุกข์
ทั้ง หลายให้ อ อกไปจากตน และผู ้ที่ ต นเกี่ ย วข้อ งด้ว ยการทํา นายทายทัก ขึ้ น อยู่ ก ับ ภู มิ ค วามรู้ ข อง
ประชาชนเป็ นพื้นฐานในระดับชาวบ้านก็มีความศรัทธา ภูตผีปีศาจอันเกี่ยวเนื่องกับปรากฏการณ์ของ
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ธรรมชาติ การทํา นายก็อาศัยสิ่ ง ที่ เกี่ ยวกับ ธรรมชาติเป็ นเครื่ องมือ ซึ่ ง พวกหมอทํา นายจะต้องเข้าใจ
สภาวะธรรมชาติเหล่านั้นเป็ นอย่างดีโดยชาวล้านนาไทยได้รับความรู ้ทางโหราศาสตร์ จากชาวอินเดีย ซึ่ ง
ถือกันว่าเป็ นชนชาติที่มีอารยธรรมสู งในเอเชีย เป็ นแหล่งกําเนิ ดของศาสนาและวัฒนธรรม การติดต่อ
ระหว่างชาวล้านนากับชาวอินเดียมีทางเกิดขึ้นโดย
- การค้าขายระหว่างชาวเมืองต่อชาวเมือง
- การอพยพเข้ามาของชาวอินเดียสู่ ดินแดนสุ วรรณภูมิโดยการหนีภยั สงคราม
- การเผยแพร่ ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธโดยการนํามาของชาวอินเดียและการเดินทาง
ไปศึกษาต่อของชาวล้านนา แล้วนําความรู้มาเผยแพร่ ต่อผูค้ นในชาติของตน คัมภีร์ดงั กล่าว
ปรากฏอยูใ่ นล้านนาเป็ นจํานวนมากอาทิ
- คัมภีร์โลกวินิจฉัย
- คัมภีร์มูลมูลี
- คัมภีร์จกั รวาลทีปนี
- คัมภีร์สังขยาปกาสกะ
- คัมภีร์สุริยยาตร์
- คัมภีร์มหาทักษา
- คัมภีร์โหราศาสตร์
- คัมภีร์นกั ขัตฤกษ์
- คัมภีร์อุบากอง
- คัมภีร์พรหมชาติ
- คัมภีร์เรื อสําเภา
- คัมภีร์พระยาช้าง
- คัมภีร์มหาภูติ ฯลฯ
คัมภีร์ต่าง ๆ เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ หลายขั้นตอน เช่น ความรู ้
เกี่ยวกับการแบ่งโซน แบ่งองศาของโลก การพูดถึงจันทรคติและสุ ริยคติ การโคจรของดาวพระเคราะห์
และดาวฤกษ์
2. การกําหนดทิศของสิ่ งก่ อสร้ างต่ าง ๆ ภายในชุ มชนและวัด
2.1 ทิศทางของสิ่ งก่ อสร้ าง
พระพุทธรู ปประธานในโบสถ์ ผินพระพักตร์ หรื อหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ประตูหน้าวัดด้านหน้าโบสถ์ วิหาร กุฏิ หันด้านหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก
ประตูหลังวัด หันไปทางทิศตะวันตก
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2.2 วิธีการหาทิศ
2.2.1 สั งเกตจากเงาของเจดีย ์ กาแล ช่อฟ้ า ใบระกา และเสาไฟฟ้ า เสาธงชาติ ซึ่ งเกิดจาก
แสงเมื่อส่ องมาตกกระทบวัตถุ ดงั กล่าว ซึ่ งตั้งฉากกับพื้นราบ หากสังเกตเป็ นเวลานานจะเห็นเงามีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งความยาวและทิศทางของเงาที่ทอดลงบนพื้น
เมื่อดวงอาทิ ตย์ข้ ึ นในตอนเช้าด้านทิศตะวันออก เงาของเจดีย ์ เสาไฟฟ้ า จะทอดยาวไป
ทางด้านทิศตะวันตก ขณะที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่สูงขึ้นจากขอบฟ้ าเงาของวัตถุจะหดสั้นลงและเงาเริ่ ม
เบนเข้าสู่ ทิศเหนื อ จนเมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนแนวเมอริ เดียน ตําแหน่ งสู งสุ ดของดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ้ าในแต่ละวัน เงาของแท่งไม้จะปรากฏสั้นที่สุด และชี้ ในแนวทิศ เหนือ – ใต้พอดี ในช่วงบ่ายดวง
อาทิตย์เคลื่อนที่คล้อยไปทางทิศตะวันตก เงาของแท่งไม้จะปรากฏยาวขึ้นและเริ่ มเบนออกจากทิศเหนื อ
สู่ แนวทิศตะวันออก ดังนั้นเมื่อทําเครื่ องหมาย ณ ตําแหน่งเงาทั้ง 4 จุด ก็จะได้ทิศทั้ง 4 ตามต้องการ
เนื่ องจากตําแหน่ งการขึ้น – ตก ของดวงอาทิตย์แต่ละวันแตกต่างกันไปในรอบปี ดังนั้น
การทอดเงาของแท่งไม้ในแต่ละวันจึงไม่ซ้อนทับแนวเดิ ม และมีความยาวของการทอดเงาไม่เท่ากัน
อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ดวงอาทิตย์อยูบ่ นแนวเมอริ เดียนในแต่ละวัน เงาของแท่งไม้ยงั คงสั้นที่สุดและทอด
อยูใ่ นแนวเหนือ – ใต้ เสมอ นอกจากนี้ยงั พบว่า มีบางวันในรอบปี ที่ดวงอาทิตย์มีตาํ แหน่งอยูเ่ หนื อศีรษะ
พอดี เมื่อดวงอาทิ ตย์ปรากฏอยู่ในแนวเมอริ เดียน อาทิ เช่ น ที่จงั หวัดเชี ยงใหม่ ดวงอาทิตย์มีตาํ แหน่ ง
เหนือศีรษะพอดี ในวันที่ 15 พฤษภาคม และวันที่ 30 กรกฎาคม ณ เวลาประมาณเที่ยงวัน และในวันและ
เวลาดังกล่าวนี้วตั ถุจะไม่ปรากฏเงาทอดลงบนพื้นเลย
2.2.2 สั งเกตทิศจากดาวเหนือ เมื่อผูส้ ังเกตหันหน้าไปทางดาวเหนื อซึ่ งเป็ นทิศเหนื อแล้ว
กางมือขวาออกไปทางขวามือคือทิศตะวันออก ซ้ายมือคือทิศตะวันตก ส่ วนด้านหลังของผูส้ ังเกตคื อ
ทิศใต้
2.2.3 เวลาและฤดูกาล เมื่ อยืนหันหลังให้กบั ประตูหน้าวัดเวลา 19.00 น. เป็ นต้นไป ทาง
ขวามือของกาแล ช่อฟ้ า ใบระกา จะเป็ นทิศเหนือ จะเห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่ คนไทยเรี ยกดาวจระเข้ หรื อที่
คนภาคเหนื อเรี ยกดาวหัวช้าง จะเป็ นฤดูร้อนเพราะขึ้นหัวคํ่าในฤดูร้อนของเดือนเมษายน ณ ตําแหน่ ง
เดียวกันเวลาหัวคํ่า 19.00 น. หากเห็นกลุ่มดาวค้างคาวจะเป็ นฤดูหนาวในเดือนธันวาคม
2.2.4 ความเชื่ อเกี่ยวกับทิศทางกับดาราศาสตร์ พระพุทธรู ป วัด โบสถ์ วิหาร กุฏิ วางทิศใน
แนวทิศตะวันออก – ตะวันตก มาจากความเชื่อของชาวล้านนาที่เชื่ อว่า “หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ดีทุกอย่าง หันหน้าไปทางทิศเหนือ เหลือกินเหลือใช้ หันหน้าไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตก มันบ่ดี”
แต่โดยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ลมหนาวจะพัดมาทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จึงให้วดั
โบสถ์ วิหาร ได้รับแสงแดดในช่วงเช้า
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3. ดาราศาสตร์ กบั วันสํ าคัญทางพุทธศาสนา
3.1 ฤกษ์ ในดวงจันทร์ เสวย ฤกษ์ วสิ าขะ ในที่น้ ี ฤกษ์ หมายถึงดาวฤกษ์บางหมู่ที่เห็นด้วยตาเปล่า
ในจักรราศี (Zodiac) ซึ่ งเป็ นเขตที่เราเห็นดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ผา่ น ตํานานดาวไทยซึ่ ง
ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากอิ น เดี ย แบ่ ง ดาวฤกษ์ที่ ป รากฏในเขตนี้ ออกเป็ น 27 หมู่ ห รื อ 27 ฤกษ์ ซึ่ งเรี ย กว่า
หมู่ดาวนักษัตร
ดาวฤกษ์แต่ละดวงนั้นปรากฏเป็ นจุดสว่าง ฤกษ์ของหมู่ดาวนักษัตรแต่ละหมู่ประกอบด้วยดาว
ฤกษ์ ห ลายดวง ดัง นั้น ฤกษ์ จึ ง มี อ าณาเขต แต่ ไ ม่ มี ก ารกํา หนดที่ แ น่ น อนเหมื อ นเขตของกลุ่ ม ดาว
(Constellation) ในวิชาดาราศาสตร์ เพียงแต่กาํ หนดไว้อย่างไม่ละเอียดว่าประกอบด้วยดาวฤกษ์ 5 ดาว
(วิสาขฤกษ์) บ้าง 8 ดวง (กิติกาฤกษ์หรื อดาวลูกไก่) บ้าง การที่ดวงจันทร์ เสวยฤกษ์ใดฤกษ์หนึ่ งก็ไม่ได้
กําหนดไว้ให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ เพียงแต่ตามองเห็นว่าดวงจันทร์ อยู่บริเวณฤกษ์ ก็เป็ นอันว่า
ดวงจันทร์ เ สวย ฤกษ์ นั้นแล้ว ปกติ บ ริ เ วณฤกษ์โตกว่า ขนาดปรากฏของดวงจัน ทร์ เมื่ อดวงจัน ทร์
เสวยฤกษ์ก็ไม่จาํ เป็ นต้องบัง (Occult) ดาวฤกษ์ดวงใดดวงหนึ่ งในฤกษ์น้ นั เสมอไป ถ้าหากพิจารณาถึง
ตําแหน่งของดวงจันทร์ อย่างละเอียด (คือบอกเป็ นไรท์แอสเซนชัน่ และเดคลิเนชัน่ ) แล้ว ดวงจันทร์ เสวย
ฤกษ์วิส าขะ ในแต่ ล ะครั้ งไม่ จาํ เป็ นต้อ งเป็ นจุ ดเดี ย วกันและดวงจัน ทร์ ใ นคื นวันเพ็ญเดื อนหกก็ ไ ม่
จําเป็ นต้องอยูใ่ นฤกษ์วสิ าขะเสมอไป
3.2 วันมาฆบูชา กับมาฆฤกษ์ เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ วันมาฆาบูชาเป็ นวันสําคัญทางพุทธศาสนา
สําหรับมาฆฤกษ์เป็ นบริ เวณท้องฟ้ าที่ มีดาวฤกษ์อยู่และดวงจันทร์ เพ็ญควรปรากฏอยู่ตรงนั้นเช่ นใน
วันมาฆบูชา มาฆะแปลว่าเดือนสาม ตําแหน่งของจันทร์ เพ็ญเดือนสามของแต่ละปี ไม่ตรงกัน มาฆฤกษ์
เป็ นฤกษ์ที่ 10 ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 5 ดวง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525หน้า 645 )
ไทยเรี ยก ดาวงูผู ้ สันนิษฐานว่าอยูบ่ ริ เวณหัวสิ งโตของหมู่ดาวสิ งห์
3.3 วิสาขฤกษ์ กับวันวิสาขบูชา เกี่ยวข้องกันนับจากวันเพ็ญเดือนหกที่เป็ นวันประสู ติของ
พระพุทธเจ้า หลังจากนั้น 35 ปี วันเพ็ญเดือนหกก็เป็ นวันตรัสรู้ของพระพุทธองค์ และอีก 45 ปี วันเพ็ญ
เดื อนหกก็เป็ นวันที่ พระพุทธองค์เสด็จสู่ ปริ นิพพาน วันเพ็ญเดื อนหกทั้งสามวาระดังกล่าวดวงจันทร์
ไม่ได้ทบั ตําแหน่งเดิมด้วยเหตุน้ ีต่อไปนี้
ดวงจันทร์ โคจรรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 27.3 วัน (Siderial period) คืนที่หนึ่ งเวลา
2 ทุ่ม ดวงจันทร์ อยูใ่ นฤกษ์ที่หนึ่ ง คืนที่สองเวลา 2 ทุ่ม ดวงจันทร์ จะอยูใ่ นฤกษ์ที่ 2 ต่อไปเรื่ อย ๆ จนถึง
คืนที่ 27 เวลา 2 ทุ่ม ดวงจันทร์ จะอยูใ่ นฤกษ์ที่ 27 พอคืนวันที่ 28 เวลา 2 ทุ่ม ดวงจันทร์ จะกลับไปปรากฏ
อยูใ่ นฤกษ์ที่ 1 ใกล้กบั ตําแหน่งที่เคยอยู่เมื่อ 27 วันมาแล้ว การที่ดวงจันทร์ ไม่อยูใ่ นตําแหน่ งที่เคยอยูใ่ น
แต่ ล ะรอบนั้น เพราะแรงดึ ง ดู ด ดวงจัน ทร์ อ ัน เนื่ อ งจากวัต ถุ โ ดยเฉพาะโลกและดวงอาทิ ต ย์ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ (เพราะโลกไม่กลมจริ ง แต่แป้ นออกมากที่บริ เวณเส้นศูนย์สูตร และดวงจันทร์ เอง
ก็ห่างจากโลกและดวงอาทิตย์ไม่คงที่) ทําให้วงโคจรของดวงจันทร์ รอบโลกค่อนข้างไปทางทิศตะวันตก
ทุก ๆ รอบ โดยจะกลับมาทับวงจรเดิ มในเวลา 18.6 ปี สําหรับช่ วงเวลาระหว่างจันทร์ เพ็ญนั้นประมาณ
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29.5 วัน (ยาวกว่าเวลาของดวงจันทร์ เคลื่ อนที่รอบโลกประมาณ 2.2 วัน) ดังนั้นตําแหน่ งจันทร์ เพ็ญ
เดือนหกของปี กลายจึงไม่ทบั ตําแหน่งของวันเพ็ญเดือนหกปี นี้
ฉะนั้นวันเพ็ญเดือนหกของทุกปี ๆ ซึ่ งเราถือว่าเป็ นวันวิสาขบูชานั้น ดวงจันทร์ จึงไม่จาํ เป็ นต้อง
อยูใ่ นวิสาขฤกษ์ แต่อาจอยูเ่ พียงบริ เวณใกล้เคียง ยกเว้นบางปี ซึ่ งจันทร์ เพ็ญจะอยูใ่ นวิสาขฤกษ์จริ ง ๆ
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กิจกรรมที่ 5 : ร่ วมใจช่ วยกันจัดการสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยัง่ ยืน
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. อธิ บายความหมายและที่มาของขยะในวัด
2. อธิบายสาเหตุและผลกระทบของขยะต่อสุ ขภาพมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
3. แสดงแนวคิดการจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อมในวัด ในรู ปแบบต่าง ๆ ให้ชุมชนได้ทราบ
วัสดุอุปกรณ์
รายการ
จํานวน/กลุ่ม
1. กระดาษปอนด์
2 แผ่น
2. สี เมจิก
1 กล่อง
หมายเหตุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง ให้กลุ่มจัดมาเอง ควรคํานึงถึงการประหยัดและไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม
แนวในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. ครู แนะนําให้นกั เรี ยนพิจารณาข้อมูลสภาพแวดล้อมที่นกั เรี ยนสํารวจสังเกตในกิจกรรมที่ 1
มี จุดใดที่ เป็ นสภาพแวดล้อมดี และจุ ดใดที่ เป็ นสภาพแวดล้อมที่ ไม่ดี เช่ น เป็ นแหล่ ง ขยะหรื อไม่มี
ระเบียบ รกรุ งรัง มีฝนละออง
ุ่
มีกลิ่นเหม็น ฯลฯ
2. ให้นกั เรี ยนอภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับขยะ สิ่ งอื่นๆ ภายในวัดที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ และ
สิ่ งแวดล้อม
3. เลื อกปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมในวัดตามความสนใจของกลุ่ม และเสนอแนวคิดในการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรมและยัง่ ยืน เขียนแนวคิดลงในกระดาษแผ่นใหญ่ แล้วแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่ วมกัน
4. ให้นกั เรี ยนทั้งห้องเลือกและปฏิบตั ิจดั การสิ่ งแวดล้อมในวัด 1 อย่าง ตามที่เสนอความคิด
ความรู้เพิม่ เติมสํ าหรับครู
1. ขยะกับทางเลือก
ขยะ (Waste) หมายถึงสิ่ งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่ งเสื่ อมสภาพจนใช้
การไม่ได้หรื อไม่ตอ้ งการใช้แล้ว บางชนิ ดเป็ นของแข็งหรื อกากของเสี ย (Solid Waste) มีผลเสี ยต่อ
สุ ขภาพทางกายและจิตใจเนื่องจากความสกปรก เป็ นแหล่งเพาะเชื้อโรคทําให้เกิดมลพิษและทัศนอุจาด
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มูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสิ นค้า ถุงพลาสติกภาชนะ
ที่ใส่ อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรื อซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่ งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรื อ
ที่อื่น ๆ
2. ทีม่ าของขยะ
ในชีวติ ประจําวันของมนุษย์ สิ่ งของที่หมดประโยชน์ใช้สอย หมดคุณภาพ หรื อชํารุ ดแตกหักไม่
ว่าจะเป็ นวัสดุ ชิ้นเล็ก ๆ เช่ น เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผ้า แก้วแตก หลอดไฟที่ เสี ยแล้ว หรื อวัสดุ
ชิ้นใหญ่ ๆ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ที่ชาํ รุ ดหักพัง พัดลม หรื อตูเ้ ย็นที่เสี ยใช้การอีกไม่ได้ เราเรี ยกว่า ขยะมูลฝอย ซึ่ ง
มีท้งั ที่ยอ่ ยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้
3. ประเภทของขยะ
การจําแนกตามลักษณะของขยะมูลฝอยมี 2 ประเภท คือ
1. ขยะเปี ยกหรื อขยะสด (garbage) หมายถึ ง ขยะที่ มีความชื้ นปนอยู่มากกว่าร้ อยละ 50 จึ ง
ติดไฟได้ยาก ได้แก่ เศษอาหาร เศษเนื้อ เศษผ้า และผักผลไม้
2. ขยะแห้ง (rubbish) คือ สิ่ งเหลือใช้ที่มีความชื้ นอยูน่ อ้ ยจึงไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น แบ่งออก
ได้ 2 ชนิด คือ
- ขยะที่เป็ นเชื้อเพลิง มีคุณสมบัติติดไฟได้ เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง
- ขยะที่ไม่เป็ นเชื้อเพลิง ได้แก่ เศษโลหะ เศษแก้ว และเศษก้อนอิฐ
การจําแนกตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม มี 2 ประเภท คือ
1. ขยะทัว่ ไป (general waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีผลกระทบหรื อเป็ นอันตรายต่อมนุษย์
และสิ่ ง แวดล้อ มไม่ ม ากหรื อมี รุนแรงมากนัก ได้แก่ พวกเศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว
พลาสติก กระดาษหนังสื อพิมพ์ ขวดหรื อกระป๋ องเปล่า เศษหญ้าและใบไม้เป็ นต้น
2. ขยะอันตราย (hazardous waste) เป็ นขยะที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพและชี วิตของคน และ
ก่ อความเสี ย หายต่ อสิ่ ง แวดล้อ ม โดยอาจมี ส ารพิ ษ ติ ดไฟหรื อระเบิ ด ได้ง่ า ย หรื อปนเปื้ อนเชื้ อโรค
ตัวอย่างขยะประเภทนี้ ได้แก่ ไฟแช็คแก๊ส กระป๋ องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟที่หมดอายุ
การใช้งาน สําลีและผ้าพันแผลจากสถานพยาบาลที่มีเชื้อโรค
การจําแนกตามการจัดการใช้ ประโยชน์ แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. ขยะที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ (reuse หรื อ recycle) เช่น ขวดนํ้าพลาสติก ขวดแก้ว
กระป๋ องเครื่ องดื่ม และลังกระดาษ เป็ นต้น โดยนํามาใช้ใหม่ (reuse) เช่ นถุงพลาสติก เก็บไว้ใช้ห่อหิ้ ว
สิ่ ง ของต่ า ง ๆ ซํ้า ได้อีก ขวดต่ า ง ๆ นํา มาใช้บ รรจุ ใ หม่ ไ ด้ห รื อ โดยการเปลี่ ย นรู ป (recycle) เช่ น
ขวดพลาสติก กระป๋ องเครื่ องดื่ม สามารถนําไปหลอมเป็ นวัตถุดิบเพื่อนํามาผลิตบรรจุภณั ฑ์ใหม่ได้อีก
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2. ขยะจากวัสดุ ท างธรรมชาติ (compost) ขยะชนิ ดนี้ ส่วนมากแล้วเกิ ดจากธรรมชาติ เช่ น
เปลื อกผลไม้ เศษผัก เศษใบไม้ และเศษอาหารต่าง ๆ ขี้เลื่ อย แกลบ เป็ นต้น ขยะชนิ ดนี้ สามารถย่อย
สลายได้เองตามกระบวนการทางธรรมชาติ จึงใช้ทาํ ปุ๋ ยหมักได้ดี
3. ขยะที่ ใ ช้ป ระโยชน์ ไ ม่ ไ ด้ ขยะเหล่ า นี้ น อกจากใช้ป ระโยชน์ไ ม่ ไ ด้แล้ว ยัง อาจมี ปั ญหา
การย่อยสลาย เช่น พลาสติก ซึ่ งใช้เวลามากกว่า 200 ปี ในการย่อยสลาย โฟมอาจจะไม่ยอ่ ยสลายเลย
ตารางแสดงระยะเวลาการสลายตามธรรมชาติของขยะแต่ ละชนิด
ชนิดของขยะ
ระยะเวลาย่อยสลาย
หน่ วย
เศษกระดาษ
2-5
เดือน
เปลือกส้ม
6
เดือน
ถ้วยกระดาษเคลือบ
5
ปี
ก้นบุหรี่
12
ปี
รองเท้าหนัง
25 – 40
ปี
กระป๋ องอะลูมิเนียม
80 – 100
ปี
ถุงพลาสติก
450
ปี
โฟม
ไม่สามารถย่อยสลายได้
4. ผลกระทบด้ านสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
ในทุกวันนี้ คนไทยกว่า 70 ล้านคน สร้างขยะมากถึง 15 ล้านตันต่อปี แต่มีการจัดการอย่างถูก
หลัก วิชาการเพี ย งร้ อยละ 36 ของขยะที่ เกิ ดขึ้ น จึ งทํา ให้มี ข ยะมูล ฝอยตกค้า งตามสถานที่ ต่า ง ๆ ใน
ปริ มาณที่มากรวมถึงการกําจัดโดยวิธีเผากลางแจ้งหรื อกองบนพื้นอย่างขาดการดูแลจัดการให้ถูกวิธี ซึ่ ง
ไม่ถูกต้องตามหลักสุ ขาภิบาล ก่อให้เกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม คือ
1. อากาศเสี ย เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง ทําให้เกิ ดควันและสารมลพิษทางอากาศ
รวมทั้งมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นขณะทําการเก็บขนขยะมูลฝอยด้วย นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้
เป็ นระยะเวลานานจะเกิดการย่อยสลาย โดยขยะแต่ละประเภทจะมีระยะเวลาในการย่อยสลายที่แตกต่าง
กันและก๊า ซที่ เกิ ดจากการหมัก ขึ้ น ได้แก่ ก๊าซชี วภาพ (biogas) ซึ่ งติ ดไฟหรื อเกิ ดระเบิดขึ้ นได้ และ
ก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรซัลไฟด์) ซึ่ งมีกลิ่นเหม็น
2. นํ้าเสี ย เกิ ดจากกองขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้น เมื่อฝนตกทําให้เกิ ดนํ้าเสี ยไหลลงสู่ แม่น้ าํ
เป็ นมลพิษทางนํ้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มีระดับความสกปรกสู งมาก
3. แหล่งพาหะนําโรค ขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นกลายเป็ นอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของ
แมลงหรื อสัตว์เล็ก เช่น แมลงวัน หนู แมลงสาบ ยุง ซึ่ งเป็ นพาหะนําโรคติดต่อสู่ คนและสัตว์เลี้ยง
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4. ความรําคาญและผลกระทบอื่น ๆ การเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยไม่หมด ทําให้เกิด
กลิ่นเหม็นรบกวน ขยะมูลฝอยที่ทิ้งเกลื่อนกลาด จะถูกพัดกระจัดกระจายไปตกอยูต่ ามพื้นที่ต่าง ๆ ทําให้
บริ เวณนั้นมีทศั นวิสัยเสื่ อมโทรม
5. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย (Refuse collection)
เป็ นงานสํา คัญอันดับแรกที่ จะต้องได้รับการจัดระบบและวางรู ปแบบของการเก็บรวบรวม
ให้ถูกต้องเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพ จึงจะสามารถจะสามารถลดปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นจากขยะลงได้
ระบบที่นิยมใช้ในปั จจุบนั คือ
1. ระบบถังขยะใบเดียว (one-can system) ขยะที่เกิดขึ้นทุกชนิดรวมใส่ ในถังขยะเพียงใบเดียว
ดังนั้นขยะที่ตอ้ งนําไปกําจัดจึงเป็ น “ขยะผสม” (mixed refuse)
2. ระบบถังขยะสองถั ง (two-can system) โดยกําหนดให้ถงั ขยะใบหนึ่ งเก็บขยะจําพวก
เศษอาหาร (garbage) เท่านั้น ซึ่ งต้องไปกําจัดทุกวัน ส่ วนอีกใบหนึ่ งนั้นใช้เก็บขยะอื่น ๆ ซึ่ งมักเป็ น
จําพวกที่ไม่จาํ เป็ นต้องเก็บทุกวัน อาจเก็บสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง
3. ระบบถังขยะสามใบ (three-can system) เป็ นระบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีการกําจัดขยะ
หลายวิธีตามสภาพของขยะที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ขยะใบแรกใช้เก็บพวกขยะสดหรื อเศษอาหารซึ่ งมีการเก็บ
ทุกวัน ส่ วนถังใบที่สองและใบที่สามนั้น นําไปเก็บขยะอย่างอื่น โดยแยกขยะออกเป็ นพวกเผาไหม้ได้
(combustible refuse) ในถังใบหนึ่ ง ๆส่ วนถังอีกใบใช้เก็บพวกขยะเผาไหม้ไม่ได้ (non-combustible
refuse) เพื่อให้สามารถนําไปกําจัดได้อย่างเหมาะสมดียง่ิ ขึ้น
4. การเก็ บ รวบรวมขยะพิ เ ศษ คื อ ขยะที่ เ กิ ด ขึ้ นในสถานพยาบาล ซึ่ งเป็ นขยะติ ด เชื้ อ
(contaminated wastes or hot wastes) จําเป็ นต้องทําด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้ องกันการแพร่ กระจาย
และการปนเปื้ อนได้เป็ นอย่างดี ในการเก็บรวบรวมขยะประเภทนี้
6. แนวทางลดขยะมูลฝอย
แนวการลดปั ญหาขยะมูลฝอยของวัดมีดงั นี้
1. ลดการนําขยะเข้าวัด
2. นําสิ่ งของกลับมาใช้ประโยชน์ให้คุม้ ค่า หรื อนําสิ่ งของที่ไม่ใช้แล้วมาหมุนเวียนดัดแปลงใช้
ประโยชน์อื่น ๆ เช่นถุงพลาสติก ถุงกระดาษที่ไม่เปรอะเปื้ อน สามารถเก็บไว้ใส่ ของได้อีก กระดาษที่ใช้
ชนิดสี ขาว สามารถใช้ได้อีกด้านหนึ่ง
3. ใช้ผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดเติม ซึ่ งเป็ นการลดบรรจุภณ
ั ฑ์หีบห่ อที่จะกลายเป็ นขยะภายในวัดและ
ช่วยลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
4. หลี กเลี่ ยงการใช้โฟมและพลาสติก เนื่ องจากการย่อยสลายต้องใช้ระยะเวลานานนับสิ บปี
ควรใช้ถุงผ้าหรื อตะกร้าสําหรับใส่ ของแทนการใช้ถุงพลาสติก
5. แยกประเภทขยะในวัด เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและกําจัด นอกจากนี้ สามารถนํา
ขยะบางชนิดไปขายเพิ่มรายได้
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6. ลดปริ มาณขยะและนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยแนวคิดหลักที่เรี ยกว่า 7R ดังนี้
- Refuses การปฏิเสธหรื อหลีกเลี่ยงสิ่ งของหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จะสร้างปั ญหาขยะรวมทั้ง
เป็ นมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เข่น กล่องโฟม หรื อขยะมีพิษอื่น ๆ
- Refill การเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซึ่ งใช้บรรจุภณั ฑ์นอ้ ยชิ้นกว่า ขยะก็นอ้ ยกว่าด้วย
- Return การเลือกสิ นค้าที่สามารถส่ งคืนบรรจุภณั ฑ์กลับสู่ ผผู ้ ลิตได้ เช่น ขวดต่าง ๆ
- Repair การซ่อมแซมเครื่ องใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ไม่กลายเป็ นขยะ
- Reuse การนําบรรจุภณั ฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น นําถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
- Recycle การแยกขยะที่ ย งั ใช้ป ระโยชน์ไ ด้ใ ห้ง่ า ยต่ อการจัด เก็ บ และส่ ง แปรรู ป เช่ น
บรรจุภณั ฑ์ พลาสติก แก้ว กระป๋ องต่าง ๆ
- Reduce การลดการบริ โภคและการหาทางเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ง านของสิ่ ง ของ
เครื่ องใช้ต่าง ๆ
7. แปรสภาพขยะให้เป็ นปุ๋ ย ขยะที่ยอ่ ยสลายได้ เช่น เศษพืชผักใบไม้ สามารถนํามาหมักทําปุ๋ ย
ใส่ ตน้ ไม้และบํารุ งดินเป็ นการลดการซื้อปุ๋ ยเคมีที่มีราคาแพงและยังทําให้เกิดสารพิษตกค้าง
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กิจกรรมที่ 6 : เล่ าเรื่องเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ในวัด
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อเรี ยบเรี ยงความคิดและสื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ในวัด
2. เพื่อพิจารณาความสามารถในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและเหมาะสม
วัสดุ อุปกรณ์
1. กระดาษสี พบั เป็ นรู ปแบบหนังสื อเล่มเล็ก
2. ดินสอ / ปากกาสี ต่างๆ
แนวในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1. การเขี ยนเล่ าเรื่ องเรี ยนรู ้ วิท ยาศาสตร์ ในวัด ครู อาจมอบหมายให้เขี ยนเป็ นกลุ่ มหรื อเป็ น
รายบุคคลก็ได้
2. แนวการเขียนให้เป็ นอิสระที่นกั เรี ยนจะสร้างสรรค์ท้งั เรื่ องราว และภาษาที่ใช้
3. การจัดทําหนังสื อเล่มเล็ก ครู อาจให้ออกแบบกระดาษพับเพื่อการเรี ยนรู ้ (foldable) แบบที่
ทบกันเป็ นเล่มดังภาพ

4. แนะนําให้นกั เรี ยนตกแต่งหนังสื อเล่มเล็กให้สวยงามน่าสนใจ
5. การประเมินผล ควรให้นกั เรี ยนประเมินกันเอง และครู ควรขอความอนุเคราะห์จากครู กลุ่ม
สาระภาษาไทย ให้ช่วยแนะนําการเขียนและช่วยประเมินด้วย
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