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เช่ือมโยงบทเรียนกบัแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นหอ้งเรียนธรรมชาติท่ีฝึกทกัษะชีวติอยา่งแทจ้ริง 
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 วทิยาศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ในสังคมโลกปัจจุบนัและอนาคต วิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัชีวิต

ของทุกคน ทั้ งในการดาํรงชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี

วฒันธรรม ก็ยงัมีส่วนเก่ียวข้องกับความรู้วิทยาศาสตร์อีกด้วย อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรือ

เทคโนโลยท่ีีใชใ้นชีวติประจาํวนั ลว้นเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์

และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจท่ีจะอธิบาย

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เขา้ใจความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัของสรรพส่ิงในธรรมชาติ  การศึกษาวิจยัทาง

วทิยาศาสตร์ท่ีมีการคน้หาความรู้ใหม่ๆ ท่ีสาํคญั  ส่งผลต่อการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ  

 ตวัอย่างหน่ึงท่ีชดัเจนในปัจจุบนั ได้แก่ ความก้าวหน้าและการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยีดา้นการส่ือสาร ทั้งท่ีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการส่ือสารทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีผล 

ทาํให้วิถีชีวิตของคนในเมืองใหญ่เปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยี ซ่ึงคนบางกลุ่มใช้เคร่ืองมือน้ีใน

รูปแบบของแฟชั่นเทคโนโลยีมากกว่าเป็นความจาํเป็นท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยี ท่ีสําคญั คือ เทคโนโลยี

ดงักล่าวยงัมีอิทธิพลไปถึงวิถีชีวิตของคนทุกกลุ่มอาชีพ ไม่เวน้แมแ้ต่คนในชนบทห่างไกลดว้ย หาก

สังคมมุ่งเนน้พฒันาเทคโนโลยีเพียงดา้นเดียว มีการใช้เทคโนโลยีอย่างไร้ขอบเขตและขาดเหตุผล โดย

คาดหวงักบัการพฒันาเศรษฐกิจมากเกินไป  ขาดการพฒันาความรู้ กระบวนการคิด คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมท่ีถูกตอ้ง ก็จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจส่วนบุคคล และโดยรวมอยา่งมาก 

 ปัจจยัสําคญัในการเตรียมคนให้พร้อมสําหรับการดาํเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่ คือ การจดัการ

ศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพฒันาเยาวชนทุกคนให้มีทั้ง

ความรู้ท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวติ มีกระบวนการคิด ไดแ้ก่ ความคิดสร้างสรรค ์ ความคิดวิพากษว์ิจารณ์ 

ความคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้และ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการดาํเนินชีวิต มีสติและปัญญาท่ีจะ

ปรับตวัให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ให้สามารถพึ่ งพาตนเองได้ สามารถบูรณาการความรู้         

ภูมิปัญญาและวถีิชีวติแบบไทย แต่สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมยคุใหม่ระดบัสากลอยา่งเหมาะสม 

 แนวทางหน่ึงในการจดัการศึกษาให้เกิดผลดงักล่าว คือ การจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนองค์ความรู้

วิทยาศาสตร์ในบริบทท่ีเป็นโลกของความเป็นจริง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีเป็นแหล่ง

เรียนรู้ตามธรรมชาติ  สถานประกอบการต่างๆ  ตลาด  ศูนยก์ารคา้ ชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ินซ่ึงถือวา่เป็น

แหล่งรวมวฒันธรรม  ภูมิปัญญาดา้นต่างๆ  วดัในพุทธศาสนาก็เป็นอีกแหล่งเรียนรู้ท่ีสําคญั ท่ีสามารถ

จดัการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ  โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี      

ซ่ึงโรงเรียนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดห้ลากหลายจากส่ิงต่างๆ ในวดัและในชุมชนรอบวดั  ทั้งยงั

กจิกรรม เรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั 
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เป็นการเรียนท่ีนกัเรียนจะไดรั้บความรู้ทางวชิาการ และไดรั้บการพฒันาดา้นจิตใจควบคู่กนั  ปลูกฝังให้

นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตและสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยี

ต่าง ๆอยา่งมีเหตุผล  พอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีถูกตอ้ง มีภูมิคุม้กนัท่ีดี ซ่ึงเป็นการดาํเนิน

ชีวิตตามแนวพุทธศาสนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได ้สร้างความเขม้แข็งและความสุขอย่างย ัง่ยืนของ

สังคมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วดัธาตุทอง   จ.กรุงเทพฯ 

 

วตัถุประสงค์ของกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั 

เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ความรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โดยใช้วดัและชุมชนรอบวดัเป็น

แหล่งเรียนรู้ 

2. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะ

สาํคญัในการเรียนรู้ 

3. เจตคติทางวทิยาศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนวทิยาศาสตร์   

4. สร้างความตระหนกั และเขา้ใจในคุณค่าของวฒันธรรม ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบติัตนตามแนวพุทธศาสนา 

กลุ่มเป้าหมาย  

 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะใช้กิจกรรมชุดน้ีคือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงครูผูส้อนจะเป็น   

ผูจ้ดักิจกรรมโดยอาจเลือกกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับตวัช้ีวดันําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ตั้ งแต่        

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  หรืออาจดดัแปลงใชใ้นระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ได ้ 
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แนวการใช้กจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั 

 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในวดั โดยใช้วดัและชุมชนรอบวดัเป็นแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน

จะสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้  ตวัช้ีวดัชั้นปีและสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ดงัน้ี 

 

ความสอดคล้องของกจิกรรมวทิยาศาสตร์ในวดักบัมาตรฐาน 

และตัวช้ีวดัช้ันปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

กจิกรรม สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวดัช้ันปี 

1.  สุขสงบในวดั 2 / ว 2.1 / ม.3 ข้อ1 สาํรวจระบบนิเวศต่างๆ  ในทอ้งถ่ิน

และอธิบายความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบภายในระบบ

นิเวศ 

2.  คุณค่าสารในวดั สารในชุมชน 3 / ว 3.1 / ม.1 ข้อ1 ทดลองและจาํแนกสารเป็นกลุ่มโดย

ใชเ้น้ือสารหรือขนาดอนุภาคเป็นเกณฑแ์ละอธิบายสมบติั

ของสารในแต่ละกลุ่ม 

3 / ว 3.2 / ม.2 ข้อ4  สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายการใช้

สารเคมีอยา่งถูกตอ้ง  ปลอดภยั วธีิการป้องกนัและแกไ้ข

อนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการใชส้ารเคมี  

3. ใชพ้ลงังานในวดัอยา่งย ัง่ยนื 5 / ว 5.1 / ม.3 ข้อ3  คาํนวณพลงังานไฟฟ้าของ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

5 / ว 5.1 / ม.3 ข้อ5  อธิบายตวัตา้นทาน  ไดโอด

ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

เบ้ืองตน้ 

4.  มหศัจรรยศ์าสนสถาน 7 / ว 7.1 / ม.3 ข้อ1  สืบคน้และอธิบายความสัมพนัธ์

ระหวา่งดวงอาทิตย ์โลก ดวงจนัทร์ และดาวเคราะห์อ่ืนๆ 

และผลท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและส่ิงมีชีวติบนโลก 

5.  ร่วมใจจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 2/ ว2.2 /ม.3 ข้อ 1 วเิคราะห์สภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน และเสนอแนวทางใน  

การแกไ้ขปัญหา  

2/ ว2.2 /ม.3 ข้อ 6 อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแล

และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
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กจิกรรม สาระการเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตัวช้ีวดัช้ันปี 

6.  เล่าเร่ืองเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั 

(สรุปและสะทอ้นความคิดจากการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั) 

ว 8.1 / ม.1-3   

1.    ตั้งคาํถามท่ีกาํหนดประเด็นหรือตวัแปรท่ีสาํคญัใน

การสาํรวจตรวจสอบ หรือศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีสนใจได้

อยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได ้

2.    สร้างสมมติฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ้และวางแผน

การสาํรวจตรวจสอบหลายๆ วธีิ 

3.    เลือกเทคนิควธีิการสาํรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพท่ีไดผ้ลเท่ียงตรงและปลอดภยั โดยใช้

วสัดุและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

4.    รวบรวมขอ้มูล จดักระทาํขอ้มูล เชิงปริมาณและ

คุณภาพ 

5.    วเิคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของประจกัษ์

พยานกบัขอ้สรุป ทั้งท่ีสนบัสนุนหรือขดัแยง้กบั

สมมติฐานและความผดิปกติของขอ้มูลจากการสาํรวจ

ตรวจสอบ 

6.    สร้างแบบจาํลอง หรือรูปแบบท่ีอธิบายผลหรือ

แสดงผลของการสาํรวจตรวจสอบ 

7.    สร้างคาํถามท่ีนาํไปสู่การสาํรวจตรวจสอบในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งและนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ 

หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการและผลของ

โครงงาน หรือช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 

8.    บนัทึกและอธิบายผลการสังเกตการสาํรวจ

ตรวจสอบคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ใหไ้ด้

ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับการเปล่ียนแปลงความรู้ท่ี

คน้พบ เม่ือมีขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มข้ึนหรือ

โตแ้ยง้จากเดิม 

9.    จดัแสดงผลงาน เขียนรายงานและ/หรืออธิบาย

เก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือ

ช้ินงานใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ 
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 กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในวดัจะเสนอกิจกรรมท่ีสําคญั คือ สรรพส่ิงในวดั  ภูมิปัญญาและ

วถีิชีวติของคนในชุมชนรอบวดั  กิจกรรมท่ีเสนอแนะใหน้กัเรียนทาํ จะเนน้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เป็นแกนแลว้บูรณาการทั้งภายในสาระและขา้มกลุ่มสาระดงัแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูผูส้อนจะนาํไปใชจ้ดัการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม  1  หน่วยการเรียนรู้หรือ

เลือกกิจกรรมไปจดัการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือเลือกกิจกรรมไปจดัในค่าย

หรือชุมนุมวทิยาศาสตร์ โดยดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัสภาพโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในวดั 

 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน อาจจดัไดห้ลายแนวทาง ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาความเป็นไปได้

ของการทาํกิจกรรมของนกัเรียน ดงัน้ี 

 แนวทางที ่1 จดักิจกรรมเชิงวทิยาศาสตร์บูรณาการโดยการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากสรรพส่ิง   ใน

วดั ไดแ้ก่ พืช  สัตว ์ ส่ิงแวดลอ้ม  พระพุทธรูป  ส่ิงก่อสร้าง โบราณวตัถุ พลงังาน ดาราศาสตร์ โดยใช้

ความรู้จากภูมิปัญญาและปราชญช์าวบา้น 

 แนวทางที่ 2 ในกรณีท่ีมีพื้นท่ีวดัพอเพียง ก็สามารถจดัพื้นท่ีของโรงเรียนตามแนววิถีพุทธ       

ในโรงเรียน โดยแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีให้เหมาะสมแล้วให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบติัจริงในพื้นท่ี           

แต่ละส่วนนั้นบูรณาการไปกบัการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี บูรณาการกบัทุก   

แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงของกจิกรรมเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั 

 
วทิยาศาสตร์ 

-  สภาพแวดลอ้มในวดั - ชุมชน 

-  คุณค่าสารในวดั - ชุมชน 

-  พลงังานในวดั 

-  การจดัการส่ิงแวดลอ้มในวดั 

-  กรวดทรายในวดั 

สังคม ศาสนา และวฒันธรรม 

-  ประวติัความเป็นมาของวดั 

-  วถีิชีวติคนชุมชนรอบวดั 

-  ศาสนพิธี - ประเพณีในวดั 

-  ภูมิปัญญา - วฒันธรรม 

คณิตศาสตร์ 

การวดั  แบบรูป 

สดัส่วน  อตัราส่วน 

โครงสร้าง 

ภาษาไทย 

-  เขียนเร่ืองเล่า 

-  เขียนอธิบาย 

-  เขียนรายงาน

 

ศิลปะ 

-  สถาปัตยกรรม 

-  ภาพเขียนฝาผนงั 

สุขศึกษา - พลศึกษา 

-  ตาํรายา 

-  สุขอนามยัในวดั 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

-  ออกแบบส่ิงประดิษฐ ์        

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา
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กลุ่มสาระ ให้ครูทุกกลุ่มสาระร่วมกนัจดักิจกรรมการเรียนโดยเลือกจากกิจกรรมท่ีเสนอแนะไวห้รือ

ปรับปรุงหรือพฒันาใหม่ และประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกนั 

 แนวทางที่ 3 จัดเป็นกิจกรรมในชุมนุมหรือใช้เป็นกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์ หรือค่าย

ส่ิงแวดลอ้มในวดัก็ได ้

 การจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์ในวดั ส่ิงสําคญัท่ีควรคาํนึงถึง คือ ให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ี

แทจ้ริงโดยใชก้ระบวนการคิด ไดล้งมือปฏิบติัจริง ไดท้าํงานร่วมกนัในกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์จนมีความรู้

ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ ไดฝึ้กปฏิบติัจริงโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีปลูกฝังแนวคิดเร่ืองหลกัธรรม ซ่ึงมี

ความสําคญัท่ีควรปลูกฝังท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของนกัเรียนเม่ือเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ต่อไป 

สาระสําคัญของกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั 

 เอกสารชุดน้ีนําเสนอเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนท่ีเป็นกิจกรรมสําหรับนักเรียนและแนวการ            

จดักิจกรรมสาํหรับครู 

 ตอนที ่ 1  กจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั   

 เป็นกิจกรรมสําหรับนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้คือว ัดในท้องถ่ินและชุมชนรอบวัด              

เนน้กิจกรรมท่ีบูรณาการทั้งภายในสาระวิทยาศาสตร์และบูรณาการขา้มสาระกบัวิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัส่ิงก่อสร้าง โบราณวตัถุ พลงังาน พืชสัตว ์ดาราศาสตร์ ซ่ึงตอนทา้ยของทุกๆ กิจกรรม

เป็นการให้ผูเ้รียนสะท้อนส่ิงท่ีเรียนรู้จากการทาํกิจกรรมมีทั้ งหมด 6 กิจกรรม ในแต่ละกิจกรรม           

จะแบ่งเป็นกิจกรรมยอ่ยหลายกิจกรรม ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติั  สาํรวจตรวจสอบ  บนัทึก วิเคราะห์ นาํเสนอ 

และสรุปความรู้ความคิดท่ีไดจ้ากการทาํกิจกรรมนั้น ๆ ใชเ้วลาทาํกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 40 ชัว่โมง 

 กิจกรรมท่ี 1   สุขสงบในวดั    10 ชัว่โมง   

 กิจกรรมท่ี 2   คุณค่าสารในวดั สารในชุมชน  10  ชัว่โมง 

 กิจกรรมท่ี 3   ใชพ้ลงังานในวดัอยา่งย ัง่ยนื     6 ชัว่โมง 

 กิจกรรมท่ี 4   มหศัจรรยศ์าสนสถาน     6 ชัว่โมง 

 กิจกรรมท่ี 5   ร่วมใจจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื    4 ชัว่โมง 

กิจกรรมท่ี 6   เล่าเร่ืองเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั    4 ชัว่โมง 

ตอนที ่2   แนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู้สําหรับครู 

 ประกอบดว้ย คาํแนะนาํการจดักิจกรรม คาํตอบของคาํถามต่างๆ และแนวการวดัประเมินผล

การเรียนรู้  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผูเ้รียน เป็นยุวพุทธท่ีดีมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีการประพฤติและการปฏิบติัตนเป็น “คนดี” ตอ้งนาํ“ หลกัธรรม ”ท่ีเก่ียวกบัความเป็นจริง 

และใกล้ตวัเด็กมาเป็นแนวทางให้เด็กปฏิบติั ให้เด็กเกิดความคิด ความเข้าใจ และมองเห็นความดี      

ความงาม ท่ีทาํใหเ้กิดความเช่ือถือ เช่ือมัน่ ดงัน้ี 
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1. เพิม่ความรู้ให้ตนเอง โดยมีหวัใจบณัฑิต “ สุ จิ ปุ ลิ ” กล่าวคือ สุ – สุตมยปัญญา หมายถึง 

การฟัง การอ่าน การเห็น ใหม้าก จิ – จินตมยปัญญา ตอ้งใชค้วามคิดใหม้าก เป็นการหดัใชเ้หตุผล          

ปุ – ปุจฉา ตอ้งไต่ถามในส่ิงท่ีสงสัย เพื่อหาคาํตอบเพิ่มเติม ลิ – ลิขิต ตอ้งบนัทึกขอ้มูลคาํตอบไวมิ้ใหลื้ม 

สรุปวา่ ฟังใหห้มด จดใหม้าก ปากตอ้งไว ใจตอ้งคิด 

2. เพิม่ความดีให้ตนเอง ดว้ยการมีสุจริต 3 ประการ ใหเ้กิดข้ึน คือ กายสุจริต – ทาํแต่ความดี 

วจีสุจริต – พดูแต่ส่ิงดี มโนสุจริต – คิดแต่ส่ิงดีงาม สรุปก็คือ มีความรักไว ้ มีจิตใจสงสาร เบิกบาน   

พลอยยนิดี มีใจเป็นธรรม 

3. เพิม่คนรักให้ตนเอง ดว้ยการมีหวัใจ สังคหวตัถุส่ี “ ทา ปิ อตั สะ ” หมายถึง ทา – ทาน    

การเสียสละใหแ้บ่งปัน ไม่ตระหน่ี มีนํ้าใจ ปิ – ปิยวาจา การพดูสุภาพอ่อนหวาน นาํมาซ่ึงไมตรีจิต

มิตรภาพ อตั – อตัถจริยา การบาํเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ สะ – สมานตัตา การวางตนใหเ้หมาะสม     

แก่ฐานะ สรุปสาํหรับการมีเพื่อนท่ีดี คือ โอบออ้มอารี วจีไพเราะ  สงเคราะห์ทุกคน วางตนพอดี 

4. เพิม่ความรักแก่คนอื่น ดว้ยการใหห้วัใจพระพรหมวิหารส่ี  “ เม กะ มุ อุ ” หมายถึง             

เม – เมตตา ปรารถนาใหผู้อ่ื้นเขามีความสุข กะ – กรุณา ปรารถนาให้เขาพน้ทุกข ์ มุ – มุทิตา ปล้ืมใจ   

ยามเขาไดดี้ อุ – อุเบกขา ไม่ซํ้ าเติมยามท่ีเขาผดิพลาด 

5. เพิม่เสน่ห์แก่ตนเอง โดยประพฤติ ปฏิบติัใหมี้มหานิยม 4 อ.คือ อ่อนนอ้ม – มารยาทดี  

สุภาพเรียบร้อย อ่อนหวาน – พดูจาสุภาพชวนฟัง อ่อนโยน – จิตใจงดงามเป่ียมดว้ยเมตตา กรุณา รู้จกั  

ยกยอ่งใหเ้กียรติผูอ่ื้นและอดทนต่อส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินผลจากกจิกรรมหลกั ๆ ดังนี้ 
 

1. การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน (formative assessment) 

5.1 ประเมินผลการทาํกิจกรรมซ่ึงจะประกอบดว้ยองคค์วามรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   

คิดวเิคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ และคิดวจิารณญาณ 

5.2 ประเมินผลงานหรือช้ินงาน จากการทาํกิจกรรมของนกัเรียน  

5.3 ประเมินการสะทอ้นความคิดของนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 

2.    การประเมินผลเพื่อตดัสินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน (summative assessment) 

              2.1 โครงงาน / โครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

              2.2  การเขียนเร่ืองเล่าจากการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั 

3.    การประเมินคุณลกัษณะของนกัเรียน 

              3.1  สังเกตพฤติกรรมการทาํงานร่วมกนัในกลุ่ม 

              3.2  สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของนกัเรียน 
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กจิกรรมที่ 1 : สุข สงบในวดั 

1.1 สรรพส่ิงสัมพนัธ์ในวดั 
 

น่ังสงบเยน็ในโบสถ์   

• กราบพระประธานในโบสถ์  นั่งสงบสักครู่  นักเรียนสังเกตหรือไม่ว่าอากาศภายในโบสถ ์      

เยน็สบายทั้งท่ีไม่ตอ้งมีเคร่ืองปรับอากาศ นกัเรียนคิดวา่การไหลเวียนของอากาศภายในโบสถ์เก่ียวขอ้ง

กบัลกัษณะของโบสถห์รือไม่  อยา่งไร 

• สังเกตการจดัตั้งพระประธานและองคป์ระกอบโดยบริเวณท่ีบูชาพระประธาน นกัเรียนคิดวา่มี

หลกัการในการจดัอยา่งไร 

• เขียนสั้นๆ ถึงความรู้สึกของนกัเรียนท่ีไดเ้ขา้มากราบพระประธานและนัง่สงบในโบสถ ์

 

 

 

 

 

• กราบนมสัการเจา้อาวาสของวดั  สนทนากบัท่านเล็กนอ้ย  เขียนสรุปขอ้ความสาํคญัท่ีไดก้ราบ

และสนทนากบัท่านเจา้อาวาสของวดั 

 

 

 

 
 

ร่วมกนัคิด : ส่ิงทีรู้่และสงสัยต้องการรู้ 

• นกัเรียนแต่ละคนคิดและเขียนส่ิงท่ีรู้และส่ิงท่ีสงสัยตอ้งการรู้เก่ียวกบั “วดั” 

           

 

 

 

           

 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

ส่ิงท่ีรู้เก่ียวกบัวดั

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

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

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

คาํถามท่ีสงสัยตอ้งการรู้เก่ียวกบัวดั

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

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

......................................................................................................................
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• นกัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนแลกเปล่ียนความคิดถึงส่ิงท่ีรู้และคาํถามท่ีสงสัยตอ้งการรู้เก่ียวกบัวดั 

• นกัเรียนรวมกลุ่มกนั 4 – 5 คน แลกเปล่ียนความคิด รวบรวมเป็นของกลุ่มถึงส่ิงท่ีรู้และคาํถามท่ี

สงสัยตอ้งการรู้เก่ียวกบัวดั  เขียนลงในกระดาษท่ีเตรียมไว ้นาํไปติดท่ีผนงัหอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เดินสํารวจ  สังเกต  รอบวดั 

• นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินสํารวจ  สังเกตสภาพแวดล้อมและสรรพส่ิงในบริเวณวดัและชุมชน   

รอบวดั  เขียนแผนผงับริเวณวดัและชุมชนรอบวดั เขียนคาํบรรยายสั้ นๆ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีวดั

และชุมชนรอบวดัโดยเขียนลงในกระดาษแผน่ใหญ่ติดไวท่ี้ผนงัหอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ของกลุ่มเก่ียวกบัวดั

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

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

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

คาํถามท่ีกลุ่มสงสยัตอ้งการรู้เก่ียวกบัวดั 

.................................................................................................................................. 
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ส่ิงมีชีวติในวดั 

 สํารวจสังเกตพืชและสัตว์รวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืน (เช่น สาหร่าย ไลเคน) บอกช่ือและเขียน

บรรยายสั้ นๆ เก่ียวกบัลกัษณะสําคญัของส่ิงมีชีวิต  สถานท่ีท่ีพบส่ิงมีชีวิต  รวมถึงสังเกตว่าส่ิงมีชีวิต     

ท่ีพบอาศยัอยู่ร่วมกนัน่าจะมีความสัมพนัธ์กนัลกัษณะใด  ออกแบบตารางบนัทึกผลแล้วเขียนลงใน

กระดาษพบัเพื่อการเรียนรู้ (foldable)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากข้อมูลในตารางการสํารวจส่ิงมีชีวิต  ช่วยกันพิจารณาและวิเคราะห์จดักลุ่มส่ิงมีชีวิต         

ท่ีสํารวจพบในวดัตามความคิดของกลุ่ม เช่น กลุ่มของรูปแบบความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่

ร่วมกนั หรือกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีใชป้ระโยชน์ดา้นยารักษาโรค  เป็นสารปราบศตัรูพืช  ส่ิงมีชีวิตท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัศาสนา  ฯลฯ นาํเสนอผลการวเิคราะห์ของกลุ่มลงในกระดาษพบัเพื่อการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.2 ต้นไม้สําคญัในพทุธศาสนา 
 

ต้นไม้สําคัญในพุทธศาสนาคืออะไร  

  คิดคนเดียว จับคู่คิดกับเพื่อน แล้วรวมความคิดของทั้ งกลุ่ม เขียนลงในกระดาษพับเพื่อ         

การเรียนรู้ 

-    ตน้ไมใ้นพุทธศาสนาในความคิดของนกัเรียนเขา้ใจวา่อยา่งไร 

-    ตน้ไมใ้นพุทธศาสนาท่ีนกัเรียนรู้จกัมีอะไรบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกมเพือ่เรียนรู้ต้นไม้ในพุทธศาสนา  

 จากข้อมูลในตารางท่ีนักเรียนจดักลุ่มต้นไม้  จะพบว่าในวดัมีต้นไม้ท่ีมีความสําคญัในศาสนา  

นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ตน้ไมเ้หล่านั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัศาสนาอยา่งไร 

- อ่านความรู้เร่ืองตน้ไมใ้นพุทธศาสนาจากบตัรความรู้และส่ืออ่ืนๆ 

- เล่นเกมจบัคู่ตน้ไมใ้นพุทธศาสนา  มีวธีิการดงัน้ี   

เล่นเกมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน  แต่ละกลุ่มจะไดบ้ตัร 2 ชุดคือ  

ชุดท่ี 1 ภาพตน้ไมท่ี้เก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา 

ชุดท่ี 2 ช่ือตน้ไมแ้ละขอ้ความแสดงความเก่ียวขอ้งกบัพุทธประวติั 
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เร่ิมเล่นโดยผูเ้ล่นแต่ละกลุ่มนาํบตัรขอ้ความ 2 วางใหต้รงกบับตัรภาพชุดท่ี 1  ช่วยกนัตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและอ่านรายละเอียดจากใบเฉลย  การคิดคะแนน ถ้าเขา้คู่กนัถูกตอ้ง 1 คู่ ได้ 1 คะแนน    

แล้วรวมคะแนนท่ีได้ กลุ่มชนะจะได้คะแนนรวมสูงสุด  ผูเ้ล่นทุกกลุ่มช่วยกนัสรุปความสําคญัของ

ตน้ไมท่ี้เก่ียวกบัพุทธศาสนา 

 

 

วสัดุอปุกรณ์การเล่นเกม 
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บัตรชุดที ่2 

ช่ือต้นไม้ และข้อความ 

แสดงความเกีย่วข้อง 

กบัพุทธประวตั ิ

ต้นเกด 

(Manikara hexandra  (Roxb.) Dubard) 

พระพุทธประวติักล่าววา่ เม่ือ

พระพุทธเจา้ทรงประทบัอยูใ่ตต้น้จิก เป็นเวลา

ครบ 7 วนัแลว้ ก็เสด็จไปประทบัต่อท่ีใตต้น้

เกดอีกเป็นเวลา 7 วนั สันนิษฐานวา่

พระพุทธเจา้ทรงยา้ยถ่ินท่ีมีความชุ่มช้ืน เพราะ

ฝนตกหนกัไปสู่ท่ีดอนเกดชอบข้ึนเป็นกลุ่มทาํ

ใหมี้เรือนยอดเป็นท่ีพอกาํบงัแดดได ้

มะม่วง (Mangifera Indica L.) 

พุทธประวติัพระพุทธเจา้เสด็จประทบั

ในสวนอมัพวานารามของหมอชีวกโกมารภจัจ ์

เป็นป่ามะม่วง  มะม่วงเป็นพนัธ์ุไมส้กุล 

Mangifera ในวงศไ์มม้ะม่วง (Anacardiaceae) 

พนัธ์ุไมด้ั้งเดิมแถบเอเชียเขตร้อนทัว่ไป  มีการ

ผสมพนัธ์ุและปรับปรุงพนัธ์ุใหม้ะม่วงมีรสชาติ

ต่างๆ มากมาย 

ส้ม (Citrus sp.) 

พุทธประวติั ในคราวท่ีพระองคเ์สด็จ

ไปเก็บมะม่วงไดท้รงเก็บผลส้มดว้ย ส้มเป็น

พนัธ์ุไมใ้นกลุ่มพวกส้มมะนาว  ส้มเขียวหวาน  

ส้มโอสกุล Citrus  และอยูใ่นวงศ ์Rutaceae 

เด็ดใบมาขยี้ดมจะมีกล่ินส้มออก หรือถา้เอาใบ

ส่องดู จะเห็นรูขาวๆ เป็นต่อมนํ้ามนัอยูท่ ัว่ผวิ 
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ตะเคยีนทอง (Hopea odorata Roxb.) 

พระพุทธประวติั  เม่ือพระพุทธเจา้จะ

เสด็จ ณ เมืองสาวตัถี ฝ่ายเดียรถีย ์เตรียมทา้แข่ง

ทาํมณฑลไมเ้สาทาํดว้ยไมต้ะเคียน  หลงัคามุง

ดว้ยดอกนิลอุบล   

ตะเคียน  เป็นพนัธ์ุไมส้กุล (Hopea) รวมอยูใ่น

วงศ ์ไมย้าง (Dipterocarpaceae)  เป็นไมต้น้

ขนาดใหญ่พอๆ กบัไมย้างหรือไมย้งู  เป็นไม้

ใหญ่ท่ีมีอายยุนืนาน และชอบอยูใ่นท่ีชุ่ม 

ต้นจกิ    

(Barringtonia  acutangula (L.) Gaertn.) 

พุทธประวติักล่าววา่ พระพุทธเจา้ได้

ทรงประทบัอยูใ่ตต้น้โพธ์ิ และตน้ไทร แห่งละ 

7 วนั แลว้จึงเสด็จไปประทบัใตต้น้จิก 7 วนั 

ขณะประทบัใตต้น้จิกมีฝนตกหนกัติดต่อกนั

หลายวนั 

มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) 

พุทธประวติัก็กล่าวไวเ้ช่นเดียวกบัมะม่วง คือ 

ในคราวท่ีพระองคเ์สด็จไปเก็บมะม่วงนั้น  ได้

ทรงเก็บมะขามป้อมมาดว้ย 

มะขามป้อม  เป็นพนัธ์ุไมอ้ยูใ่นกลุ่มพวกมะยม 

และผกัหวาน คือสกุล (Genus) Phyllanthus 

และอยูใ่นวงศ ์(Family) เดียวกบัไมย้างพารา 

คือ วงศ ์Euphorbiaceae 

สีเสียด (Acacia catechu Willd.) 

พุทธประวติั กล่าวว่าเม่ือพระองคส์าํเร็จ

พระสัมมาสัมโพธิญาณได ้8 พรรษา ไดเ้สด็จ

ประทบัภสูกภวนัคือป่าไมสี้เสียด ใกลสู้งสุมาร

คีรีในภคัคฏัฐี  

สีเสียด  เป็นพนัธุ์ไมพ้วกเดียวกนักบัชะอม  

กระถินพิมาน และกระถินณรงค ์ คือ สกุล 

Cassia ในวงศพ์วกไมแ้ดง (Leguminosae – 

Mimosaceae) เป็นพนัธุ์ไมท่ี้ทนต่อความแหง้

แลง้และทนไฟใต ้

สะเดาอนิเดยี 

(Azadirachta indica A.Juss.) 

พุทธประวติัพรรษาท่ี 11 พระพุทธเจา้ 

ไดจ้าํพรรษาภายใตจิ้มมนัทพฤกษ ์ คือ ไม้

สะเดาใกลน้ครเนรัญชา  สะเดาอินเดีย  มีช่ือ

ทางพฤกษศาสตร์วา่ Azadirachta ideca A. Juss 

Var. siamensis Valeton 

ประดู่ลาย  ประดู่แขก (Dalbergia sissoo Roxb.) 

พุทธประวติั  พระพุทธเจา้กลบัจาก

เทศนาโปรดพระเจา้สุทโธทนะพระราชบิดา 

แลว้เสดจ็หาพระอานนท ์ พระราหุล  พระสงฆ์

บริวารสู่กรุงราชคฤห์ ประทบั ณ สีสปาวนั  หรือ

ป่าประดู่แขก หรือประดู่ลาย  เป็นพนัธุ์ไมอ้ยูใ่น

กลุ่มไมพ้ยงุ – ชิงชนั ของไทย คือสกุล ชิงชนั 

(Dalbergia) อยูใ่นวงศ ์ (Family) ไมถ้ัว่ 

(Keguminosae – Papillionoiceae) 
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ต้นปาริฉัตร (Erythrina Variegata K.) 

พุทธประวติักล่าววา่  พระองคไ์ดเ้สด็จ

สู่ปรินิพพานนั้นไดมี้การถวายดอกปาริฉตัร

เป็นพุทธบูชา 

คนไทยเรารู้จกัในช่ือทองหลางลาย 

หรือ ทองหลางด่างน้ี เป็น Erythrina ในวงศถ์ัว่ 

(Leguminosaw Papilionoiceae) 

ตาล (Borassus flabbellifer L.)  

พุทธประวติัพรรษาท่ีสองหลงัจากท่ี

พระองคส์าํเร็จสัมมาสัมโพธ์ิญาณ ไดเ้สด็จไป

ประทบั  ณ  ป่าตาล  ลฏัฐิวนุทยาน (ลฏัฐตาล) 

เพื่อโปรดใหพ้ระเจา้พิมพิสารราชา  แห่งแควน้

มคธรวมทั้งบริวารเขา้เฝ้า 

ตาล  เป็นพนัธ์ุไมพ้วกปาลม์ขนาดใหญ่  สกุล 

Borassus ในวงศ ์(Family) Palmae 

ฝ้าย (Gossypium barbadense L.) 

พุทธประวติั พระพุทธเจา้ไดท้รงส่ง

สาวกซ่ึงเป็นพระอรหนัตชุ์ดแรกจาํนวน 60 

องค ์ไปโปรดเวไนยสัตวแ์ลว้ พระองคก์็เสด็จสู่

อุรุเวลาประเทศ  คร้ันถึงไร่ฝ่ายจึงหยดุใตต้น้

ฝ้ายตน้หน่ึง 

ฝ้าย เป็นพนัธ์ุไมส้กุล (Genus) Gossypium ใน

วงศ ์(Family) ชบา (Malvaceae) เป็นพนัธ์ุไม้

ขนาดเล็กหรือไมพุ้ม่ 

ไผ่ (Bamboo) 

ในพระพุทธศาสนาเป็นพระอาราม

แห่งแรก “เวฬุวนาราม” พระเจา้พิมพิสารเป็นผู ้

ถวาย  พระอรหนัต ์จาํนวน 1,250 รูป ไดม้าเฝ้า

พระพุทธเจา้ท่ีพระอารามน้ี เม่ือวนัเพญ็เดือน

สาม “วนัมาฆบูชา” พระองคไ์ดถื้อวนัน้ีเป็นวนั

ประกาศหลกัสามประการของพระพุทธศาสนา

ท่ีเรียกวา่ “โอวาทปาติโมกข”์ ไผเ่ป็นไมพุ้ม่ข้ึน

เป็นกอในวงศ ์(Family) Gramineae 
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1.3 เรียนรู้จากใบไม้ในวดั 
 

สังเกต  ใบไม้ 

• นกัเรียนเก็บใบไมท้ั้งใบอ่อน ใบแก่  คนละ 3-5 ใบ มารวมกนัเป็นของกลุ่ม  สังเกตรูปร่าง  

ขนาด  สี  ร่องรอยบนใบไมแ้ละอ่ืนๆ ของใบไมแ้ต่ละใบ  เขียนส่ิงท่ีสังเกตไดจ้ากใบไมใ้หม้ากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดกลุ่มใบไม้ 

• นักเรียนจะสังเกตว่าใบไม้ของกลุ่มมีรูปร่างลักษณะท่ีเหมือนและแตกต่างกัน  นักเรียน

ร่วมกันคิดจดัจาํแนกใบไม้ออกเป็นกลุ่มย่อย  ประเด็นสําคญัท่ีควรจะคิดร่วมกันก่อนสําหรับใช้ใน     

การจดักลุ่ม เช่น 

- จะใชว้ธีิการอยา่งไรในการจดักลุ่มใบไม ้

- มีวธีิการอยา่งไรในการพิจารณาตดัสินลกัษณะสาํคญัท่ีสุดลาํดบัแรกท่ีใชใ้นการจาํแนก

กลุ่มใบไม ้

- มีใบไมใ้ดท่ีน่าจะจดัเขา้กลุ่มไดม้ากกวา่ 1 กลุ่ม และใบไมใ้ดบา้งท่ีไม่สามารถจดัเขา้

กลุ่มไดเ้ลย 

• นําเสนอผลการจัดกลุ่มใบไม้โดยเขียนลงในกระดาษพับเพื่อการเรียนรู้   แล้วเดินชม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานของกลุ่มอ่ืนๆ  ว่าการจดักลุ่มใบไม้ของเพื่อนมีวิธีการท่ีเหมาะสมอย่างไร  

จากนั้นกลบัมาพิจารณาผลงานของกลุ่มและปรับปรุงใหส้มบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

วเิคราะห์ใบไม้ 

• นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกใบไมท่ี้กลุ่มสนใจ  2  ชนิด พิจารณาเปรียบเทียบความเหมือนและ

ความแตกต่างของใบไมท้ั้ง 2 ชนิด  แลว้นาํเสนอผลการวเิคราะห์ดว้ยแผนผงัเวนน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่องรอยทีใ่บไม้ถูกทาํลาย 

• นักเรียนได้สังเกตร่องรอยต่างๆ ท่ีปรากฏบนใบไม้  จะมีทั้ งรอยปรุกลมๆ  ใบฉีกขาด               

ใบมีรอยไหม ้ ใบเป็นปม ฯลฯ   

     ร่วมกนัคิดคาดคะเนว่าร่องรอยต่างๆ บนใบไมท่ี้ถูกทาํลายนั้นน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรบา้ง  

บนัทึกความคิดของกลุ่มแลว้รวมกนัเป็นความคิดของทั้งหอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะของร่องรอยบนใบไม้ คาดคะเนสาเหตท่ีุใบไม้ถกูทําลาย 
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คําตอบจากใบไม้ 

• นกัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกใบไมท่ี้มีร่องรอยถูกทาํลาย 1 ชนิด  

- อธิบายเหตุผลประกอบการเลือก 

- สืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัร่องรอยใบท่ีถูกทาํลาย เช่น  แมลง  หอยทาก  เช้ือรา  ฯลฯ 

- ร่วมกนัคิดวางแผนหาวธีิการ ท่ีจะทดลองปฏิบติัใหไ้ดค้าํตอบ 

- นาํเสนอผลการวางแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ลงมือปฏิบติัตามท่ีวางแผนไวแ้ลว้เขียนรายงานสั้นๆ  นาํเสนอผล  
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 ร่วมกนัคิดวเิคราะห์มุมมองทางศาสนา  นักเรียนแต่ละคนคิด  จับคู่คิดกบัเพือ่น  แล้วรวม

ความคิดเป็นของกลุ่ม  นําเสนอความคิด โดยเขียนลงในกระดาษพบัเพือ่การเรียนรู้แล้วแลกเปลีย่น

เรียนรู้ร่วมกนั 

กิจกรรมเรียนรู้จากใบไมใ้นวดั  ท่ีนกัเรียนไดจ้ดักลุ่มใบไม ้ ไดส้ังเกตร่องรอยของใบไมอ่้อน 

ใบไมแ้ก่ท่ีร่วงหล่นจากตน้  เห็นร่องรอยท่ีใบไมถู้กทาํลายดว้ยปัจจยัต่างๆ  ทาํใหน้กัเรียนไดค้วามคิด

อะไรในมุมมองของศาสนา 
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สะท้อนส่ิงทีเ่รียนรู้จากกจิกรรมที ่1 

 

1. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในกิจกรรมท่ี 1  
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คดิคนเดียวเก่ียวกบั “ฉนัรู้อะไรเก่ียวกบัการจําแนกสารและเกณฑ์ท่ีใช้ในการจําแนก”       

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

คดิคูเ่ก่ียวกบั “ฉนัรู้อะไรเก่ียวกบัการจําแนกสารและเกณฑ์ท่ีใช้ในการจําแนก”       

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

คดิกลุม่เก่ียวกบั “ฉนัรู้อะไรเก่ียวกบัการจําแนกสารและเกณฑ์ท่ีใช้ในการจําแนก”       

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

กจิกรรมที่ 2 : คุณค่าสารในวดั สารในชุมชน 

 

2.1 สารในวดัและชุมชน  
 

จําแนกสาร 

• นักเรียนแต่ละคนในกลุ่ม คิดคนเดียว  คิดคู่ และคิดกลุ่ม เก่ียวกับ “ฉันรู้อะไรเก่ียวกับ            

การจาํแนกสาร”  
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สารแขวนลอย   ธาต ุ สารประกอบ สารละลาย  สารบริสทุธ์ิ 

แผนภาพการจําแนกสาร 

 

• นาํคาํในบตัรคาํไดแ้ก่        

เติมลงในแผนภาพ  การจาํแนกสารโดยใชเ้น้ือสารเป็นเกณฑ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เลือกคําต่อไปน้ี  “สารบริสุทธ์ิ”  “สารประกอบ”  “ธาตุ” ใส่ในกรอบซ้ายมือหน้า    

หมายเลข 1 - 3  

    

 
 

 

       1.   สารท่ีประกอบดว้ยธาตุตั้งแต่สองชนิดรวมตวักนัทางเคมี 
 

 

 
 

       2.   สารประกอบดว้ยอนุภาคชนิดเดียวกนัเท่านั้น 
 

 
 

       3.   สารท่ีจาํแนกไดเ้ป็นธาตุและสารประกอบ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

สารเน้ือเดียว 

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

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

1 

4 3 

2 

สารเน้ือผสม 

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

สาร 

จาํแนกสารโดยใชเ้น้ือสาร

 

5 
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ธาต ุ สารประกอบ สารละลาย  สารเนือ้ผสม 

• เลือกตวัอกัษรท่ีอยูใ่ตแ้ผนภาพใส่ไว ้ หนา้ขอ้  1-4 

 

 

 

 

 1.   ของผสมของธาตุ  3.  สารประกอบ 

 2.   ธาตุ  4.  ของผสมของธาตุ  และสารประกอบ 

 

เกมจําแนกสาร 

• แต่ละกลุ่มรับเกมบตัรภาพแล้วร่วมกันพิจารณาบตัรภาพทั้งหมด  ระดมความคิด  ช่วยกัน

จาํแนกสารในบตัรภาพ โดยใชเ้น้ือสารเป็นเกณฑ ์และจาํแนกสารในภาพเป็น  

 

 
 

กติกาการเล่นเกมกลุ่มท่ีจาํแนกสารไดถู้กตอ้งและรวดเร็วท่ีสุดเป็นผูช้นะ 
 

เขียนส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้จากการเล่นเกมบัตรภาพตามหัวข้อในตาราง 
 

สาร   อธิบาย ตวัอยา่ง 

สารเน้ือผสม 

  

 

 

 

สารละลาย 
   

สารประกอบ 
   

ธาตุ 

  

 

 

 

• นาํเสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เร่ืองการจาํแนกสารโดยใช้เน้ือสารเป็นเกณฑ์จากการเล่นเกมบตัรภาพ 

โดยเลือกออกแบบการนาํเสนอดว้ยกระดาษพบัเพื่อการเรียนรู้ 

ก ข ค ง 
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บัตรภาพจําแนกสารเป็นสารละลาย สารเนือ้ผสม ธาตุ และสารประกอบ 

 
1.ตะกรุดทองคาํและเงนิแท้ 

 
2.พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิ 

   

 
3.ฉัตรทองเหลอืง 

  

 
4.แจกนัแก้ว 

 

 
                              5.นํา้หวาน 

 

 
6.แก๊สหุงต้ม 

 
7.ระฆงัในวดั 

 
                        8.สีสังเคราะห์ทีม่ีสารเคมชีนิดเดยีว 
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                 9.ทองคาํแท้ทีใ่ช้เลีย่มพระ 

 
10.แผ่นทองคาํเปลวบริสุทธ์ิ 

 
11.นํา้มนต์ 

. 

12.วสัดุทีใ่ช้ทาํพระพุทธรูปเนือ้ผง 

 
                13.นํา้มนัพชืเตมิตะเกยีงในวดั 

 
       14.อาหารววั 

 
                                15.ขมิน้สดตาํละลายนํา้ 

 
    16.นํา้ตาลทราย 
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  17.นํา้สะอาดในตุ่ม 

 
                   18.กระเบือ้งมงุหลงัคาวดั 

 
                          19. เกลอืแกง 

 

 
20.ปูนขาว 

 
21.แก๊สไฮโดรเจนในลูกโป่งสวรรค์ 

 
22. ปรอทในเทอร์มอมเิตอร์วดัไข้ 

 

 
23.ถ่านไม้ 

 

 
24.นํา้พริก 
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2.2 ย้อมสีจีวรด้วยสีจากธรรมชาต ิ
 

 ผา้จีวรของพระสงฆ์ยอ้มสีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาท่ีมีมาแต่สมัยพุทธกาล มนุษย์รู้จักใช ้     

ส่วนต่างๆ ของพืชพรรณ วสัดุธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้ตวัมายอ้มสบง จีวร ให้เป็นสีเหลือง  เน่ืองจาก             

สีธรรมชาติเป็นสีท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีความนุ่มนวล สบายตา ปลอดภยัจากสารเคมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีสันจากดอกไม้ 

• นกัเรียนเก็บใบไม ้ดอกไมท่ี้มีสีสันต่าง ๆ  ท่ีร่วงหล่นตามพื้นดิน สังเกตความ แก่ – อ่อน        

สด – แห้ง ของใบไม ้ดอกไม ้ลองขยี้ใบไม ้–  ดอกไมแ้ลว้ถูบนกระดาษสีขาวเกิดอะไรข้ึน จะนาํไปใช้

ประโยชน์อยา่งไรบา้ง 

 

 

 

 

 

 

สกดัสีจากพชื 

•     สืบคน้ขอ้มูลวิธีการสกดัสีจากส่วนต่าง ๆของพืชโดยเฉพาะสีเหลืองท่ีจะใช้ยอ้มจีวร และ

กระบวนการยอ้มผา้ฝ้ายดว้ยสีธรรมชาติ  บนัทึกผลการสืบคน้ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtec.or.th/laboratory/textiles/plugins/content/multithumb/images/b.800.600.0.0.stories.experience.dyeing-of-natural-dyes-on-�
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นกัเรียนแต่ละกลุ่มทดลองสกดัสีจากพืชท่ีเลือกไว ้ โดยใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ขอ้มูลแลว้

ยอ้มผา้ด้วยสีท่ีสกัดได้ และบนัทึกผลการทดลอง นําผลงานผา้ยอ้มสีไปจดัแสดงไวห้น้าห้องเรียน        

ใหเ้พื่อนทุกกลุ่มช่ืนชมผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



31 
 

2.3  ร่วมดูแลรักษาสารในวดั    

 

อ่านความรู้ 

วดั มีพระพุทธรูปและเคร่ืองสังฆภณัฑ์จาํนวนมากซ่ึงทาํดว้ยโลหะ เช่น ทองเหลือง ทองแดง 

เงิน ทองคาํ ตะกัว่  พระพุทธรูปและสังฆภณัฑ์ เช่น พาน แจกนัเน้ือโลหะ เม่ือสัมผสักบัอากาศผิวโลหะ          

จะเกิดปฏิกิริยาเคมีทาํให้ผิวโลหะเกิดสนิมเป็นรอยด่างคลํ้าไม่เป็นมนั จากภูมิปัญญาพบวา่มะขามใชข้ดั

สนิมออกจากโลหะไดโ้ดยนาํขนัเงิน พานเงิน ขนัทองเหลือง แจกนัเชิงเทียน ตม้ในนํ้ าท่ีใส่มะขามดิบ

ชนิดเปร้ียว จนเดือดประมาณ 30 นาที เม่ือนําเอาเคร่ืองโลหะเหล่านั้นข้ึนมา คราบสนิมท่ีติดอยู่จะ

หายไป โลหะจะเป็นเงาแวววาว นอกจากมะขามแลว้ ยงัมีหญา้ชนิดหน่ึงมีลกัษณะเป็นเถาเล็ก ๆ  คลา้ย

ผกัแว่น    ใบเล็กสีเขียวจดั เรียกกนัในทอ้งถ่ินว่า “ส้มสังกา” หญา้ชนิดน้ีมีสมบติัช่วยขดัสนิมออกจาก

โลหะไดดี้เช่นเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธรูป และสังฆภณัฑท่ี์ทาํดว้ยโลหะ 
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ขัดเงาเคร่ืองสังฆภัณฑ์ 

นักเรียนเลือกสังฆภัณฑ์ท่ีเป็นโลหะมาขัดเงาเคร่ืองสังฆภัณฑ์ให้เงางาม  โดยใช้ความรู้                 

ภูมิปัญญาไทยจากท่ีอ่านแลว้  เขียนวธีิการ  และแสดงภาพสังฆภณัฑท่ี์นกัเรียนขดัเรียบร้อยแลว้ 
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2.4 โบราณวตัถุในวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจสังเกตโบราณสถานในวดั  

• สํารวจสังเกต พระพุทธรูป  สถูป  เจดีย ์ และโบราณวตัถุ อาคารส่ิงก่อสร้างในวดัท่ีใช ้     

อิฐปูนเป็นวสัดุก่อสร้าง เขียนแผนภาพแสดงโบราณวตัถุท่ีกลุ่มสนใจ 

• พิจารณาว่ามีการผุพงัสึกกร่อนอย่างไร  และคาดคะเนสาเหตุของการผุพงั  สึกกร่อน   

บนัทึกผล   

• สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสาเหตุของการผุพงัสึกกร่อนของโบราณวตัถุต่างๆ ในวดัมีอะไรบา้ง        

ผกุร่อนไดอ้ยา่งไร และมีวธีิการป้องกนัแกไ้ขอยา่งไรบา้ง  บนัทึกขอ้มูลท่ีสืบคน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โบราณวตัถุ คาดคะเนสาเหตุของการผพุงัสึกกร่อน วธีิป้องกนัการผพุงัสึกกร่อน 
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• นกัเรียนแต่ละกลุ่มใช้ความรู้ท่ีไดจ้ากท่ีสืบคน้ ออกแบบและทดลองเพื่อแกปั้ญหาการผุพงั      

สึกกร่อน   

- โบราณวตัถุ และส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสารประกอบคาร์บอเนต 

- โบราณวตัถุท่ีเป็นโลหะ 

• เขียนรายงานแสดงวธีิการและผลการแกปั้ญหาโบราณวตัถุผงุพงัสึกกร่อน  
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สะท้อนส่ิงทีเ่รียนรู้จากกจิกรรมที ่2 

 

1. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในกิจกรรมท่ี 2  
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กจิกรรมที่ 3 : ใช้พลังงานในวดัอย่างยัง่ยืน 

3.1  การใช้พลงังานไฟฟ้าในวดั 
 

ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ  จากภาคการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้าร้อยละ 43 ภาคการขนส่งร้อยละ 32 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 25 การผลิตพลงังานไฟฟ้า         

มีส่วนมากท่ีสุดในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงนําไปสู่การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบว่า        

ร้อยละ 95 ของเช้ือเพลิงท่ีใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าในประเทศ ยงัคงเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่นถ่านหิน หรือ              

ก๊าซธรรมชาติ ขณะเดียวกันในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าของวดัต่าง ๆก็มีส่วนช่วยลดการปล่อย         

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภิกษุสงฆ ์สามเณรอย่างจริงจงั

และต่อเน่ือง เพื่อเป็นตวัอยา่งในการส่งเสริมและสนบัสนุนแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการป้องกนัและลดมลพิษ     

ซ่ึงช่วยแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยการประหยดัการใช้ทรัพยากรเช้ือเพลิง     

หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโบสถ์ วิหารและการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆในวดัโดย            

ไม่กระทบต่อความตอ้งการใช้งานของภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาแล้วยงัช่วยสร้างจิตสํานึกท่ีดี     

ในการประหยดัค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้าในวดั และยงัส่งผลต่อการลดภาวะโลกร้อนอีกดว้ย 

 

สํารวจการใช้ไฟฟ้าในวดั 

•    นกัเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งงานกนัสํารวจชนิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไวใ้นแต่ละบริเวณต่างๆ ของวดั      

เช่น โบสถ ์วหิาร ท่ีอยูข่องสงฆ ์ฯลฯ  และเวลาท่ีใชเ้คร่ืองไฟฟ้าในแต่ละวนั บนัทึกผลลงในกระดาษพบั

เพื่อการเรียนรู้ 

•    คาํนวณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีสํารวจในวดั และค่าไฟฟ้า  โดยใชข้อ้มูล

ในตารางแสดงกาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
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ตารางบันทกึการใช้พลงังานไฟฟ้าในวดั 

 

(1) 

ประเภทและ

ชนิด

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

(2) 

จํานวน 

(ช้ิน/หน่วย) 

(3) 

กาํลงัไฟฟ้า 

kw
1000

W
=  

 

(4) 

เวลาทีใ่ช้

(10ช่ัวโมง) 

Kwh 

(5) 

พลงังานทีใ่ช้ 

(Kwh) 

 

(6) 

ค่าไฟฟ้า 10 (บาท

ต่อ 1 หน่วย) 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



38 
 

ข้อมูลแสดงกาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กาํลงัไฟฟ้า(วตัต์) 

1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 20 

2. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 85-120 

3. เคร่ืองพิมพผ์ลเลเซอร์(Laser Printer) 60-70 

4. เคร่ืองพิมพผ์ลพน่หมึก(Inkjet Printer) 3-5 

5. เคร่ืองฉายทึบแสง 36-48 

6. เคร่ืองฉายProjector 300-350 

7. เคร่ืองปรับอากาศ 2,300-3,500 

8. หลอดฟลูออเรสเซนตย์าว 36 

9. หลอดฟลูออเรสเซนตส์ั้น 18 

10. หลอดไฟสปอร์ตไลต ์ 700-1,500 

11. เคร่ืองชงกาแฟ 200-600 

12. เคร่ืองดูดฝุ่ น 750-3,000 

13. เคร่ืองซกัผา้ระบบป่ันแหง้ 400-3,000 

14. ตูเ้ยน็ 7 – 10 คิว 70-145 

15. พดัลม 25-75 

16. พดัลมเพดาน 70-100 

17. โทรทศัน์ขาวดาํ 28-150 

18. โทรทศัน์สี 14 น้ิว 48 

19. โทรทศัน์สี 26 น้ิว 95 

20. เคร่ืองเสียง 200-1,000 

21. เตาไฟฟ้า 200-1,500 

22. เตาไมโครเวฟ 100-1,000 

23. เคร่ืองป้ิงขนมปัง 800-1,000 

24. หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 450-1,500 

25. เคร่ืองทาํนํ้าอุ่น 90-4,800 

26. กระติกนํ้าร้อน 2.4 ลิตร 600 

27. เตารีด 750-2,000 
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ใช้พลงังานไฟฟ้าในวดัอย่างยัง่ยนื 

• ระดมความคิดร่วมกันทั้งห้องว่าเม่ือรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้ไฟฟ้าของวดัแล้ว

นกัเรียนคิดวา่มีความจาํเป็นหรือไม่ในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  จะลดการใชไ้ฟฟ้าในส่วนใดไดบ้า้ง  

และมีวธีิการเสนอแนะต่อวดัอยา่งไร  บนัทึกผลความคิด และขอ้เสนอแนะ 
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3.2 ธูปเทยีนไร้ควนั 
 

อ่าน – แลกเปลีย่นความคิด  

• นกัเรียนแต่ละคนอ่านแลว้แลกเปล่ียนความคิดกนัในกลุ่ม 

• สรุปความคิดจากการอ่านและนาํเสนอวา่ควรดดัแปลงวิธีการใชธู้ปเทียนเพื่อป้องกนัปัญหา

ต่อสุขภาพไดอ้ยา่งไรบา้ง 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลองคิดใช้ ธูป – เทยีนไร้ควนัพลงังานแสงอาทติย์ 

• สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการต่อวงจรแผงเซลล์แสงอาทิตยก์บัหลอด LED แลว้ทดลองต่อวงจร

นาํไปใหไ้ดรั้บแสงอาทิตยท์าํใหส้วา่งท่ีละหลอด จนครบทั้ง 4 หลอด  

• สังเกตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และบันทึกค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าท่ี          

แผงเซลลแ์สงอาทิตยใ์หไ้ด ้

 

 

ฟ้าหญงิทรงขอร้อง เลกิจุดธูปบูชามีสารก่อมะเร็ง 

 ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ ทรงบรรยายปาฐกถา

พิเศษ Oncology หรือการศึกษาและการรักษาดา้นเน้ืองอกของร่างกาย เปิดการประชุมวิชาการ 

ณ โรงพยาบาลราชวิถี คร้ังท่ี 22 ประจาํปี 2554 ในวาระครบรอบ 60 ปีโรงพยาบาลราชวิถี เม่ือ

วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 

 ทรงขอร้องเล่ียงจุดธูปบูชาพระพุทธรูปทรงช้ีเป็นต้นเหตุมะเร็งมากกว่าควนัพิษท่ี

รถยนต์ปล่อยออกมา เป็นไลฟ์สไตล์ท่ีทาํให้คนร่วงผล็อย ๆ ตายดว้ยโรคมะเร็ง ทรงแนะให ้  

จุดในท่ีท่ีอากาศถ่ายเท ไม่ใช่จุดในห้องแอร์ ทรงเผยวดัให้ความร่วมมือดีมาก “มีโอกาสไดพู้ด

กบัพระ พระใหค้วามร่วมมือดีมาก เวลามีคนไปบูชาพระ พระท่านบอกวา่ให้จุดเทียนเฉย ๆ นะ 

ไม่ตอ้งจุดธูป” ควนัธูปเป็นวิถีชีวิตของคนไทย บางคร้ังทรงบอกว่าไม่ให้ทาํ โดยเฉพาะคน

สูงอาย ุ“จะบอกใหเ้ปล่ียนหรือบอกไม่ใหท้าํ ก็ถูกโตเ้ถียงวา่มนัเป็นประเพณี”  

“เทียนก็มีสารก่อมะเร็งออกมาเหมือนกนัจากการเผาไหม ้แต่เม่ือเทียบกบัธูปแล้วมี  

สารก่อมะเร็งน้อยมาก ดงันั้นให้จุดธูปให้นอ้ยลง ไม่จุดในห้องแอร์ หรือให้จุดในห้องท่ีอากาศ

ถ่ายเทหรือจุดขา้งนอก” ทรงแนะนาํเก่ียวกบัธูปอีกวา่ 

1. ใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลการวจิยัโดยใชภ้าษาง่าย ๆวา่อนัตรายเพราะอะไร 

2. ทาํเป็นแผพ่บัเล็ก ๆ แจก 

3. ทาํเป็นฝึกอบรมสาํหรับคนทัว่ไป 
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• ร่วมกนัคิด  ออกแบบและประดิษฐ์ ธูป – เทียน ไร้ควนัพลงังานแสงอาทิตย ์โดยใช้วสัดุท่ี

หาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปส่ิงประดิษฐ์ธูป-เทยีนไร้ควนัด้วยพลงังานแสงอาทติย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูป วงจรการต่อแผงเซลล์แสงอาทติย์กบั LED 
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3.3  คดิประดิษฐ์โคมลอย 

 

 

 

 

 

สืบค้นข้อมูล...โคมลอย 

• นกัเรียนเคยเห็นหรือเคยทาํโคมลอยหรือไม่  

• โคมลอยมีรูปแบบและวธีิการท่ีน่าสนใจอยา่งไรบา้ง   

• ประเพณีปล่อยโคมลอยเร่ิมมาอยา่งไร  และมีการสืบสานประเพณีมาอยา่งไร  

• ใหน้กัเรียนช่วยกนัสืบคน้ขอ้มูล  แลว้นาํมาจดัแสดงบนบอร์ดหนา้ชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การปล่อยโคมลอยในวดัต่าง ๆในภาคเหนือเป็นประเพณีอย่างหน่ึงของชาวพุทธ

ลา้นนา นิยมปล่อยกนัในเทศกาลลอยกระทงเดือนยีเ่ป็ง (วนัเพญ็เดือน 12) โดยมีความเช่ือวา่เป็น

การปล่อยเคราะห์โศกขอความสงบสุขและเป็นสิริมงคล  
 

บันทกึการสืบสานประเพณีโคมลอย 
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คิดประดิษฐ์โคมลอย 

• นกัเรียนร่วมกนัคิดออกแบบและประดิษฐโ์คมลอย  ส่ิงควรคาํนึงถึง คือ  

-   รูปแบบของโคมลอย 

-   วสัดุท่ีใชท้าํโคมลอย 

-   พลงังานท่ีจะใชท้าํใหโ้คมลอยไดสู้งและนาน 

•    บนัทึกความคิดการออกแบบโคมลอย (แสดงภาพประกอบ) 
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• นกัเรียนแต่ละกลุ่มปล่อยโคมลอย  วดัความสูงและเวลาท่ีโคมลอยอยูใ่นอากาศ บนัทึกผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช่ือมโยงโคมลอยกบัความรู้วทิยาศาสตร์ 

•  อ่านความรู้ วิทยาศาสตร์ ท่ีเก่ียวกับพลังงานและการเคล่ือนท่ีแล้วร่วมกันคิดเขียน

คาํอธิบายหลกัการทางวทิยาศาสตร์  ท่ีทาํใหโ้คมลอยลอยไดสู้งและลอยอยูใ่นอากาศไดน้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะ/รูปแบบของโคม

ลอยของกลุ่ม 

ระยะความสูงของโคมท่ีลอยได ้ เวลาท่ีโคมลอยอยูใ่น

อากาศ 
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สะท้อนส่ิงทีเ่รียนรู้จากกจิกรรมที ่3 

 

1. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในกิจกรรมท่ี 3  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

กจิกรรมที่ 4 : มหัศจรรย์ศาสนสถาน 

 

4.1 การออกแบบศาสนสถาน 

 
 

อ่าน – คิด ร่วมกนัในกลุ่ม 

 

มหัศจรรย์! พระอาทติย์ลอดประตู ปราสาทพนมรุ้ง 

 
 

 

 
    

ปราสาทหินพนมรุ้ง 

 

วนัแห่งพลงัดวงอาทติย์พิศวงที่ ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์  

 

                ในหน่ึงปีจะมีเพียง 4 วนั เท่านั้นท่ี "ปราสาทหินพนมรุ้ง" ภายในบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์

พนมรุ้ง ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย ์จะมีตะวนัข้ึนหรือตก ตรงลอดช่องประตูทั้ง 15 ช่อง      

ไดต้รงอยา่งน่าพิศวง ปรากฏการณ์แบบน้ีชีวติหน่ึงตอ้งไปดูภูมิปัญญาของคนโบราณนั้นน่าท่ึง นอกจาก

สถาปัตยกรรมของ ปราสาทหินพนมรุ้ง อนัยิง่ใหญ่และงดงามแลว้ ใครเลยจะรู้วา่ มีวนัเวลาท่ีเขาคาํนวณ

ไดอ้ย่างน่าพิศวง ตรงท่ีในฤดูกาลต่างกนั เม่ือพระอาทิตยข้ึ์นจะส่องแสงลอดช่องตรงกรอบประตูทั้ง    

15 บาน ท่ีเรียงกนัไดอ้ยา่งเหลือเช่ือ ในเดือนเมษายนและกนัยายน และจะเห็นมหศัจรรยพ์ระอาทิตยต์ก

ลอดช่องกรอบประตู ในเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคม                                      

                 ทั้งน้ี มีความเช่ือกนัว่า ปรากฏการณ์น้ีเป็นปรากฏการณ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ การรับแสงอาทิตยท่ี์

สอดส่องผา่นศิวลึงค ์ซ่ึงตั้งอยูก่ลางปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็นการเสริมพลงัชีวิต และความเป็นส่ิงมงคล

กบัตนเองและครอบครัวของผูท่ี้พบเห็น 

 

http://www.tlcthai.com/webboard/data/201/1/08-09-2010/102051�
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• นกัเรียนคิดวา่ปรากฏการณ์ท่ีปราสาทพนมรุ้งมีความมหศัจรรยอ์ยา่งไร  ผูอ้อกแบบมีวิธีการ

คิดอย่างไร  จึงจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนั้นได้  ในชุมชนของนักเรียนมีการออกแบบศาสนสถานท่ีมี

ปรากฏการณ์มหศัจรรยเ์ช่นน้ีหรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

• นกัเรียนศึกษา สืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัภูมิปัญญา และแนวความคิด ในการวางผงั

ก่อสร้างปราสาทพนมรุ้ง และวางแผนนาํเสนอในรูปแบบท่ีน่าสนใจตามความคิดของกลุ่ม 
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• นกัเรียนสังเกตการออกแบบศาสนสถานท่ีวดัในทอ้งถ่ินของนกัเรียน ระดมความคิดร่วมกนั

ในกลุ่มเพื่อคิดประเด็นท่ีจะหาขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ตอ้งการรู้อะไร  จะหาความรู้นั้นไดจ้าก        แหล่งความรู้

ใด  แลว้ลงมือปฏิบติันาํเสนอผลในรูปแบบตามความคิดของกลุ่ม  แลว้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทั้งหอ้ง 
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กาํหนดทิศเพือ่สร้างวดั 

ศาสนสถานและกาํแพงเมืองโบราณหลายแห่งในโลก  รวมทั้งในประเทศไทยดว้ย  พบวา่มี      

การวางตวัในแนวทิศท่ีสําคญั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแนวทิศเหนือ – ใต ้ ตะวนัออก – ตะวนัตก  เช่ือวา่

ไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาและอารยธรรมของแต่ละพื้นท่ี  ตวัอยา่งท่ียงัหลงเหลือให้เราสังเกตไดอ้ยูใ่น

เมืองไทย  ไดแ้ก่วดัและกาํแพงเมืองโบราณหลายแห่ง  อาทิ กาํแพงเมืองเชียงใหม่ และปราสาทหิน   

พนมรุ้ง ท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ การออกแบบศาสนสถาน และโบราณสถานต่างๆ จะมี

รูปทรงเรขาคณิต 

• นักเรียนคิดว่าคนโบราณใช้เคร่ืองมือและวิธีการอะไรในการกาํหนดทิศเหนือ – ใต ้ 

ตะวนัออก – ตะวนัตก  ในการวางทิศทางเพื่อก่อสร้างวดัหรือโบราณสถานต่างๆ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบศาสนสถาน 

• นกัเรียนสังเกต สํารวจรูปแบบของศาสนสถานและโบราณวตัถุในวดั  เช่นโบสถ์  วิหาร  

เจดีย์  และอ่ืนๆ มีความสอดคล้องกับแบบรูปทางคณิตศาสตร์อะไร  และมีสมมาตรแบบใดบ้าง            

จะตรวจสอบไดอ้ยา่งไร  บนัทึกผลการสาํรวจโดยสเก็ตช์ภาพประกอบดว้ย  
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การกาํหนดสัดส่วนของพระพุทธรูป   

• นกัเรียนสังเกตพระพุทธรูปในโบสถห์รือตามสถาน

ท่ีตั้งบูชาพระพุทธรูปท่านัง่ขดัสมาธิ  จะเห็นว่าความกวา้งของ

หน้าตักกับความสูงขององค์พระมีสัดส่วนท่ีงามเหมาะสม  

นกัเรียนทราบหรือไม่วา่การคิดสัดส่วนสาํหรับสร้างพระพุทธรูป

ในท่านัง่ขดัสมาธิมีวธีิคิดอยา่งไร   

 

• สํารวจพระพุทธรูปท่านั่งขดัสมาธิ  วดัความกวา้ง

ของหน้าตกัและความสูงขององค์พระพุทธรูปหลายๆ องค์แลว้

คาํนวณหาสัดส่วน  บนัทึกลงในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สํารวจรวบรวมขอ้มูลโดยให้เพื่อนแต่ละคนในกลุ่มนั่งขดัสมาธิแล้ววดัความกวา้งของ   

หนา้ตกักบัความสูงของลาํตวัในท่านัง่นั้น  บนัทึกผลการวดัของทุกกลุ่มลงในตารางบนัทึกผล 
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• นกัเรียนร่วมกนัพิจารณาขอ้มูลในตาราง ถา้นาํมาเทียบกบัขนาดของคนปกติแลว้จะอธิบาย

วา่อยา่งไรเก่ียวกบัท่ีมาของสัดส่วนองคพ์ระพุทธรูปท่านัง่ขดัสมาธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวดัและคิดคํานวณ   

• นกัเรียนจะสังเกตว่า วดัในชุมชนต่างๆ จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือซ่อมแซมอยู่เสมอ     

ถา้วดัในชุมชนของนกัเรียนตอ้งการเปล่ียนกระเบ้ืองมุงหลงัคาท่ีชาํรุด  หรือปูกระเบ้ืองพื้นโบสถ์ใหม่  

ทางวดัตอ้งการประมาณการจาํนวนกระเบ้ืองมุงหลงัคา  หรือกระเบ้ืองปูพื้น  นกัเรียนกาํหนดพื้นท่ีเอง

และเสนอแนะวิธีการวดัพื้นท่ีรวมถึงการคิดคาํนวณจาํนวนกระเบ้ืองมุงหลังคาหรือกระเบ้ืองปูพื้น

สาํหรับพื้นท่ีท่ีกาํหนด  (กระเบ้ืองมุงหลงัคา  นกัเรียนตอ้งคาํนึงถึงพื้นท่ีกระเบ้ืองส่วนท่ีทบัซอ้นกนัดว้ย) 
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4.2  เรียนรู้เร่ืองทรายในวดั 

 

 คนโบราณ เช่ือวา่ทุกคร้ังท่ีเดินออกจากวดั จะนาํทรายในวดัติดเทา้ออกมาดว้ยโดยไม่ไดต้ั้งใจ     

ดว้ยความเช่ือดงักล่าว  จึงเป็นส่วนให้เกิดประเพณีการขนทรายเขา้วดัเกิดข้ึน  เพื่อการทดแทนทรายติด

เท้าเม่ือเดินออกจากวดั  อุบาย  หรือคาํอธิบายดังกล่าวมีเหตุผลสอดคล้องกับอุปนิสัยของคนไทย               

โดยหมายความว่าพื้นท่ีวดัในอดีตมีทรายมากอยู่แลว้จนเป็นท่ีสังเกตได ้ ทาํไมวดัในอดีตจึงถึงมีทราย

มากมาย  จนติดเทา้ผูค้นท่ีเดินออกจากวดั 

 การแปลความหมายว่า ทาํไมจึงเกิดประเพณีการขนทรายเข้าวดัเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ หาก

วิเคราะห์ถึงลกัษณะท่ีตั้งและสภาพแวดล้อมในอดีตของวดั  วดัในอดีตเป็นทั้งศูนยร์วมจิตใจ – เป็น   

ศูนยร์วมความรู้ของชุมชน  ดงันั้นท่ีตั้งวดั จึงมกัตั้งอยูบ่ริเวณพื้นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังนํ้ า  ใกลชิ้ดกลมกลืนกบั

ชุมชน  ดังนั้นสภาพพื้นดินส่วนมากจึงเป็นดินเหนียวมากกว่าดินประเภทอ่ืนๆ (ท่ีราบริมฝ่ังนํ้ าทั้ ง      

สองดา้นประกอบดว้ยตะกอนขนาดเคลย ์– ดินเหนียว เป็นหลกั) 

 ลกัษณะของดินเหนียว  เม่ือฝนตกพื้นท่ีภายในวดั จะแฉะ  เละ  เลอะเทอะ เป็นข้ีโคลนแต่เม่ือ

แห้งจะแตกระแหง  คนในอดีตซ่ึงมีชีวิตผูกพนักบัวดัอย่างใกล้ชิด  ใช้ทรายซ่ึงหาได้ไม่ยากนักตาม     

ร่องนํ้ า    หาดริมนํ้ ามาโรยบริเวณทางเดิน เพื่อลดปัญหาดงักล่าว  นอกจากน้ียงัมีการใช้ทรายในการ    

ถมวดัให้พื้นสูงข้ึน  สร้างส่ิงปลูกสร้างในวดั  เช่น  เจดีย ์ ดว้ยเหตุน้ีทรายจึงเป็นท่ีตอ้งการของวดั  และ

เป็นส่วนท่ีทาํใหเ้กิดประเพณีขนทรายเขา้วดัสืบตลอดมา  จนถึงปัจจุบนั (http://www.khaosaner.co.th)  

 สืบค้นข้อมูลเกีย่วกบัทราย 

• นกัเรียนรู้จกั  “ทราย”  อย่างไรบา้ง  เขียนส่ิงท่ีรู้เก่ียวกบั “ทราย” แล้วจบัคู่คิดกบัเพื่อน 

จากนั้นคิดร่วมกนัทั้งกลุ่ม และเขียนสรุปวา่รู้อะไรเก่ียวกบั “ทราย”  

 

 

 

 

 

• นกัเรียนแต่ละคนอ่านความรู้เร่ือง “ทราย” หรือสืบคน้ขอ้มูลจากส่ือแหล่งต่างๆ เปรียบเทียบ   

ส่ิงท่ีนกัเรียนรู้เก่ียวกบัทรายกบัท่ีอ่านความรู้เป็นอยา่งไร  แลว้สรุปเขียนเป็นแนวความคิดหลกัจากขอ้มูล

ท่ีอ่าน ลงในกระดาษพบัเพื่อการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

http://www.khaosaner.co.th/
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รู้จักทรายให้มากขึน้ ... แบบไหนจุมากกว่ากนั 

 

• นักเรียนคงเคยเห็นบริเวณคลังนํ้ ามนั  หรือเคยเห็น

จากภาพถงันํ้ามนัท่ีมีความจุมากๆ มีรูปร่างแบบใด 

 

• ถงันํ้ามนัขนาดใหญ่จะมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกเต้ีย  

แทนท่ีจะเป็นทรงกระบอกสูง  นักเรียนคิดว่าเหตุผลสําคญัท่ีทาํ

ภาชนะแบบนั้น  คืออะไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• นกัเรียนพิจารณาภาชนะรูปทรงกระบอกสูง กบัทรงกระบอกเต้ีย 

- คาดคะเนวา่รูปแบบใดน่าจะมีปริมาตรมากกวา่กนั 

- นักเรียนจะมีวิธีพิสูจน์ได้อย่างไรว่าภาชนะรูปทรงกระบอกสูงกับทรงกระบอกเต้ีย  

รูปแบบใดมีปริมาตรมากกวา่กนั  ร่วมกนัหาวธีิพิสูจน์  คิดถึงคณิตศาสตร์ท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้มา          จะ

ช่วยใหไ้ดค้าํตอบง่ายข้ึน  บนัทึกความคิดของกลุ่มไวใ้นสมุดบนัทึก 
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• นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติัเพื่อพิสูจน์ความคิดโดยใช้กระดาษ A4  พบัมว้นเป็น           

รูปทรงกระบอกสูงและเต้ีย หรือใช้ภาชนะทรงกระบอกท่ีสามารถหาได้ และตวงทรายลงใน

ทรงกระบอกแต่ละใบ  บนัทึกผลท่ีเกิดข้ึน 

• เขียนอธิบายวธีิการสั้นๆ  ท่ีนกัเรียนปฏิบติัและผลท่ีเกิดข้ึนลงในกระดาษพบัเพื่อการเรียนรู้  

จากนั้นแต่ละกลุ่มเดินชมแลกเปล่ียนเรียนรู้  พิจารณาความคิดและการพิสูจน์ของกลุ่มเพื่อน 

 

 

 

 

 

 

• สรุปร่วมกนัใหไ้ดค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งและปรับปรุงผลงานของกลุ่มใหส้มบูรณ์ 

 

มุมทีท่รายกองได้ 

นกัเรียนคงเคยเห็นกองขา้วเปลือก  กองเกลือ  หรือกองทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• นกัเรียนคิดว่า เราจะสามารถกองขา้วเปลือก  หรือกองทรายให้สูงมากๆ  โดยมีพื้นท่ีน้อย  

ในการกองไดห้รือไม่ 

มมุท่ีกองได้ มมุท่ีกองได้ 

มมุท่ีกองได้ 
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• นกัเรียนคงเคยไดย้นิหรือเคยเห็นวดัในชุมชนมีประเพณี   

ขนทรายเขา้วดัและก่อเจดียท์ราย  ถา้นกัเรียนจะไปร่วมประเพณี

ก่อเจดีย์ทรายท่ีวดั   นักเรียนจะช่วยกันคิด ก่อเจดีย์ทรายให้มี

ความสูงมากๆ  ในพืน้ทีจํ่ากดัได้อย่างไร   

 

ส่ิงสําคัญที่นักเรียนต้องร่วมกนัคิดคํานึงถึงคือ 

- ฐานความกวา้งของกองทราย 

- ความสูงของการเททราย 

- ตาํแหน่งและอตัราการเททราย 

- มุมท่ีเททราย 

- ตวัแปรต่างๆ ท่ีตอ้งควบคุม 

 

• นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติัตามท่ีคิดไว ้ โดยทดลองก่อกองทราย 1 กอง อาจทาํซํ้ า      

หลายคร้ัง เพื่อทดสอบกองทรายท่ีกองได ้ วดัค่าต่างๆ ท่ีกองทราย  นกัเรียนคิดวา่จะวดัค่าต่างๆ  เหล่าน้ี

ไดอ้ยา่งไร  อ่านความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิการวดัค่าต่างๆ  บนัทึกผลลงตาราง   

- ความกวา้งของฐานกองทราย 

- ความสูงของกองทราย 

- มุมท่ีทรายกองได ้

• เขียนอธิบายวิธีดาํเนินการสั้ นๆ  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติั  ลงในกระดาษ

นาํเสนอท่ีเตรียมไว ้

 

 

 

 

 

 

• นกัเรียนนาํเสนอผลการกองทรายและเดินชมแลกเปล่ียนเรียนรู้ วเิคราะห์ผลงานของกลุ่มท่ี

กองไดดี้ท่ีสุดวา่เป็นอยา่งไร 
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• นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการกองทราย  จดลงในสมุดบนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

สืบสานประเพณก่ีอเจดีย์ทราย 

• นกัเรียนร่วมกนัคิดและเขียนส่ิงท่ีอยากรู้เก่ียวกบัประเพณีขนทรายเขา้วดั และก่อเจดียท์ราย  

แลว้แบ่งงานกนัสืบคน้ขอ้มูลโดยอาจสอบถามจากพระ  จากผูรู้้ในชุมชน จากอินเทอร์เน็ตและส่ือแหล่ง

ต่างๆ แล้วนํามาเรียบเรียงเป็นความรู้นําเสนอโดยจัดบอร์ดนิทรรศการให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนได ้ 

รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บอร์ดนิทรรศการ “ประเพณีขนทรายเข้าวดัและก่อเจดีย์ทราย” 
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สะท้อนส่ิงทีเ่รียนรู้จากกจิกรรมที ่4 

 

1. ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ี 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ในกิจกรรมท่ี 4  
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กจิกรรมที่ 5 : ร่วมใจจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมทีว่ดั 

• ร่วมกนัพิจารณาสภาพแวดลอ้มทัว่ไปในวดั  การจดัสถานท่ีบริเวณต่างๆ ในวดั และชุมชน   

รอบวดั  

- มีส่ิงใดท่ีคิดวา่เป็นบริเวณท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีแลว้  

- มีบริเวณใดบา้งท่ีควรปรับปรุงใหดี้ข้ึน  

- มีอะไรบา้งท่ีจะเป็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  โดยเฉพาะขยะและของเหลือทิ้งในวดั 

- เสนอความคิดของกลุ่มแลว้แลกเปล่ียนความคิดกนัทั้งหอ้ง 

 

 

 

 

 

• เสนอความคิดในการจดัการขยะและของเหลือทิ้งในวดั 

 

 

 

 

 นักเรียนอยู่ในว ัดท่ี  สุข สงบ ร่มร่ืน มีธรรมชาติท่ีสวยงาม มี ส่ิงแวดล้อมท่ีมี             

ความหลากหลายของส่ิงมีชีวติ ประกอบดว้ยตน้ไมส้าํคญัในพุทธศาสนาและไมด้อกไมป้ระดบั

นานาพนัธ์ุ หญา้และวชัพืชปกคลุมดิน ในบริเวณท่ีมีตน้ไมเ้หล่าน้ี จะพบสัตวต่์าง ๆ เช่น นก 

มด แมลงต่าง ๆ ผเีส้ือ หนอน แมงมุม ฯลฯ รวมทั้งสัตวเ์ล้ียงในวดัดว้ย 

 พระพุทธรูป อาคารและส่ิงก่อสร้างเช่น โบสถ์ วิหาร ไดแ้สดงออกถึงศิลปวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวติัความเป็นมาของวดั และเศรษฐกิจของชุมชน 

 ความ สุข สงบ ร่มร่ืน และส่ิงแวดล้อมจะลดคุณค่าไปไม่น้อยเพราะทุกวนัน้ีวดัท่ีมี    

การจดัการส่ิงแวดล้อมไม่ดี วดัมีขยะมากซ่ึงนับวนัจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทั้งปริมาณและ    

ชนิดขยะ จึงมีขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานท่ีต่าง ๆ ของวดั รวมถึงการกําจัดโดยวิธีเผา

กลางแจง้หรือกองบนพื้นอย่างขาดการดูแลจดัการให้ถูกวิธี ซ่ึงไม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 

ส่งผลกระทบดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มในวดั 
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รณรงค์สร้างความตระหนักเพือ่ส่ิงแวดล้อมที่ยัง่ยนื 

• ร่วมกนัคิดวิธีการในการรณรงค ์สร้างความตระหนกัแก่ภิกษุ สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา

และคนทัว่ไป  ใหร่้วมมือกนัในการจดัส่ิงแวดลอ้มในวดัให้เหมาะสมกบัเป็นแหล่งธรรมะ มีความร่มร่ืน 

สงบเย็นแก่คนในชุมชนและผูม้าเยี่ยมเยียนวดั  โดยแต่ละกลุ่มเลือกทาํกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ       

ตามความสนใจ  เช่น 

- “หนังสือพิมพผ์นัง” โดยกาํหนดขนาดของหนังสือพิมพ์ และขอ้ความท่ีจะรณรงค ์     

ใหน่้าสนใจแลว้ติดหนงัสือพิมพไ์วท่ี้ผนงัของหอ้ง 

- “ผูส่ื้อข่าวด้านส่ิงแวดล้อม” เร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและขยะในวดั โดยเขียน

ขอ้ความท่ีจะเผยแพร่ข่าวสาํหรับออกอากาศทางวทิย ุโทรทศัน์ และทางอินเทอร์เน็ต           

- “แสดงละคร” โดยเขียนบทละคร และจดัตวัผูเ้ล่นตามบทบาทในละครให้น่าสนใจแล้ว

ปฏิบติัจริง  

- “แสดงคอนเสิร์ต” ดนตรีและบทเพลงเพื่อชีวิต เน้นการจดัการส่ิงแวดล้อมในวดั      

โดยเขียนบทเพลงทาํนองของวงเพื่อชีวติ หรือทอ้งถ่ินของตนแลว้จดัแสดงใหเ้พื่อนทั้งโรงเรียนชม 

- บนัทึกผลงานและจดัแสดงตามท่ีวางแผนไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบวดัในความคิดของนักเรียน 

• ร่วมคิดกนัในกลุ่ม  ออกแบบและเขียนภาพสเก็ตช์วดัและส่ิงแวดลอ้มบริเวณวดั  ท่ีแสดงให้

เห็นถึงความเหมาะสมกบัเป็นแหล่งธรรมะมีความร่มร่ืน  ให้ความสุขสงบทางใจ แก่คนในวดั ชุมชน

รอบวดั และผูม้าเยีย่มเยยีนวดั 

 

 

 

 

• กิจกรรมท่ีจะนาํเสนอในการรณรงคเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

 

 

 

• เน้ือหาท่ีจะนาํเสนอ 
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กจิกรรมที่ 6 : เล่าเร่ืองเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั 
 
เรียบเรียงความคิด 

• นกัเรียนแต่ละคนทบทวนกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัในกิจกรรมท่ี 1 – 5  คิดถึงส่ิงท่ีเรียนรู้ทั้งดา้น

ความรู้ท่ีไดรั้บ ความประทบัใจจากการเรียนวทิยาศาสตร์ในวดั   

• ถ่ายทอดเขียนเร่ืองเล่า  จดัทาํเป็นหนงัสือเล่มเล็กประมาณ 4-6 หนา้ 

• เลือกวิธีการเขียนเร่ืองเล่าตามความถนดัของแต่ละคน  เช่น  เขียนเรียงความ  เขียนนิทาน     

เขียนเป็นบนัทึกเหตุการณ์  เขียนเร่ืองสั้น ฯลฯ 

• ควรวางเคา้โครงเร่ืองในประเด็นต่อไปน้ี 

- เคา้โครงรวมของเร่ืองท่ีจะเล่า 

- หวัขอ้หรือเน้ือหาสาระหลกัของเร่ืองท่ีจะเล่า 

- ลาํดบัเร่ืองราวท่ีจะเล่า 

- จุดเร่ิมตน้ (สร้างความสนใจแก่ผูอ่้าน) 

- เน้ือหาท่ีจะเล่า 

- ส่วนส่งทา้ย  เป็นการขมวดให้ผูอ่้านมีความรู้สึกร่วม หรือนาํไปสู่ความเขา้ใจท่ีชดัเจน

ของเร่ืองท่ีเล่า 

- มุมมองหรือความคิดของผูเ้ขียนต่อเร่ืองเล่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบเค้าโครงของเร่ืองเล่า 
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สะท้อนส่ิงทีเ่รียนรู้จากกจิกรรมเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั  

 

1. เขียนสั้นๆ แสดงถึงความรู้ความเขา้ใจ และความคิดท่ีนกัเรียนไดจ้ากการทาํกิจกรรมเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ในวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความรู้  ความคิดท่ีไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมใน

พุทธศาสนาอยา่งไร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นกัเรียนจะนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตอยา่งไร 
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กจิกรรมที่ 1 : สุขสงบในวดั 

 

จุดประสงค์ 

1. สาํรวจ  สังเกตส่ิงแวดลอ้มในวดัและชุมชนรอบวดั 

2. วเิคราะห์  จดักลุ่มและเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติต่างๆ ในวดั ในชุมชน 

3. ระบุชนิดและความสาํคญัของตน้ไมใ้นพุทธศาสนา 

4. วเิคราะห์และอธิบายความสอดคลอ้งของกิจกรรมกบัแนวคิดทางศาสนา 

วสัดุอุปกรณ์ 

1. สภาพแวดลอ้มในวดัและชุมชนรอบวดั 

2. บตัรภาพและบตัรขอ้ความตน้ไมใ้นพุทธศาสนา 

3. กระดาษสีสาํหรับทาํเป็นกระดาษพบัเพื่อการเรียนรู้ (foldable) 

4. กระดาษแผน่ใหญ่ 

5. ปากกาสีต่างๆ – ดินสอสี 

6. สมุดจดบนัทึก 

7. ใบกิจกรรม – ใบความรู้  

กจิกรรมที ่1 สุขสงบในวดั  แบ่งเป็น 3 กจิกรรมย่อย 

1.1 สรรพส่ิงสัมพนัธ์ในวดั 

1.2 ตน้ไมใ้นพุทธศาสนา 

1.3 เรียนรู้จากใบไมใ้นวดั 
 

1.1 สรรพส่ิงสัมพนัธ์ในวดั 

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมแรกท่ีใช้วดัเป็นแหล่งเรียนรู้  ครูควรนาํนักเรียนไปท่ีวดัแนะนํา   

เข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์  ก่อนท่ีจะเร่ิมทาํกิจกรรมต่างๆ ตามลาํดับ  ให้นักเรียนสะท้อน

ความรู้สึกท่ีไดส้ัมผสักบับรรยากาศภายในโบสถ ์

2. การปฏิบัติงานกลุ่ม ควรแบ่งกลุ่มละ 4 คน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตาม

รูปแบบของ Cooperative learning โดยกาํหนดบทบาทหลกัของแต่ละคนเป็นดงัน้ี  

 คนที่ 1  ผูป้ระสานงาน  มีหน้าท่ีดูแลให้สมาชิกทุกคนร่วมมือทาํงานในกลุ่มให้ลุล่วงตาม

เป้าหมายทนัเวลา  และสอบถามครูเม่ือมีปัญหา 

แนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั 
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ท่ีมา : Dinah Zike’s. (2001)  Big Book of Science, San 

  

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 

รูปแบบท่ี 4 รูปแบบท่ี 3 

 คนที ่2  ผูจ้ดัการดา้นความรู้  มีหนา้ท่ีวางแผนสาํรวจตรวจสอบ สืบคน้ขอ้มูล และสรุปความรู้ 

 คนที ่3  ผูรั้บผดิชอบดา้นวสัดุอุปกรณ์  มีหนา้ท่ีรับส่ง และดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์     

 คนที่ 4  ผูร้ายงานมีหน้าท่ีประสานงานกบัผูจ้ดัการความรู้  เพื่อออกแบบการนาํเสนอและ

รายงานผลการเรียนรู้ 

อยา่งไรก็ตามในการปฏิบติัของกลุ่ม  ทุกคนในกลุ่มตอ้งช่วยกนัปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงตามเวลา 

  3.   การนาํเสนอผลการทาํกิจกรรมโดยเขียนลงในกระดาษพบัเพื่อการเรียนรู้ (foldable) เป็น

รูปแบบการนาํเสนอให้น่าสนใจ ในท่ีน้ีขอเสนอแนะวิธีพบักระดาษ foldable 3 – 4 แบบ และครูกบั

นกัเรียนควรคิดรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มเติมไดต้ามความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

  4.  รูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัในวดัน่าจะมีหลากหลายรูปแบบ

ตามท่ีแนะนาํไวใ้นหวัขอ้น้ี  และให้นกัเรียนอ่านเพิ่มเติมไดจ้ากหนงัสือเรียนวิทยาศาสตร์   ม.ตน้  หรือ

สืบคน้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตไดด้ว้ย 
 

รูปแบบความสัมพนัธ์ ภาวะการได้

ประโยชน์และ

เสียประโยชน์ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ตัวอย่าง 

1. การไดป้ระโยชน์

ร่วมกนั 

(Protocooperation) 

+,+ ∗ ส่ิงมีชีวติท่ีมาอยู ่

ร่ ว ม กัน ต่ า ง ฝ่ า ย ต่ า ง ใ ห้

ประโยชน์ซ่ึงกันและกัน 

และเ ม่ือแยกกันอยู่ ต่างก็

ดาํรงชีวติไดเ้ป็นปกติ 

- ดอกไมก้บัแมลง 

- เพล้ียกบัมดดาํ 

2. ภาวะพึ่งพากนั

(Mutualism) 

+,+ ∗ ส่ิงมีชีวติท่ีมาอยู ่

ร่วมกนัต่างฝ่ายต่างให้

ประโยชน์ซ่ึงกนัแต่ถา้

แยกกนัอยูต่่างฝ่ายต่างเสีย

ประโยชน์และอาจตายได ้

หรือเจริญเติบโตชา้ 

-  สาหร่ายกบัราท่ีอยู่

ร่วมกนัเป็นไลเคน 

-  ไรโซเบียมท่ีปม

รากถัว่ 

3. ภาวะอิงอาศยั

(Commensalisms) 

+,0 ∗ ส่ิงมีชีวติหน่ึงได ้

ประโยชน์โดยอีกฝ่ายหน่ึง

ไม่ไดแ้ละไม่เสียประโยชน์ 

-กล้วยไม้ท่ีเกาะกับ

เปลือกตน้ไม ้

4. ภาวะการณ์ล่าเหยือ่

(Predation) 

+, - ∗ ส่ิงมีชีวติชนิดหน่ึง 

(ผูล่้า)กินส่ิงมีชีวติอีกชนิด

หน่ึง(เหยือ่)เป็นอาหาร 

-แมลงกบัพืช 

-งูกบัหนู 

5. ภาวะปรสิต 

(Parasilism) 

+, - ∗ ส่ิงมีชีวติท่ีเป็นปรสิต 

จะเป็นฝ่ายไดป้ระโยชน์ 

ขณะท่ีผูถู้กอาศยัจะเสีย

ประโยชน์ 

-กาฝากกบัตน้ไม ้

6. ภาวะมีการแก่งแยง่ 

(Competition) 

-,- ∗ ต่างฝ่ายต่างเสีย 

ประโยชน์เพราะตอ้งมี   

การต่อสู้กนั อาจจะบาดเจบ็ 

ทั้งคู่ 

-นกจิกตีกัน เพราะ

แยง่แมลงตวัเดียวกนั 
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รูปแบบความสัมพนัธ์ ภาวะการได้

ประโยชน์และ

เสียประโยชน์ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ตัวอย่าง 

7. ภาวะมีการหลัง่สาร

ยบัย ั้ง (Antibiosis) 

0,- ∗ ฝ่ายหน่ึงไม่ไดไ้ม่เสีย 

ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหน่ึง

เสียประโยชน์ 

-ราเพนิซิลเลียมกับ

แบคทีเรีย 

8. ภาวะเป็นกลาง 

(Neutralism) 

0,0 ∗ ต่างฝ่ายต่างอยูไ่ม่ยุง่ 

เก่ียวกนั 

-แมงมุมกับแมวใน

ศาลาวดั 

9. ภาวะมีการยอ่ยสลาย 

(Saprophytism) 

+,0 ∗ ผูย้อ่ยสลายจะเป็นฝ่าย 

ไดป้ระโยชน์จากการยอ่ย

สลายซากส่ิงมีชีวติ 

-เห็ดราบนขอนไมผ้ ุ

-ราบนซงัขา้วโพด 

 

 

1.2 ต้นไม้สําคญัในพทุธศาสนา 

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ควรใหน้กัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเก่ียวกบั “ตน้ไมส้าํคญัในพุทธศาสนา”  

- มีความหมายวา่อยา่งไร 

- นกัเรียนรู้จกัตน้ไมอ้ะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาบา้ง 

- ตน้ไมต่้างๆ ท่ีนกัเรียนสาํรวจในวดั  มีตน้ไมใ้ดบา้งท่ีมีความสาํคญัทางศาสนา 

2. ครูแจกบตัรเกมตน้ไมส้าํคญัในพุทธศาสนา  และแนะนาํวธีิเล่น  จากนั้นใหน้กัเรียนทุกกลุ่ม

เล่นเกม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยเกม 

หมายเลข 1 – ต้นโพธ์ิ             หมายเลข 10 – ต้นมะขามป้อม 

หมายเลข 2 – ต้นสาละอนิเดีย    หมายเลข 11 – ต้นสีเสียด 

หมายเลข 3 – ต้นไทรนิโครธ    หมายเลข 12 – ต้นสะเดาอนิเดีย 

หมายเลข 4 – ต้นหว้า     หมายเลข 13 – ต้นประดู่ลาย  

หมายเลข 5 – ต้นเกด     หมายเลข 14 – ต้นปาริฉัตร 

หมายเลข 6 – ต้นมะม่วง     หมายเลข 15 – ต้นตาล 

หมายเลข 7 – ต้นส้ม     หมายเลข 16 – ต้นฝ้าย  

หมายเลข 8 – ต้นตะเคียนทอง    หมายเลข 17 – ต้นไผ่ 

หมายเลข 9 – ต้นจิก     
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3. หลงัจากเล่นเกมจบแลว้ ให้นกัเรียนทุกกลุ่มอ่านขอ้ความในบตัรขอ้ความตน้ไมส้ําคญัใน

พุทธศาสนา 

4. ให้นักเรียนเลือกตน้ไมใ้นพุทธศาสนาท่ีชอบมากท่ีสุดแลว้เขียนความประทบัใจเก่ียวกบั

ตน้ไมน้ั้น 

 

 

1.3 เรียนรู้จากใบไม้ในวดั 

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.   แนะนาํให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มเก็บใบไมท้ั้งใบอ่อนใบแก่ แล้วให้นาํมารวมกนัเป็นของ      

ทั้งหอ้ง  เพื่อใหน้กัเรียนจดัจาํแนกกลุ่ม  และควรใชป้ระเด็นคาํถามในกิจกรรมเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนคิด

วธีิการจดัจาํแนกกลุ่ม 

 2.   การพิจารณาความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะสําคัญของใบไม้ 2 ชนิด            

แลว้นาํเสนอด้วยแผนผงัเวนน์  เป็นการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  ซ่ึงเป็นความคิดขั้นสูง 

และควรให้นักเรียนได้เดินชมผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  ซ่ึงจะใช้กลวิธีการสอนท่ีเรียกว่า    

gallery walk  

 3.   การให้นกัเรียนสังเกตร่องรอยบนใบไมแ้ละคาดคะเนร่องรอยดงักล่าวว่าน่าจะถูกทาํลาย

ดว้ยอะไร  จากนั้นจึงให้นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลต่อ เพื่อเสนอวิธีการหาคาํตอบ  เป็นการใชก้ลวิธีการสอน 

“ทาํนาย  สังเกต  อธิบาย (POE)” 

 4.   แนวความคิดท่ีให้นกัเรียนสะทอ้นความคิดจากกิจกรรมเรียนรู้จากใบไมใ้นวดั  นกัเรียน  

ควรจะได้ แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดขึ้น  การคงอยู่ และการดับไป (ใบไม้จากใบอ่อน – ใบแก่ และ        

ร่วงหล่นไป) และมีใบท่ีสมบูรณ์ ใบท่ีถูกทาํลาย เหมือนกบัการ อยู่อย่างสงบสุข กับการถูกเบียดเบียน

จากส่ิงต่างๆ ภายนอก และ การเปลี่ยนแปลงภายใน (ภายในใบ)  ให้นักเรียนนํามาเป็นข้อคิดใน          

การดํารงชีวิต    ท่ีรู้ตัวตน  ทําความดีอย่างสมํ่ าเสมอไม่เบียดเบียนชอนไชทาํลายผูอ่ื้น และผูอ่ื้น           

ไม่เบียดเบียนชอนไช  ทาํลายเรา 

 5.   การสะทอ้นส่ิงท่ีเรียนรู้จากกิจกรรม ซ่ึงมีอยูท่า้ยกิจกรรมของทุกกิจกรรมนั้น ควรแนะนาํให้

นกัเรียนเขียนแนวความคิดหลกัโดยเขียนหวัขอ้และแนวความคิดหลกัท่ีเป็นประเด็นสําคญัท่ีนกัเรียนได้

เรียนรู้  ไม่ใช่เขียนเฉพาะช่ือกิจกรรม และให้นกัเรียนคิดวา่ส่ิงท่ีเรียนรู้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางศาสนา

อยา่งไร  ความรู้ดงักล่าวไดป้ระโยชน์อยา่งไรในชีวิตประจาํวนั และ / หรือ เป็นความรู้ท่ีจะเรียนในขั้น

สูงต่อไปได ้  การสะทอ้นส่ิงท่ีเรียนรู้สามารถใช้เป็นการประเมินผล เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

(formative assessment) ของครูได ้และใชห้ลกัการเดียวกนัน้ีในทุกกิจกรรม 
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ความรู้เพิม่เติมสําหรับครู 

 กลวธีิการสอน  ในกิจกรรมต่างๆ จะมีการใชก้ลวธีิการสอนหลากหลาย  ซ่ึงช่วยกระตุน้ส่งเสริม

ทักษะการคิดขั้ นสูง  และการร่วมมือในการเ รียนการทํา กิจกรรมต่างๆ อย่างกระตือรือร้น                 

(active learning) ของนกัเรียน ครูควรไดศึ้กษาแต่ละกลวิธีท่ีสําคญั  และนาํมาใชใ้ห้เหมาะสม  กลวิธี  

การสอนท่ีสาํคญัและใชบ้่อยมีดงัน้ี 

 

คิดเดี่ยว คิดคู่  แลกเปลีย่นความคิด 

แนวคิด 

  คิดเด่ียว คิดคู่ แลกเปล่ียนความคิด  เป็นกลวิธีการสอนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ร่วมใจ  มีวตัถุประสงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด  โดยเร่ิมจากให้นักเรียนคิดเป็นรายบุคคล          

แล้วนักเรียนจบัคู่กนัเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นของกนัและกนั  ต่อไปอาจขยายขนาดกลุ่มโดยการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพิ่มข้ึนทีละคู่  ตอนสุดท้ายจะต้องให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน          

ทั้งห้องเรียน   กลวิธีน้ีใช้เม่ือตอ้งการให้นักเรียนฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์   คิดอย่างมี

เหตุผล  ทกัษะการส่ือสาร   การแสดงออกและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 

วธีิการ  

 กลวิธี คิดเด่ียว คิดคู่ แลกเปล่ียนความคิด  ควรใชต้อนเร่ิมตน้บทเรียนเพื่อดึงความรู้เดิมของ

นกัเรียน  ใชห้ลงัจากนกัเรียนไดข้อ้มูลจากการสํารวจตรวจสอบแลว้ ตอนวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอ

ขอ้มูล  และใชใ้นตอนสรุปบทเรียน  มีขั้นตอนในการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. ใหน้กัเรียนแต่ละคนคิดในประเด็นท่ีครูกาํหนดให ้ บนัทึกไว ้

2. ใหน้กัเรียนจบัคู่กบัเพื่อนช่วยกนัคิด บนัทึกไว ้

3. ใหน้กัเรียน 2 คู่ (4 คน) รวมเป็นกลุ่ม ร่วมกนัคิด แบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม 

4. ร่วมกนั อภิปราย สรุปความคิดเห็นของทั้งชั้นเรียน 
 

ตัวอย่างการใช้ในการเรียนการสอน 

เร่ือง  คุณภาพนํา้  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

วธีิทาํกจิกรรม 

1.  นกัเรียนแต่ละคนคิดในหวัขอ้ “ลกัษณะนํ้าท่ีมีคุณภาพดีเป็นอยา่งไร”  และบนัทึก 

2. นกัเรียน 2 คู่ (4 คน) รวมกนัเป็นกลุ่ม ร่วมกนัคิดในหวัขอ้เดิม แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 

และบนัทึกความคิดเห็น 

3. ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลการแสดงความคิดวา่ “ลกัษณะนํ้าท่ีมีคุณภาพดีเป็นอยา่งไร” 

4. นกัเรียนทั้งชั้น อภิปรายผลการนาํเสนอของทุกกลุ่ม และร่วมกนัสรุปลกัษณะนํ้าท่ีมีคุณภาพดี 
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ทาํนาย  สังเกต  อธิบาย 

แนวคิด 

     ทาํนาย  สังเกต  อธิบาย   เป็นกลวิธีการสอนท่ีให้นกัเรียนเรียนรู้เร่ิมจากการทาํนาย (predict) 

การสังเกต (observe)  และการอธิบาย (explain)  ใชเ้พื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจ  มุ่งมัน่ในการทดลอง 

โดยให้นกัเรียนทาํนายผลท่ีจะเกิดข้ึนล่วงหน้าก่อนลงมือทาํกิจกรรม  เพื่อให้นกัเรียนสังเกตอย่างจดจ่อ 

ละเอียด รอบคอบ  นาํผลท่ีไดจ้ากการสังเกตมาอธิบายและเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีทาํนายไว ้  นกัเรียนจะ

รู้สึกสนุกสนานในช่วงท่ีทาํกิจกรรมหรือทาํการทดลอง  และทา้ทายในการคน้หาความรู้เพื่อตรวจสอบ

ผลการทาํนายของตนเอง 
 

วธีิการ 

1. ทาํนาย  ครูใชค้าํถามกระตุน้ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน  ทาํนายส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการ

สาธิต  การทดลอง หรือปัญหาท่ีกาํหนด   

2. สังเกต  ครูให้นกัเรียนทาํการทดลอง สังเกต บนัทึกผล เพื่อศึกษาว่าผลท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไร 

และเหมือนหรือแตกต่างจากท่ีทาํนายไวห้รือไม่  อยา่งไร 

3. อธิบาย  ใหน้กัเรียนอธิบายผลท่ีเกิดจริง ซ่ึงผลเกิดข้ึนจริงอาจตรงกบัท่ีทาํนายไวท้ั้งหมด หรือ

บางส่วน ครูใหน้กัเรียนวเิคราะห์หาสาเหตุ และสรุป 
 

ตัวอย่างการใช้ในการเรียนการสอน 

เร่ือง  ความดันในลูกโป่ง 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

วธีิทาํกจิกรรม 

 1.  นกัเรียนพิจารณาลูกโป่ง 2 ลูกท่ีต่อดว้ยท่อขนาดเล็กและมีก๊อกปิด-เปิด  ดงัภาพ 

 

 

 

 

 
 

ภาพการทดลองศึกษาเร่ืองความดันในลูกโป่ง 

 2.   นกัเรียนทาํนายผลการทดลอง โดยระดมความคิดเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล  ตามคาํถาม

ต่อไปน้ี 

  •    ถา้เปิดก๊อก  ความดนัในลูกโป่งจะเป็นอยา่งไร 

  •    ถา้ขยายลูกโป่งดา้น A เพิ่มข้ึนจนเท่ากบัดา้น B  ความดนัในลูกโป่งจะเป็นอยา่งไร 

ก๊อก ปิด-เปิด 
 

A 

 

B 

ลกูโป่ง 
ลกูโป่ง 
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 3.  นกัเรียนออกแบบการทดลองเพื่อตอบคาํถาม 

 4.  นกัเรียนทาํการทดลองตามท่ีออกแบบไว ้

 5.  นาํผลการทดลองท่ีไดม้าอธิบายและสรุปคาํอธิบายเป็นกลุ่ม เปรียบเทียบผลการทดลองกบัท่ี

ทาํนายไว ้และร่วมกนัอภิปรายสรุปเป็นคาํอธิบายทั้งชั้นเรียน 

 

รู้แล้ว อยากรู้ เรียนรู้   

แนวคิด  

    รู้แลว้ อยากรู้ เรียนรู้ เป็นกลวิธีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ดว้ยการเช่ือมโยงจากส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้

แลว้ หรือพื้นความรู้เดิมกบัส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้เพิ่มเติม  และให้นกัเรียนอธิบายความรู้ใหม่หรือส่ิงท่ีได้

จากการเรียนรู้ แต่ละตวัอกัษรของ KWL มาจากความหมายดงัน้ี 

K : What  I know 

W : What I want to know  

L : What I learned 

กลวิธี KWL ใช้เพื่อดึงความรู้เดิมของนักเรียนและส่ิงท่ีนักเรียนอยากรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีเรียน       

จะทาํให้รู้วา่นกัเรียนรู้อะไรมาบา้ง   มีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนอะไรบา้ง  และจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้

สนองความตอ้งการของนกัเรียนมากท่ีสุด   ทั้งน้ีเร่ืองท่ีนกัเรียนอยากรู้อาจจะจดัให้ไม่ไดท้นัที  แต่อาจ

จดัการเรียนรู้โดยวธีิอ่ืนหลงัจากนั้น  
 

วธีิการ       

1. เม่ือเร่ิมการเรียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ให้นกัเรียนแต่ละคน เขียนส่ิงท่ีนกัเรียนรู้แลว้ (K) ในเร่ือง

นั้นลงในกระดาษ นาํไปติดบริเวณท่ีกาํหนด 

2. นักเรียนเขียนส่ิงท่ีอยากเรียนรู้ (W) เก่ียวกับเร่ืองท่ีครูจะสอนลงในกระดาษอีกแผ่น         

แลว้นาํไปติดบริเวณท่ีกาํหนด 

3. ให้นักเรียนทาํกิจกรรม (ท่ีครูได้เตรียมไว)้ ซ่ึงสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ   

ความตอ้งการของนกัเรียน โดยครูตอ้งเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีเตรียมไวก้บัส่ิงท่ีนกัเรียนอยากรู้มากท่ีสุด 

4. หลงัจากจบบทเรียน ให้ทุกคนเขียนวา่ไดเ้รียนรู้อะไร (L) ลงในกระดาษ และตรวจสอบกบั

ความรู้เดิมท่ีเขียนไวใ้นตอนแรกวา่ นกัเรียนรู้อะไรเพิ่มข้ึน  รู้อะไรคลาดเคล่ือน มีอะไรท่ีอยากรู้แต่ครู   

ยงัไม่จดัให ้

5. ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเพิ่มเติมในประเด็นท่ีนกัเรียนอยากรู้แต่ยงัไม่ไดเ้รียนรู้ เช่น ให้สืบคน้

ขอ้มูล  ทาํโครงงานวทิยาศาสตร์  ฯลฯ 
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ตัวอย่างการใช้ในการเรียนการสอน  

เร่ือง  ความหลากหลายของพืชในป่าชายเลน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  

วธีิทาํกจิกรรม                                          

1. นกัเรียนเขียนชนิดพืชท่ีนกัเรียนรู้จกัในป่าชายเลน และนาํเสนอบนกระดาน(K) 

2. นกัเรียนตั้งคาํถามหรือเขียนส่ิงท่ีอยากรู้เก่ียวกบัพืชในป่าชายเลน(W) 

3. ครูใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมสาํรวจ สังเกต พืชในป่าชายเลนท่ีครูวางแผนไวแ้ละสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของนกัเรียน 

4. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายความหลากหลายของพืชในป่าชายเลน  

5. ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํเสนอผลงาน 

6. ครูและนกัเรียนสรุปร่วมกนัจากผลงานและจากการตอบคาํถาม และครูใหค้วามรู้เพิ่มเติม 

7. เม่ือนกัเรียนทาํกิจกรรมต่างๆเสร็จแลว้ ใหแ้ต่ละคนเขียนส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้(L) 

8. ครูให้นกัเรียนตรวจสอบส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้กบัส่ิงท่ีรู้มาแลว้ และส่ิงท่ีอยากรู้ เพื่อแกไ้ขในส่ิงท่ีรู้

คลาดเคล่ือนหรือเขา้ใจผดิ  และเรียนรู้เพิ่มเติมในส่ิงท่ียงัไม่ไดเ้รียนรู้ 

 

เดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

แนวคิด 

กลวิธีเดินชมแลกเปล่ียนเรียนรู้  เป็นการให้ผูเ้รียนนําเสนอผลงานของกลุ่มท่ีศึกษาเร่ือง

เดียวกนั   ภายหลงัจบบทเรียน  ให้กลุ่มอ่ืนมาชมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน  แสดงความคิดเห็น อภิปราย

ภายในกลุ่ม  โดยอาจเขียนเคร่ืองหมาย หนา้ขอ้ความท่ีมีความเห็นเหมือนกนั  และเขียนความเห็นท่ี

แตกต่าง  ถา้ไม่แน่ใจในประเด็นท่ีเพื่อนนาํเสนอให้ใส่เคร่ืองหมายคาํถามไว ้ กลวิธีน้ีใชเ้ม่ือตอ้งการให้

นกัเรียนนาํเสนอผลงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม  ช่วยฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ การตั้งคาํถาม  การตอบ

คาํถาม  การส่ือสารและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 

วธีิการ 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทาํกิจกรรม  อภิปราย  และสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม  เขียนลง

ในกระดาษปรู๊ฟแลว้นาํไปติดไวท่ี้ผนงั  ระยะห่างกนัพอสมควร 

2. ครูอธิบายวธีิการเดินชม แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานของกลุ่มอ่ืน 

3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มยนืท่ีผลงานของตนเอง   

4. ให้สัญญาณนกัเรียนแต่ละกลุ่มเดินไปหยุดท่ีผลงานของกลุ่มถดัไป  ใช้เวลาศึกษาผลงาน  

อภิปราย  และสรุปความคิดเห็น  ถ้าเห็นดว้ยในประเด็นใดให้ใช้ปากกาสีเขียนเคร่ืองหมาย หน้า
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ประเด็นนั้น ถา้ไม่เห็นดว้ยในประเด็นใดใหเ้ขียนความคิดเห็นของตนเองลงไป  ถา้ไม่แน่ใจในประเด็นใด

ใหเ้ขียนเคร่ืองหมายคาํถาม นกัเรียนแต่ละกลุ่มเดินชมจนครบทุกผลงาน หรือ 2 -3 ผลงานตามเวลาท่ีมี 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาความเห็นท่ีเพื่อนกลุ่มอ่ืนเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขผลงาน

ของกลุ่มใหส้มบูรณ์ 

6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุปความเห็นของหอ้ง 

 

ตัวอย่างการใช้ในการเรียนการสอน 

เร่ือง  ส่ิงทีซ่่อนอยู่ในดิน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

วธีิทาํกจิกรรม 

1. ครูกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจเร่ืองของดินในแหล่งเรียนรู้แห่งหน่ึงโดยใช้คาํถาม

ดงัน้ี 

- ดินในอุทยานแห่งชาติแหลมสนมีลกัษณะอยา่งไร 

- ดินในอุทยานแห่งชาติแหลมสนเป็นดินประเภทใด 

- ดินในอุทยานแห่งชาติแหลมสนมีส่วนประกอบอะไรบา้ง 

- ดินในอุทยานแห่งชาติแหลมสนมีส่วนสัมพนัธ์กบัพืชและสัตวอ์ยา่งไร 

2. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละเพศและความสามารถ ให้ลงสํารวจพื้นท่ีและทาํ

กิจกรรม เร่ือง ส่ิงท่ีซ่อนอยูใ่นดิน 

3. นกัเรียนออกแบบบนัทึกผลการทาํกิจกรรม เพื่อนาํเสนอส่ิงท่ีคน้พบ 

4. นาํเสนอผลการศึกษาเป็นแผนภาพลงในกระดาษปรู๊ฟ  ไปติดไวท่ี้ฝาผนังระยะห่างกัน

พอสมควร   

5. ตวัแทนกลุ่มรับปากกาสี  และยืนท่ีผลงานของกลุ่มตนเอง เม่ือครูให้สัญญาณ นักเรียน 

หยุดท่ีผลงานของกลุ่มถดัไป ร่วมกนัศึกษา อภิปราย และแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของกลุ่มเพื่อน    

ถา้เห็นดว้ยในประเด็นใดให้เขียนเคร่ืองหมาย  หน้าประเด็นนั้น  ถา้ไม่เห็นด้วยให้เขียนความเห็น

ตนเองลงไป ถา้ไม่แน่ใจใหเ้ขียนเคร่ืองหมายคาํถาม  

6. นกัเรียนทาํกิจกรรมเช่นเดียวกบัขอ้ 5 จนครบทุกผลงาน 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มกลับมาพิจารณาความเห็นต่างๆ ท่ีเพื่อนเสนอแนะ  ปรับปรุงและ

สรุปผลงานของกลุ่มอีกคร้ังหน่ึง 

8.  อภิปรายร่วมกนัทั้งชั้น  และสรุปเป็นความรู้ท่ีสมบูรณ์ 
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จ๊ิกซอว์ 

 

แนวคิด 

 จ๊ิกซอว์ เป็นกลวิธีการสอนหน่ึงในการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ โดยแบ่ง

เน้ือหาท่ีตอ้งการให้นกัเรียนเรียนรู้  จ๊ิกซอวเ์หมาะสําหรับการสอนเน้ือหาท่ีมีหลายหัวขอ้ยอ่ย และเป็น

เน้ือหาท่ีนกัเรียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองได ้ เช่น  ประเภทของสัตว ์ ประเภทของวสัดุ  ระบบการยอ่ย

อาหาร  อาณาจกัรพืช  อาณาจกัรสัตว ์ การแยกสาร  เป็นตน้  โดยแบ่งส่ิงท่ีจะศึกษาออกเป็นส่วนๆ หรือ

หวัขอ้ยอ่ย เหมือนช้ินจ๊ิกซอว ์  แลว้จดักลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (expert group) ทาํหนา้ท่ีศึกษา

เน้ือหาแต่ละส่วนให้เขา้ใจถ่องแท ้หลงัจากนั้นผูเ้ช่ียวชาญนาํความรู้ท่ีไดก้ลบัไปสอนเพื่อนในกลุ่มเดิม

ของตนซ่ึงเรียกวา่ กลุ่มบา้น (home group) สมาชิกในกลุ่มทุกคนในกลุ่มบา้นจะไดรั้บความรู้ทุกเน้ือหา

จากผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนเหมือนนาํช้ินส่วนจ๊ิกซอวม์าต่อกนัใหค้รบ 

 

วธีิการ 

 กลวธีิจ๊ิกซอว ์ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. แบ่งเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย  โดยแต่ละหวัขอ้ยอ่ยควรมีปริมาณเน้ือหาใกลเ้คียงกนั 

2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม เรียกว่า กลุ่มบ้าน  สมาชิกในกลุ่มควรคละเพศและคละ

ความสามารถ  จาํนวนสมาชิกในกลุ่มเท่ากบัจาํนวนหัวขอ้ย่อย  เพื่อท่ีแต่ละคนในกลุ่มน้ีจะทาํหน้าท่ีเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละหวัขอ้ยอ่ย 

3. จดัทาํใบกิจกรรมของกลุ่มบา้น และใบกิจกรรมของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงใบกิจกรรมของ

ผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งเขียนเน้ือหาให้ครบถว้นเขา้ใจง่าย ชดัเจนและไม่ยาวจนเกินไป  ตอนทา้ยมีแบบฝึก

หรือคาํถามพร้อมเฉลยเพื่อทดสอบความเขา้ใจของผูเ้ช่ียวชาญ 

4. หลงัจากนกัเรียนแบ่งหวัเร่ืองท่ีจะศึกษาแลว้ ครูควรทบทวนขั้นตอนการทาํกิจกรรมอีกคร้ัง 

และเนน้ย ํ้าความสาํคญัของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 

5. ใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละหวัขอ้ยอ่ยเดียวกนัมารวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  ถา้แต่ละกลุ่มมี

สมาชิกมากเกินไป ควรแบ่งผูเ้ช่ียวชาญออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละ 3 - 5 คน 

6. ผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัศึกษาเร่ืองท่ีรับผดิชอบใหเ้ขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ และเตรียมตวันาํเสนอ 

ใหเ้พื่อนในกลุ่มบา้นฟัง 

7. ผูเ้ช่ียวชาญกลบัมากลุ่มบา้น และผลดักนัถ่ายทอดความรู้ทีละคนใหเ้พื่อนฟังจนเขา้ใจ 

8. เม่ือผูเ้ช่ียวชาญถ่ายทอดความรู้ครบทุกคนแลว้ สมาชิกกลุ่มบา้นร่วมกนัทาํกิจกรรมเพื่อ

ประเมินความรู้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  เขียนรายงาน  ทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ หรืออ่ืนๆ เป็นการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 



74 

 
ภาพข้ันตอนการทาํกจิกรรม กลวธีิจ๊ิกซอว์ 

 

ตัวอย่างการใช้ในการเรียนการสอน 

เร่ือง  การหมุนเวยีนสารทีสํ่าคัญในระบบนิเวศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

วธีิทาํกจิกรรม 

1. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน  สมาชิกในแต่ละกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  โดยสมาชิก

คนท่ี 1, 2, 3 และ4 ของทุกกลุ่มมารวมกนัเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มท่ี 1, 2, 3 และ4 ตามลาํดบั 

2. สมาชิกผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาใบความรู้และทาํใบงาน ดงัน้ี 

• ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มท่ี 1 ศึกษากิจกรรมท่ี 1  เร่ือง “วฏัจกัรของนํ้า” 

• ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มท่ี 2 ศึกษากิจกรรมท่ี 2  เร่ือง “วฏัจกัรของไนโตรเจน”  

• ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มท่ี 3 ศึกษากิจกรรมท่ี 3  เร่ือง “วฏัจกัรของคาร์บอน”  

• ผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มท่ี 4 ศึกษากิจกรรมท่ี 4  เร่ือง “วฏัจกัรของฟอสฟอรัส”  

3. ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละเร่ืองกลบัมาท่ีกลุ่มบา้น 

4. ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนถ่ายทอดความรู้ท่ีจากการศึกษาในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญให้กับเพื่อนสมาชิก

ภายในกลุ่มบา้นเขา้ใจ 

5. สมาชิกกลุ่มบา้นร่วมกนัทาํความเขา้ใจ  สรุปความรู้และนาํเสนอผลงานโดยเขียนเป็นแผนผงั

ความคิดหลกัการหมุนเวยีนสารในระบบนิเวศ 

ผู้ เช่ียวชาญ 

 

 

กลุ่มบ้าน ประกอบด้วยนักเรียน  กลุ่มละ 4  คน 

ผู้เชี่ยวชาญกลับกลุ่มบ้าน  
ให้ความรู้ที่แต่ละคนศึกษามาจนครบทัง้ 4 เร่ือง 

แตล่ะคนแยกไปเป็นผู้ เช่ียวชาญ 

 ่  

เขียนสรุปผลกิจกรรมและนําเสนอผลงาน 

ผู้ เช่ียวชาญ 

 

 

ผู้ เช่ียวชาญ 

 

 

ผู้ เช่ียวชาญ 
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กจิกรรมที่ 2 : คุณค่าสารในวดั สารในชุมชน 
 

จุดประสงค์ 

1. จาํแนกสารในวดั  สารในชุมชนโดยใชเ้น้ือสารเป็นเกณฑ ์

2. สืบคน้ขอ้มูล  อธิบายเก่ียวกบัสมบติัของสารท่ีใช้ทาํเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในวดั ในชุมชน 

และลงมือปฏิบติัดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้ง 

3. สืบคน้วธีิการ และการสกดัสียอ้มจากส่วนต่าง ๆของพืช 

4. ทดลองยอ้มสีผา้จีวรจากผา้ฝ้ายดว้ยวธีิยอ้มร้อน 

5. อธิบายการยอ้มสีผา้จีวรจากผา้ฝ้ายดว้ยวธีิยอ้มร้อน 

6. สาํรวจ  บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการสึกกร่อนผพุงัของโบราณวตัถุและส่ิงก่อสร้างในวดั 

7. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการสึกกร่อนผพุงัของโบราณวตัถุและส่ิงก่อสร้างในวดั 

 

วสัดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 

 2.1   สารในวดัสารในชุมชน 

         1.   บตัรภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นวดัในชุมชน 1 ชุด 24 ภาพ 

          2.   กระดาษสีสาํหรับเป็นกระดาษพบัเพื่อการเรียนรู้ 

          3.   ปากกาสี 3 สี 
 

2.2  ยอ้มสีจีวรดว้ยสีจากธรรมชาติ 

1. สารละลายสียอ้มจากส่วนต่าง ๆของพืช 

2. สารส้ม 

3. ผา้ฝ้ายขนาด 10.0×10.0 cm2 

4. ชอ้นตกัสารเบอร์ 1  

5. บีกเกอร์ ขนาด 250 cm3 

6. บีกเกอร์ ขนาด 100 cm3 

7. ตะเกียงแอลกอฮอลพ์ร้อมท่ีบงัลม 

8. แท่งแกว้สาํหรับคนสาร 

9. ไมขี้ด และกระป๋องบรรจุทราย 

10. โซเดียมคลอไรด ์

11. สารซกัฟอก 

12. เคร่ืองชัง่ 

13. นํ้า 

100     cm3 

1.5      g 

2         ผนื 

4         อนั 

3         ใบ 

3          ใบ 

1          ชุด 

4          อนั 

1          ชุด 

1          กรัม 

100      cm3 

1          เคร่ือง 
200      cm3 
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2.3   ขดัเงาโลหะสังฆภณัฑ์ 

1. มะขามดิบ 

2. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 

3. นํ้า 

4. กระบอกตวงขนาด 100 cm3 

5. แท่งแกว้คนสาร 

6. เคร่ืองชัง่ 

7. กระดาษยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์ 

8. สาํลี 

9. กา้นไมไ้ผ ่

10. ภาชนะทองเหลืองขนาดเท่ากนั 3 ใบ 

60     g 

3      ใบ 

300   cm3 

1      ใบ 

3      ใบ 

1     เคร่ือง 

1      กล่อง 

1     ถุง 

3     อนั 

3     ใบ 

 

2.4  โบราณวตัถุในวดั 

1. มะขามดิบ 

2. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 

3. นํ้า 

4. กระบอกตวงขนาด 100 cm3 

5. แท่งแกว้คนสาร 

6. เคร่ืองชัง่ 

7. กระดาษยนิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์ 

8. สาํลี 

9. กา้นไมไ้ผ ่

10. ภาชนะทองเหลืองขนาดเท่ากนั 3 ใบ 

60    g 

3     ใบ 

300  cm3 

1     ใบ 

3     ใบ 

1     เคร่ือง 

1     กล่อง 

1     ถุง 

3     อนั 

3     ใบ 

 

กจิกรรมที่ 2 : คุณค่าสารในวัด สารในชุมชน  แบ่งเป็น 4 กิจกรรมยอ่ย 

1.    สารในวดัและในชุมชน 

2.    ยอ้มสีจีวรดว้ยสีจากธรรมชาติ 

3.    ขดัเงาโลหะสังฆภณัฑ์ 

4.    โบราณวตัถุในวดั 
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2.1  สารในวดั สารในชุมชน 

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.    กิจกรรมสารในวดัและชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนควรไดเ้รียนรู้การจดักลุ่มสารตาม

ขนาดของอนุภาคและลกัษณะเน้ือสารมาก่อน  กิจกรรมน้ีเป็นการทบทวนและสรุปบทเรียน 

 2.    การทาํกิจกรรม ขอ้ 2  คิดคนเดียว  คิดคู่  และคิดกลุ่ม  “ฉนัรู้อะไรเก่ียวกบัการจาํแนก

สารและเกณฑ์ท่ีใช้ในการจาํแนก”  ควรให้นักเรียนได้คิดคนเดียวก่อน  แล้วคิดคู่  และคิดกลุ่ม

ตามลาํดับ  เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้พฒันาความคิดด้วยตนเอง  แล้วเช่ือมโยงตวัอย่างแนว      

การสรุปความคิดกลุ่ม  ร่วมกนัทั้งชั้นเรียน 

 

 

3.   นักเรียนควรร่วมกนัอภิปรายสรุปกิจกรรมทั้งชั้นในขอ้ 2 ก่อนเพื่อทบทวนบทเรียน   

คิดกลุ่ม  เก่ียวกบั  “ฉันรู้อะไรเก่ียวกบัการจาํแนกสารและเกณฑ์ท่ีใช้ในการจาํแนก”  ให้เข้าใจ     

องคค์วามรู้ตามวตัถุประสงค ์ โดยครูอาจใชค้าํถามนาํทางเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเพิ่มเติม 

 

แนวคาํตอบของกิจกรรม 

 1.  หมายถึง   สารบริสุทธ์ิ    4.   หมายถึง  สารประกอบ 

 2.  หมายถึง   สารละลาย    5.    หมายถึง  สารแขวนลอย 

 3.  หมายถึง   ธาตุ    

หมายเหตุ  3  และ 4  สลบัท่ีกนัได ้

 

 

 

 

สารรอบตวัมีสมบตัิบางอยา่งท่ีคล้ายกนั และแตกตา่งกนั จงึใช้เป็นเกณฑ์ในการจําแนกสาร  

เชน่  สถานะ    จดุเดือด จดุหลอมเหลว  ขนาดอนภุาคของสาร เป็นต้น  ถ้าใช้เนือ้สารเป็น

เกณฑ์ในการจดักลุม่สาร จดัสารได้เป็นสารเนือ้เดียวและสารเนือ้ผสม  สารเนือ้เดียวจะแยกได้

เป็น สารละลาย และสารบริสทุธ์ิ  และสารบริสทุธ์ิจะแยกตอ่ได้ เป็น ธาต ุและสารประกอบ    

ถ้าใช้อนภุาคเป็นเกณฑ์จะจําแนกสารผสม ได้เป็น สารแขวนลอย  คอลลอยด์  และสารละลาย 
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 การเล่นเกมบตัรภาพ  จาํแนกสารในภาพเป็น  ธาตุ  สารประกอบ  สารละลาย  

              และสารเน้ือผสม ดงัน้ี  

 สารละลาย  ไดแ้ก่  หมายเลข  2,  3,  4,  5,  6,  7  และ  13 

   ธาตุ  ไดแ้ก่  หมายเลข  1,  9,  10,  21,  22  และ  23   

 สารประกอบ  ไดแ้ก่  11,  12,  14,  15,  18  และ  24  

 ส่วนคาํอธิบายในตารางจะไดจ้ากขอ้สรุปจากการทาํกิจกรรม     

แนวคาํตอบเลือกคาํต่อไปน้ีใส่ใน                       หนา้ขอ้ 4.1 – 4.3 “สารบริสุทธ์ิ” 

“สารประกอบ”  “ธาตุ” 

  

       4.1   สารท่ีประกอบดว้ยธาตุตั้งแต่สองชนิดรวมตวักนัทางเคมี 

    

       4.2   สารประกอบดว้ยอนุภาคชนิดเดียวกนัเท่านั้น 

  

       4.3   สารท่ีจาํแนกไดเ้ป็นธาตุและสารประกอบ 

 

แนวคาํตอบเลือกตวัอกัษรท่ีอยูใ่ตแ้ผนภาพใส่ไวห้นา้ ขอ้ 5.1 – 5.5 

    ง     5.1   ของผสมของธาตุ      ข     5.3  การประกอบ 

    ก     5.2   ธาตุ        ค     5.4  ของผสมของธาตุและสารประกอบ 

แนวคาํตอบ      

  

 

 

 

 

 

 

 

 4.   การนาํเสนอกิจกรรมส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้เร่ืองการจาํแนกสารโดยใชเ้น้ือสารเป็นเกณฑ ์ โดย

เลือกออกแบบการนาํเสนอดว้ยการพบักระดาษ  ดงัตวัอยา่งนกัเรียนแต่ละกลุ่มอาจเลือกออกแบบ

นาํเสนอไดห้ลากหลายหรือนอกเหนือจากตวัอยา่งท่ีใหไ้ว ้ แต่การสรุปกิจกรรมตอ้งสรุปการจาํแนก

สารโดยใชเ้น้ือสารเป็นเกณฑ์ไดถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

สารประกอบ 

ธาต ุ

สารบริสทุธ์ิ 
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2.2 ย้อมสีจีวรด้วยสีจากธรรมชาติ 

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูช้ีแจงให้นกัเรียนวา่ การทดลองยอ้มผา้จีวรจากส่วนต่างๆของพืชน้ีเป็นการทดลอง

ทดสอบสีเหลืองท่ีไดจ้ากส่วนต่างๆ ของพืชน้ีไปท่ีละส่วนของพืช ไม่ปนกนั จะทดลองตามขอ้มูลท่ี

ไดสื้บคน้ และควบคุมตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งจึงกาํหนดขนาดของ ใบ ดอก เปลือก แก่น ให้มีมวลเท่ากนั 

และวธีิการสกดั วธีิยอ้มเดียวกนั แลว้จึงเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการยอ้ม 

2. เตรียมสียอ้มโดยนาํส่วนต่าง ๆของพืชท่ีมีขนาดโตเต็มท่ีและมีสีตามท่ีนกัเรียนตอ้งการ 

มาหัน่หรือฉีกให้เป็นช้ินเล็ก ๆ นาํไปชัง่ให้ไดม้วล  40 g ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 ml. เติมนํ้ า      

200 cm3 จากนั้นตม้ให้เดือดและคนตลอดเวลาเป็นเวลาประมาณ 20 นาที กรองสารละลายแลว้แบ่ง

สารละลายสีในจาํนวน 100 cm3 ใส่ในบีกเกอร์ใบใหม่แลว้เติมโซเดียมคลอไรด ์1 g    คนใหล้ะลาย 

3. เตรียมผา้สําหรับยอ้มสี ซักผา้ฝ้ายขนาดประมาณ 10.0 cm. × 10.0 cm. ด้วย             

สารซกัฟอก แลว้ซกัในนํ้าเปล่า บิดใหแ้หง้พอหมาด ๆ  

4. ยอ้มสีผา้ ตม้สียอ้มจนเดือด เติมสารส้ม 2.5 g คนให้ละลาย ใส่ผา้ท่ีเตรียมไวล้งไปแลว้

ตม้ต่อไปอีก 10 นาที คนผา้ในสียอ้มตลอดเวลา แลว้คีบผา้ออกจากบีกเกอร์ ลา้งดว้ยนํ้ าสะอาดจนนํ้ า

ลา้งใสไม่มีสี  นาํผา้ไปผึ่งใหแ้หง้ จากนั้นนาํผา้ท่ียอ้มสีแลว้มาแสดงผลงาน โดยระบุดว้ยวา่เป็นผา้ท่ี

ยอ้มจากส่วนใดของพืชชนิดใด 

ตัวอย่างผลการทดลอง 

ส่วนของพชืทีส่กดัสี ติดสี 

ดอกดาวเรือง 

แก่นขนุน 

เปลือกมะม่วงป่าดา้นใน 

ใบมะพดู 

ใบมะกอก 

ใบเพกา 

แก่นยอ 

สีเหลืองอมนํ้าตาล 

สีเหลืองอมส้ม 

สีเหลืองอ่อน 

สีเหลืองสด 

สีเหลืองอ่อน 

สีเหลืองอมส้ม 

สีเหลืองอมส้ม 

5. จากการทาํกิจกรรมและตอบคาํถามนกัเรียนควรสรุปไดว้า่  

5.1 ผา้ฝ้ายติดสีเป็นสีเหลืองมีความเขม้ของสีต่างกนั สามารถนาํไปใช้ยอ้มผา้ท่ีเป็น   

ผา้ฝ้ายไดโ้ดยใชส่้วนต่างๆ ของพืช มวลของผา้ตามขอ้มูลและสัดส่วนท่ีไดจ้ากการทดลอง 
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5.2 การยอ้มโดยวธีิยอ้มร้อนเป็นวธีิการยอ้มผา้ หรือส่ิงทอโดยใชค้วามร้อนในการยอ้ม

ร่วมกบัเกลือของโลหะ เพื่อช่วยใหสี้ยอ้มติดเส้นใยไดท้นทานกวา่การยอ้มร้อนดว้ยสียอ้มเพียงอยา่ง

เดียว และอาจทาํใหไ้ดสี้ท่ีแตกต่างไปจากธรรมชาติอีกดว้ย เรียกวธีิการยอ้มร้อนน้ีวา่  วธีิมอร์แดนท ์

5.3 เกลือของโลหะ เช่น สารส้ม โพแทสเซียมไดโครเมต  ไอร์ออน(II)ซลัเฟต ตอ้งอยู่

ในรูปของสารละลาย 

5.4 จากผลการทดลองน้ีสามารถนาํไปใช้ยอ้มผา้จีวรท่ีเป็นผา้ฝ้ายได้ โดยใช้สัดส่วน

ต่างๆ   ของพืช มวลของผา้ตามขอ้มูลและวิธียอ้มท่ีกาํหนดขา้งตน้ ถ้าผา้จีวรท่ีมีมิใช่ผา้ฝ้ายควร

ทดลองยอ้มสีกบัผา้ขนาดตามตวัอยา่งการทดลองน้ีก่อน 

 

ตัวอย่างข้อมูลจากการสืบค้น 

1. พนัธ์ุไม้ย้อมสีเหลอืงจากสีธรรมชาติ 

ดอกดาวเรือง 

 ดอกดาวเรืองหรือดอกคาํปู้ จู ้  ภาษาองักฤษวา่ Marigold เป็นไมด้อกอายุสั้น ตน้เป็นพุ่มสูง

ปานกลาง  ดอกมีกล่ินฉุน  กลีบดอกสีเหลือง มีพนัธ์ุท่ีนิยมปลูก  ไดแ้ก่  ดาวเรืองฝร่ังเศส   ดาวเรือง

อเมริกนั และดาวเรืองซิกเน็ต  สําหรับพนัธ์ุดาวเรืองฝร่ังเศสและดาวเรืองอเมริกนักลีบดอกซ้อนกนั

เป็นชั้นๆ  ส่วนดาวเรืองซิกเน็ตกลีบดอกชั้นเดียวสารสีเหลืองในกลีบดอกเรียกวา่แซนโธฟีล 

 (Xanthophyll) ใชเ้ป็นสียอ้มผา้ได ้

การใช้ประโยชน์ในงานย้อมสี 

 การใชด้อกดาวเรืองน่ึงและอบให้แห้งจะให้สีนํ้ าสีเขม้ขน้กวา่การสกดัจากดอกดาวเรืองสด 

1 เท่า และมากกวา่ดอกดาวเรืองตากแห้ง 5 เท่า เม่ือใชอ้ตัราส่วนท่ีเท่ากนั การยอ้มผา้ฝ้ายดว้ยนํ้ าสีท่ี

สกดัจากดอกดาวเรือง ดอกดาวเรืองแหง้ 12 กิโลกรัมสามารถยอ้มผา้ฝ้ายได ้1 กิโลกรัม ใชว้ิธีการตม้

เพื่อสกดันํ้ าสีนาน 1 ชัว่โมง กรองใชเ้ฉพาะนํ้ า ยอ้มดว้ยกรรมวิธีการยอ้มร้อนหลงัจากนั้นนาํผา้ฝ้าย

มาแช่ในสารละลาย 1% สารส้ม จะไดผ้า้ฝ้ายสีเหลืองทอง   

 
 

 

 

  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://learners.in.th/file/ponsawan/106.jpg&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=gemoparty&month=02-2009&date=11&group=5&gblog=15&usg=__m8DEYtomRtCZjJIoNuQD2dTXwjw=&h=900&w=1200&sz=115&hl=th&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=ZT3X_CF6H9iNYM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&um=1&hl=th&sa=X&tbs=isch:1
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ขนุน 

การใช้ประโยชน์ในงานย้อมสี 

 ส่วนของตน้ขนุนท่ีสามารถนาํมาใช้ในงานยอ้มสี คือแก่นตน้ โดยสับเป็นช้ินเล็ก ๆ และ

ตากใหแ้หง้ เม่ือตอ้งการสกดันํ้าสีใหน้าํมาตม้กบันํ้าโดยใชอ้ตัราส่วน 1:10 ผา้ฝ้าย 1 กิโลกรัมตอ้งใช้

แก่นขนุนแหง้ 30 กิโลกรัมตม้นาน 1 ชัว่โมงกรองใชเ้ฉพาะนํ้ า นาํผา้ฝ้ายมายอ้มดว้ยกรรมวิธียอ้ม

ร้อน นาน 1 ชัว่โมง หลงัยอ้มนาํผา้ฝ้ายท่ีผา่นการยอ้มมาแช่ในสารละลายสารช่วยติดสีสารส้มและ

จุนสี ผา้ฝ้ายท่ีผา่นการแช่สารส้ม มีสีเหลือง 

 
 

 

มะม่วงป่า 

 มะม่วงป่ามีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไมย้ืนตน้ ส่วนของตน้มีนํ้ ายางขน้ใบเรียบแบบ

สลบัหรือเวียนกนั โดยก้านใบมกัพองออกเล็กน้อยช่อดอกช่อกระจุก (cyme) หรือช่อแยกแขนง 

(panicle) ออกท่ีปลายยอดหรือช่อก่ิง ดอกย่อยมีขนาดเล็ก กลีบเล้ียงมี 5 กลีบติดฐาน กลีบดอกมี       

5 กลีบแยกกนั ผลมีขนาดเล็ก รสเปร้ียว 

การใช้ประโยชน์ในงานย้อมสี 

 มะม่วงส่วนท่ีใช้ในการยอ้มสีผา้ฝ้ายคือ เปลือกต้น

ดา้นใน ลอกเอาเฉพาะเปลือกตน้ นาํมาสับเป็นช้ินเล็ก ๆ เพื่อ

สกัดนํ้ าสีด้วยวิธีการต้มกับนํ้ าในอตัราส่วนต่อนํ้ า 1:2 นาน      

1 ชัว่โมง กรองเอานํ้าสีท่ีไดย้อ้มผา้ฝ้าย เปลือกสด 15 กิโลกรัม 

สามารถยอ้มสีผา้ฝ้ายได้ 1 กิโลกรัม สีของผา้ฝ้ายท่ีผ่านการ

ยอ้มได้สีนํ้ าตาลอ่อน จากนั้นนาํผา้ฝ้ายท่ีผ่านการยอ้มแช่ใน

สารละลายช่วยติดสี สารส้มไดสี้เหลืองอ่อน 
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มะพูด 

 มะพดูเป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ใบใหญ่ หนา มนั เป็นรูปไข่ยาวรีคลา้ยใบมงัคุด แต่ปลายใบ

จะแหลมกวา่ ดอกสีเขียวอมเหลือง ผลใหญ่ขนาดส้มเขียวหวาน ผลดก ออกตามก่ิง ผลดิบสีเขียว ผล

แก่มีสีเหลือง เม่ือสุกจะมีสีส้ม เน้ือในผลสีเหลืองจาํปา รสเปร้ียวอมหวาน รับประทานเป็นอาหาร

ได ้

การใช้ประโยชน์ในงานย้อมสี 

 ในการเตรียมนํ้ าสีสําหรับการยอ้มผา้ฝ้าย 1 กิโลกรัม ใช้เปลือกมะพูดแห้ง 3 กิโลกรัม ตม้

กบันํ้ าในอตัราส่วน 1:10 นาน 1 ชัว่โมง กรองใชเ้ฉพาะนํ้ าแลว้นาํมายอ้มเส้นไหมดว้ยกรรมวิธียอ้ม

ร้อน นาน 1 ชัว่โมง เสร็จแลว้นาํมาแช่ในสารละลายสารส้ม นาน 10 – 15 นาทีไดผ้า้ฝ้ายสีเหลืองสด 

ส่วนของใบท่ีนาํมายอ้มผา้ฝ้ายโดยใชอ้ตัราส่วน ใบสด 15 กิโลกรัมต่อผา้ฝ้าย 1 กิโลกรัม 

 
 

มะกอก 

การใช้ประโยชน์ในงานย้อมสี 

 ใช้ใบมะกอกสดจาํนวน 15 กิโลกรัมนาํมาตม้เพื่อสกดันํ้ าสีโดยใช้อตัราส่วนใบต่อนํ้ า 1:2 

นาน 1 ชัว่โมง กรองใชเ้ฉพาะนํ้ า นํ้ าสีท่ีไดส้ามารถนาํมายอ้มผา้ฝ้าย 1 กิโลกรัม ยอ้มดว้ยกรรมวิธี

ยอ้มร้อน นาน 1 ชั่วโมง จากนั้นนําผา้ฝ้ายท่ีผ่านการยอ้มมาแช่ในสารละลายสารช่วยติดสีนาน        

10 – 15 นาที สีผา้ฝ้ายท่ีแช่สารละลายสารส้มไดสี้เหลือง 
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เพกา 

การใช้ประโยชน์ในงานย้อมสี 

 ใช้เฉพาะเปลือกต้นด้านใน นํามาสับเป็นช้ินเล็ก ๆ 

การสกดัสีจากเปลือกตน้เพกา สามารถใช้ไดท้ั้งท่ีเป็นเปลือก

สดโดยใช้อตัราส่วนต่อนํ้ า 1:2 และเปลือกแห้งอตัราส่วนต่อ

นํ้า 1:10 สามารถใชย้อ้มสีผา้ฝ้าย 1 กิโลกรัม การสกดัสีโดยใช้

เปลือกสดตม้กบันํ้ า และใช้สารส้มในขณะยอ้มด้วยกรรมวิธี

ยอ้มร้อนจะไดผ้า้ฝ้ายสีเหลืองสดใส 

 

ยอบ้าน 

การใช้ประโยชน์ในงานย้อมสี 

 ใชแ้ก่นของตน้ในการสกดันํ้ าสีโดยใชอ้ตัราส่วน 1:10 

ตม้นาน 1 ชัว่โมงกรองใชเ้ฉพาะนํ้ า ยอ้มดว้ยกรรมวิธียอ้มร้อน 

จากนั้นนาํผา้ฝ้ายท่ีผา่นการยอ้มมาแช่ในสารละลายสารช่วยติด

สี สารส้ม จะไดผ้า้ฝ้ายสีเหลืองอมส้ม 

 

 

2. วธีิการย้อมสีจากธรรมชาติ 

2.1 การยอ้มโดยตรง เป็นการยอ้มผา้หรือส่ิงทอ จุ่มลงในสารละลายสียอ้มโดยตรง 

2.2 การยอ้มสีโดยวธีิมอร์แดนท ์เป็นวธีิการยอ้มผา้ หรือ ส่ิงทอโดยใชส้ารละลาย 

สียอ้มร่วมกบัเกลือของโลหะ เพื่อช่วยใหสี้ยอ้มติดเส้นใยผา้ไดท้นทานกวา่การยอ้มสีดว้ยสียอ้มเพียง

อยา่งเดียว และอาจทาํใหไ้ดสี้ท่ีแตกต่างไปจากธรรมชาติ 

2.3 สารมอร์แดนท์ คือเกลือของโลหะ  เช่น สารส้ม โพแทสเซียมไดโครเมต  ไอร์

ออน-(II) ซลัเฟต 

2.4 สารช่วยยอ้ม หมายถึง สารเคมีท่ีใส่ลงในนํ้ ายอ้มแลว้ ทาํให้สียอ้มติดเส้นใยไดเ้ร็ว

ข้ึนและสมํ่าเสมอ สารเคมีท่ีสามารถนาํมาช่วยในการยอ้มสีธรรมชาติให้ไดผ้ลดี ไดแ้ก่ เกลือ เช่น 

โซเดียมคลอไรด ์และเกลือเบสบางชนิด เช่น โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและ

กรดบางชนิด เช่น กรดฟอร์มิก กรดแอซีติก เป็นตน้ สาํหรับปริมาณท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัชนิดของสียอ้ม 

ซ่ึงจะมีความเหมาะสมแตกต่างกนัออกไปตามชนิดของพืชท่ีนาํมาสกดัเป็นสียอ้มจากธรรมชาติ 

2.5 การทดสอบความคงทนต่อการซัก  คือการนาํผา้ท่ียอ้มแลว้ไปซักในสารละลาย

ซกัฟอก ถา้สีของสารละลายของสารซกัฟอกเปล่ียนไปจากเดิม และมีสีตกใส่ผา้อ่ืนๆ แสดงวา่สียอ้ม

นั้นไม่ติดเส้นใยผา้ และไม่มีความคงทนต่อการซกั  
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3. ในการบันทกึผลการทดลอง ควรทาํการบันทกึอย่างเป็นระบบมีข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 แบบบนัทึกผลการทดลอง 

อาจมีรูปแบบต่างกนัหลายแบบ ในแต่ละแบบบนัทึกผลการทดลอง จะประกอบดว้ย

หวัขอ้ควรบนัทึก ดงัน้ี  

การทดลองเร่ือง..................................................................................................................... 

ช่ือผูท้าํการทดลอง............................................................................................................................... 

ทดลองเม่ือวนัท่ี..................เดือน.............................พ.ศ. .......................เวลา........................น. 

สมมติฐาน........................................................................................................................................... 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรตน้.............................................................................................................................. 

 ตวัแปรตาม............................................................................................................................ 

 ตวัแปรควบคุม....................................................................................................................... 

นิยามเชิงปฏิบติัการ............................................................................................................................. 

อุปกรณ์................................................................................................................................................ 

วธีิทดลอง............................................................................................................................................ 

ตารางแสดงผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง.............................................................................................................................. 

3.2 การบนัทึกผลการทดลอง มีวธีิการเขียนหรือบนัทึกในหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี  

3.2.1 การกาํหนดช่ือเร่ืองท่ีทาํการทดลอง ช่ือเร่ืองท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

ก. เป็นประโยคบอกเล่า และตอ้งไม่ใช่ประโยคคาํถามหรือประโยคปฏิเสธ 

ข. เป็นประโยคท่ีประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 

ค. เป็นประโยคท่ีส่ือความหมายใหท้ราบกระบวนการปฏิบติัอยา่งสังเขป 

เพื่อหาคาํตอบของการทดลอง 

3.3 การเขียนสมมติฐาน  เป็นการกําหนดข้อความท่ีคาดคะเนไว้ล่วงหน้าก่อนท่ี         

จะทดลองสมมติฐานมกัเขียนเป็นขอ้ความท่ีบอกความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 

และบอกเหตุผลของความสัมพนัธ์นั้น 

 

4. การกาํหนดตัวแปร 

ก. ตวัแปรตน้ เป็นการกาํหนดถึงส่ิงท่ีเป็นตน้เหตุใหเ้กิดผลต่าง ๆในการทดลอง วธีิการท่ี 

จะระบุว่าส่ิงใดเป็นตวัแปรตน้นั้น ให้สังเกตว่าในการทดลองนั้น ๆมีส่ิงของส่วนประกอบ หรือ

วธีิการอะไรท่ีไม่เหมือนกนั ไม่เท่ากนั และในการทดลองน้ีตอ้งการศึกษา 
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ข. ตวัแปรตาม เป็นการกาํหนดถึงส่ิงท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรตน้  วิธีการระบุตวัแปร

นั้นให้ถามตนเองว่า ในการทดลองน้ีจะตามไปดูอะไร  ส่ิงน้ีคือตวัแปรตามและการเขียนตวัแปร

ตามท่ีดีนั้น ควรจะส่ือความหมายใหท้ราบวา่ตวัแปรตามน้ีมีเคร่ืองมือท่ีจะวดั หรือ ชัง่ หรือ ตวงได ้

ค. ตวัแปรควบคุม เป็นการกาํหนดถึงส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ซ่ึงถา้ไม่

ควบคุมแลว้ ผลการทดลองจะคลาดเคล่ือนได ้วธีิการระบุตวัแปรควบคุม คือ ในการทดลองน้ี ส่ิงใด

ท่ีตอ้งทาํให้เหมือนกนั หรือ ตอ้งทาํให้เท่ากนั คาํตอบท่ีได ้คือ ตวัแปรควบคุม และควรเขียนเป็น   

ขอ้ ๆ โดยมีหน่วยท่ีบอก ความเหมือน ความเท่ากนักาํกบัไวด้ว้ย 

5. การเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นการกําหนดความหมายของตวัแปรต่าง ๆ หรือ

อธิบายความหมายของคาํใดคาํหน่ึงท่ีมีอยู่ในสมมติฐาน ซ่ึงเป็นตวัแปรตามให้เขา้ใจตรงกนัและ

สามารถวดัไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือวดั 

6. การเขียนตารางแสดงผลการทดลอง ใหเ้ขียนตวัแปรตน้ทางซา้ยของตารางและตวัแปร

ตามทางขวาของตาราง ดงัตวัอยา่ง 

 

ตารางแสดงผลการทดลอง 

ระบุส่ิงท่ีตอ้งการรู้ คือ ตวัแปรตน้ 
ระบุส่ิงท่ีตอ้งติดตาม สังเกตการ

เปล่ียนแปลงเป็น ตวัแปรตาม 

1. ………………………………… 

2. …………………………………. 

3. ………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

การเขียนสรุปผล  ให้เขียนความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามหรือการเขียนสรุป

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองทั้งหมด 
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2.3 ขดัเงาโลหะสังฆภัณฑ์ 

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. การขดัเงาโลหะสังฆภณัฑ์น้ี ไม่ใชว้ิธีตม้โลหะสังฆภณัฑ์ เช่น พาน แจกนัทองเหลือง 

เน่ืองจากมีขนาดใหญ่กวา่ภาชนะท่ีใชต้ม้นํ้ามะขามดิบ จึงใชว้ธีิถูแทน 

2. เตรียมนํ้ ามะขามดิบ ให้มีความเขม้ขน้ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร ดงัน้ี ใส่มะขามดิบ 

10 g, 20 g และ 30 g  ลงในบีกเกอร์ใบท่ี 1, 2 และ 3 ตามลาํดบั 

3. นาํบีกเกอร์แต่ละใบมาตม้จนเดือด 10 นาที แลว้ทิ้งไวใ้หอุ้ณหภูมิลดลง จะไดน้ํ้ ามะขาม

ดิบท่ีมีความเขม้ขน้ร้อยละ 10, 20, 30 มวล/ปริมาตร 

4. ใชย้นิูเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์ วดัความเป็นกรด เบส นาํมะขามดิบในบีกเกอร์ 1, 2, และ 3 

แลว้บนัทึกผล 

5. ใชส้าํลีพนัปลายไม ้จุ่มนํ้ามะขามดิบ 10% แลว้นาํไปถูภาชนะทองเหลืองใบท่ี 1 จนทัว่

แลว้ขดัดว้ยสาํลีท่ีแหง้ 5 นาที สังเกตและบนัทึกผล 

6. ทาํซํ้ าขอ้ (2) โดยเปล่ียนเป็นไมท่ี้พนัสําลีอนัท่ี 2 จุ่มนํ้ ามะขามดิบ 20% ไมพ้นัสําลี      

อนัท่ี  3 จุ่มนํ้ามะขามดิบ 30% แลว้นาํไปถูภาชนะทองเหลืองใบท่ี 2 และ 3 ตามลาํดบั 

 

ตัวอย่างผลการทดลอง 

ภาชนะทองเหลืองท่ีขดัเงาดว้ยนํ้ ามะขามดิบท่ีมีความเขม้ขน้ร้อยละ 30 โดยมวล/ปริมาตร

และค่า pH = 3 มีความเป็นมนัวาวมากกว่า ขดัเงาดว้ยนํ้ ามะขามดิบท่ีมีค่าความเขม้ขน้ 10% และ 

20%   

7. จากการทาํกิจกรรม และตอบคาํถาม นกัเรียนควรสรุปไดว้า่ 

7.1 นํ้ามะขามดิบท่ีมีความเขม้ขน้ร้อยละ 10% , 20% และ 30% โดยมวล/ปริมาตร       

มีสมบติัเป็นกรดและมีค่า pH 5 , 4, 3 ตามลาํดบั 

7.2 นํ้ ามะขามดิบมีสมบติัเป็นกรดpH=3 มีความเขม้ขน้ร้อยละ 30 โดยมวล/ปริมาตร 

ขดัเงาโลหะเป็นมนัวาวได ้

8. จากนั้นใหผู้เ้รียนอภิปรายเก่ียวกบั 

8.1 การระบุหน่วยความเขม้ขน้เป็นร้อยละโดยมวล/ปริมาตร 

8.2 เปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียในการใชน้ํ้ามะขามดิบ ในการขดัเงาโลหะโดยใชส้ารเคมีท่ี

มีจาํหน่ายในทอ้งตลาด 

8.3 ภูมิปัญญาในการนาํพืชชนิดอ่ืน ๆ มาขดัเงาโลหะสังฆภณัฑแ์ละพระพุทธรูป  
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2.4 โบราณวตัถุในวดั 

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. นักเรียนเขียนแผนผงับริเวณท่ีสํารวจ  และสังเกต บันทึกช่ือว ัตถุและลักษณะ            

การสึกกร่อนผพุงั 

2. สืบค้นข้อมูลเก่ียวกบัสาเหตุและวิธีป้องกันการสึกกร่อนผุพงัของวตัถุโบราณและ

ส่ิงก่อสร้างของวดั  เช่น  ความช้ืน แก๊สออกซิเจน และกรดจากฝนกรดหรือ กรด เบส อ่ืน ๆ เป็น

สาเหตุท่ีทาํใหโ้บราณวตัถุท่ีทาํมาจากโลหะ หรือสารพวกคาร์บอเนต สึกกร่อนเม่ือนาน ๆ เขา้ก็ผพุงั  

3. การป้องกันการสึกกร่อนของวตัถุโบราณให้ทาสี ทาแลกเกอร์ วาสลีน เพื่อมิให้

ความช้ืน แก๊สออกซิเจน กรด เบส ไปสัมผสัหรือทาํปฏิกิริยากบัโบราณวตัถุได ้

4. การสึกกร่อนผพุงัของโบราณวตัถุ อาจเกิดมาจากการถูกทาํลายโดยมนุษยโ์ดยไม่เจตนา

เช่นการเกิดฝนกรด โดยเจตนา เช่น ขุดกรุทาํลายองค์เจดีย์ ลักขโมยการตดัเศียรพระ เป็นต้น 

นอกจากน้ียงัเกิดจากธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ นํ้ าท่วม โคลนถล่ม หลุมยุบ การขุดเจาะ

โดยสัตว ์ 

 

                        
ภาพแสดง ต้นไม้รากไม้สามารถขยายรอยแตก และรอยแยกในหิน 

  

การเจริญเติบโตของตน้ไมท้าํให้เกิดรอยแตก รอยแยกในหิน และขยายรอยแตกเดิมให้

กวา้งข้ึน และบางคร้ังรากพืชก็บีบรัดให้หินแตกออกไดง่้ายข้ึน ลกัษณะการผุพงัทางกายภาพท่ีเกิด

จากส่ิงมีชีวิตบางคร้ังก็เรียกวา่ การผุพงัทางชีวภาพ (Biological weathering) จึงเป็นเหตุผลท่ีไม่ให้

ปลูกต้นไม้ใหญ่ ใกล้ๆ อาคารและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ใช่สาเหตุมาจากความเช่ือว่า ตน้ลัน่ทม 

เพราะจะทาํใหค้รอบครัวนั้นระทม ขมข่ืนกบัความทุกข ์จนกระทัง่ถูกเปล่ียนช่ือเป็นตน้ลีลาวดี 
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ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล 

 ผลของปฏิกิริยาเคมีต่อโบราณวตัถุ และส่ิงแวดลอ้ม ปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนจากสารตั้งตน้เขา้ทาํ

ปฏิกิริยากนัเกิดเป็นสารผลิตภณัฑต่์างชนิดกนั ผลิตภณัฑท่ี์ไดมี้ทั้งประโยชน์และโทษ รอบตวัเรานั้นมี

ปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนมากมาย แมก้ระทัง่การดาํรงชีวิตอยู่ได้ของเราก็เกิดจากปฏิกิริยาชีวเคมีภายใน

ร่างกาย ดงันั้น ปฏิกิริยาเคมีจึงมีความสาํคญั ปฏิกิริยาเคมีท่ีพบเห็นทัว่ไป เช่น การเกิดฝนกรด ปฏิกิริยา

การเผาไหม้ ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบออกไซด์ของโลหะและออกไซด์ของอโลหะ ปฏิกิริยา        

ระหวา่งโลหะกบักรด ปฏิกิริยาของกรดกบัสารคาร์บอเนต ปฏิกิริยาระหวา่งกรดกบัเบส เป็นตน้ 

 

การเกดิฝนกรด 

เกิดจากปฏิกิริยาระหวา่งนํ้ากบัออกไซดข์องโลหะท่ีเกิดจากการเผาไหม ้เช่น 

  

 

 

 

 

 

ผลกระทบทีเ่กดิจากฝนกรด 

 พชื 

 ฝนกรดสามารถทาํปฏิกิริยากบัธาตุอาหารท่ีสําคญัของพืช เช่น Calcium, Magnesium และ

Potassium (K) ทาํให้พืชไม่สามารถนาํธาตุอาหารไปใชไ้ด ้ และซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ

ยงัไปปิดปากใบพืช ทาํใหค้วามสามารถในการสังเคราะห์ดว้ยแสงลดลง 

 สัตว์ 

 โดยเฉพาะสัตวน์ํ้ าจะไดรั้บผลกระทบโดยตรง จากการศึกษาพบวา่ความเป็นกรดท่ีเพิ่มข้ึน

ของนํ้ าทาํให้สัตวน์ํ้ าไม่สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได ้ตวัอย่างเช่นจาํนวนปลา Trout และ Salmon ใน

ประเทศนอร์เวยไ์ด้ลดลงเป็นจาํนวนมากและในระยะยาวยงัพบว่าปลาหยุดการผสมพนัธ์ุอีกดว้ย 

นอกจากน้ีสัตวอ่ื์น ๆ ก็ไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั 

 ส่ิงก่อสร้าง 

 ฝนกรดสามารถละลาย Calcium Carbonate ในหินเกิดการผพุงั เช่น ปิรามิดในประเทศ 

อียปีต ์ทชัมาฮาลในประเทศอินเดีย และโบราณวตัถุต่าง ๆในประเทศไทย 

 

 

 

               CO2                   +               H2O                                                 H2CO3 

(คาร์บอนไดออกไซด)์                  (นํ้า)                                         (กรดคาร์บอนิก) 

                SO2                  +               H2O                                                H2SO3 

(แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด)์                (นํ้า)                                        (กรดซลัฟิวรัส)  

ฝนกรด(acid rain) มีค่า pH ระหวา่ง 2.1 – 5.0 
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 การสึกกร่อนของวสัดุคาร์บอเนต  

 วสัดุคาร์บอเนตหมายถึง วสัดุท่ีมีแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นองค์ประกอบ เช่น 

กาํแพง อาคารบ้านเรือน หินปูน ภูเขาหินปูน กระเบ้ืองปูคอนกรีต เจดีย์ วิหาร กุฏิ โต๊ะม้านั่ง        

หินอ่อน เป็นตน้ 

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

 
http://tarachai.tripod.com/03seethaitumnan/east/jun001.htm 

 การสึกกร่อนของวสัดุคาร์บอเนต เกิดจากวสัดุคาร์บอเนต(CaCO3) ทาํปฏิกิริยากับ

สารละลายท่ีมีสมบติัเป็นกรด ซ่ึงปฏิกิริยาดงักล่าวเกิดไดด้งัน้ี 

           วสัดุคาร์บอเนต     +       กรด                             เกลือ  +   นํ้า    + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์

 ในธรรมชาติเม่ือฝนกรดตกลงมาจะละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ในอากาศ ทาํให้

นํ้าฝนมีสภาพเป็นกรดคาร์บอนิก (H2CO3) เม่ือนํ้ าฝนไหลซึมไปภูเขาหรือโบราณวตัถุท่ีเป็นหินปูน  

ก็จะทาํปฏิกิริยาเคมีกบัแคลเซียมคาร์บอเนตในหินปูนไดส้ารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 

ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีเป็นสาเหตุทาํให้โบราณวตัถุค่อย ๆสึกกร่อนผุพงั เม่ือเวลาผ่านไปนาน ๆ 

การสึกกร่อนจะมากข้ึนจนผพุงัได ้

การสึกกร่อนของโลหะ 

 โลหะเป็นธาตุท่ีนาํมาใช้ประโยชน์มากในชีวิตประจาํวนัมีหลายชนิด เช่น เหล็ก สังกะสี 

ทองแดง เงิน อะลูมิเนียม โครเมียม โดยการนาํโลหะเงิน ทองแดง ทองคาํ มาหล่อเป็นพระพุทธรูป 

เหล็กนาํมาทาํเป็นประตู ร้ัว สังกะสีใชมุ้งหลงัคา โครเม่ียมใชชุ้บเหล็กเพื่อความสวยงามเป็นมนัวาว 

โลหะส่วนใหญ่จะเกิดการสึกกร่อนไดง่้าย สาเหตุท่ีทาํใหโ้ลหะเกิดการสึกกร่อนไดด้งัน้ี 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
http://tarachai.tripod.com/03seethaitumnan/east/jun001.htm
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1. โลหะสัมผสักบัสารท่ีมีสมบติัเป็นกรด 

โลหะ  +    กรด                            เกลือ    +    แก๊สไฮโดรเจน 

เช่น Fe(s)  +  2HCl(aq)                       FeCl2 (aq)     +     H2 (g) 

2. โลหะทาํปฏิกิริยากบันํ้าและแก๊สออกซิเจนจนเกิดสนิมหรือออกไซดข์องโลหะ เช่น 

4Fe (s)     +    3O2    +     6H2O                             2Fe2O33H2O 

(ตะปูเหล็ก)                                      (สนิมเหล็กท่ีมีนํ้าผลึกเกาะ) 

วธีิป้องกนัการเกิดสนิมหรือการผกุร่อนของโลหะ 

- เช็ดโลหะใหแ้หง้ ไม่ใหถู้กนํ้าและอากาศ เพราะในนํ้าและอากาศมีแก๊สออกซิเจนอยู ่

- เคลือบผวิโลหะดว้ยการทานํ้ามนั ชุบพลาสติก ชุบดว้ยโลหะท่ีเกิดสนิมยาก 

 

ความรู้เพิม่เติมสําหรับครู 

วทิยาศาสตร์กบัการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 

 

 วดัต่าง ๆในภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั ไดแ้ก่เชียงใหม่ ลาํพนู ลาํปาง เชียงราย พะเยา แพร่ 

น่าน และแม่ฮ่องสอน จะมีคัมภีร์ใบลานมากมาย โดยเฉพาะท่ีวดัสูงเม่น จังหวดัแพร่ และท่ี           

วดัไหล่หิน  จงัหวดัลาํปาง พบวา่มีคมัภีร์ใบลานอายเุก่าแก่ท่ีสุดคือ ประมาณ 500 ปี  

 ในคัมภีร์ใบลานนอกจากจะมีคําสอนทางพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่แล้ว ยงัมีตํารา

ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม โคลงฉนัท ์กาพยก์ลอน ตาํรายา ตาํราโหราศาสตร์ ก่อสร้าง พิธีกรรม  

ไสยศาสตร์ ประวติัศาสตร์การสร้างวดั สร้างเมือง สร้างพระพุทธรูป จึงถือไดว้า่เป็นแหล่งความรู้ท่ี

มีคุณค่ามาก และท่ีพิเศษคือเป็นการเขียนหรือจารเป็นอกัษรลา้นนา   

 
วดัไหล่หิน จงัหวดัลาํปาง แหล่งเกบ็คมัภร์ีอายุมากทีสุ่ด 



91 

 
คัมภีร์โบราณอายุมากกว่า 500 ปี ในหีบโบราณเป็นรูปทรงสีเหลีย่ม 

 มีขนาดไม่เท่ากนั กว้างยาวก็ประมาณไม่เกนิ 1 เมตร ทุกหีบจะมีฐานรองรับ 

 

 การจารหรือเขียนหนงัสือลงใบลานนั้น มีมาตั้งแต่โบราณซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลมาจาก

ลงักา เพราะพระในลงักาไดจ้ารพระไตรปิฎกลงในใบลานในการทาํสังคายนาคร้ังท่ี 5 นบัต่อจาก

สังคายนาคร้ังท่ี 3 ท่ีอินเดีย โดยท่ีพระภิกษุสงฆ์ชาวลา้นนาไดเ้ดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาท่ี

ลงักาหลายคร้ัง ตั้งแต่สมยัพระนางจามเทวีเป็นตน้มา เม่ือกลบัมาไดน้าํเอาคมัภีร์พระไตรปิฎกมา

เป็นจาํนวนมาก 

 ในการอนุรักษค์มัภีร์ใบลาน จะตอ้งมีความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ดา้นเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

เป็นอยา่งดี จึงจะทาํใหก้ารอนุรักษไ์ดผ้ลดีท่ีสุด 

1. การทาํความสะอาด ทาํด้วยการใช้แปรงท่ีมีขนน่ิมปัดเอาฝุ่ นและส่ิงสกปรกอ่ืน ๆ 

ออกไปหากพบวา่สกปรกมากตอ้งใชเ้อธิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ห้ามใชเ้มธิล(methyl alcohol)

ผสมนํ้าประมาณ 7 : 3 ชุบสาํลีและเช็ด นอกจากจะทาํความสะอาดแลว้ แอลกอฮอล์ ยงัเป็นยาฆ่าเช้ือ

อีกดว้ย สมบติัพิเศษอีกอยา่งของแอลกอฮอลก์็คือระเหยเร็ว ทาํใหใ้บลานแหง้โดยไม่งอ 

2. ถา้ใบลานเป้ือนจากนํ้ ามนัยางท่ีผสมกบัเขม่ากน้หมอ้นั้น สามารถใช้สําลีชุบอาซีโตน

(acetone) หรือเอธิลอาซิเตรต (ethyl acetate) หรือคลอโรฟอร์ม (chloform) เช็ดออกไดโ้ดยออกแรง

กดเล็กนอ้ย 

3. หากใบลานติดกนัแน่น ตอ้งเอามาแช่นํ้าท่ีผสมกลีเซอรอล (glycerol) แลว้ใชใ้บมีดท่ีใช้

ในการผา่ตดัทางปฏิบติัการชีววทิยาค่อย ๆ แซะออกจากกนั ซ่ึงตอ้งทาํความระมดัระวงั และประณีต

และเม่ือจะทาํใหแ้หง้ก็ตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีจะหนีบใบลานท่ีถูกแช่นํ้าเหล่าน้ีไม่ใหง้อเม่ือปล่อยใหแ้หง้ 

4. เม่ือใบลานฉีกขาด ในการซ่อมแซมจะต้องใช้กระดาษสาท่ีทาํท่ีเชียงใหม่และทาง

ภาคเหนือและกาวพิเศษ เหตุผลท่ีใช้กระดาษสา เพราะว่ากระดาษสาจะบาง เม่ือปิดอกัษรท่ีจารใน

ใบลานแลว้จะยงัอ่านได ้นอกจากน้ีกรรมวิธีท่ีผลิตกระดาษสาไม่ได้ใช้กรด(acid) แต่ใช้ด่างคือ 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือแบบชาวบา้นจะใช้ข้ีเถา้ไมเ้ป็นแหล่งของด่าง ส่วนกาวท่ีใช้

ติดกนันั้นตอ้งเป็นกาวพิเศษเช่น  MC( methyl cellulose), CMC(carboxy methyl cellulose) เป็นตน้ 

การซ่อมแซมในงานท่ีชาํรุดแตกหกัมีรายละเอียด และเทคนิคอีกมากตอ้งฝึกจนชาํนาญจึงจะทาํไดดี้ 

แหล่งผูเ้ช่ียวชาญคือกองจดหมายเหตุแห่งชาติ 



92 

5. ถ้าหนังสือท่ีจารมีสีจางไปอ่านไม่ได้ อันเน่ืองมาจากสีดําท่ีเป็นเขม่าก้นหม้อและ

นํ้ามนัยางท่ีใชท้านั้น ก็สามารถทาํไดโ้ดยใชผ้งถ่าน (carbon black) ผสมกบันํ้ ามนัสน แลว้ทาไปบน

ตวัอกัษรสีดาํก็จะลงไปในช่องท่ีจารดว้ยเหล็กแหลม และใชผ้า้เช็ดส่วนท่ีเหลือออกไป กรณีท่ีหาซ้ือ

นํ้ามนัสนไม่ไดใ้นบางทอ้งท่ี รวมทั้งซ้ือผงถ่านไม่ได ้พบวา่หากใชน้ํ้ ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ โดยเฉพาะ

เคร่ืองยนตดี์เซลก็จะใชไ้ดดี้ และยงัทาํใหใ้บลานอ่อนนุ่มดีดว้ย 

6. ใบลานท่ีเก่าและมีอายุมาก ๆ พบว่าจะแห้งกรอบทั้งน้ีเพราะว่ายางท่ีมีในใบลานแห้ง 

พบวา่การใชน้ํ้ ามนัเคร่ืองท่ียงัไม่ไดใ้ชท้าบาง ๆ จะทาํให้ใบลานกลบัมานุ่ม และยงัพบวา่ดีกว่าการ

ใชน้ํ้ามนัพืช เพราะวา่ไม่ดึงดูดมด แมลงสาป และแมลงอ่ืน ๆ มาแทะ การทดสอบนํ้ ามนัเคร่ืองมี pH 

เป็นด่าง ซ่ึงก็ป้องกนัแบคทีเรียท่ีจะใชก้รด 

7. ในการเก็บรักษาในสมยัโบราณจะใชไ้มป้ะกบัผกูใบลานไวด้ว้ยกนั ซ่ึงเป็นการป้องกนั

ไม่ให้ใบลานงอแลว้ก็มีผา้ห่อป้องกนัฝุ่ นและแมลงต่าง ๆ ท่ีจะเขา้ทาํลาย แลว้ก็เก็บไวใ้นหีบธรรม

หรือตูธ้รรม และตูธ้รรมน้ีก็นาํไปเก็บไวใ้นหอธรรมหรือหอไตร ท่ีสร้างหอไตรไวก้ลางสระนํ้ า ซ่ึง

เป็นการป้องกนัศตัรูท่ีเป็นมด แมลงสาป หนู และยงัเป็นการทาํให้มีความช้ืนจากไอนํ้ าท่ีระเหยจาก

สระเพื่อป้องกนัไม่ใหใ้บลานแหง้กรอบจนเกินไป 

8. นอกจากน้ีหอไตรน้ียงัตอ้งคาํนึงถึงแสงแดด นํ้าฝน ความร้อน พบวา่บางวดัจะมีหอไตร

ท่ีสร้างข้ึนมีฝาผนงั 2 ชั้นเพื่อป้องกนัแสงแดดและความร้อน 
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กจิกรรมที่ 3 : การใช้พลงังานในวดัอย่างยั่งยนื 
 

จุดประสงค์ 

1. สาํรวจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  และคาํนวณค่าใชจ่้ายของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในวดั 

2. ทดลองการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์

3. อธิบายการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์

4. ประดิษฐ ์ธูป  - เทียนไร้ควนัดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์   

5. ออกแบบและประดิษฐโ์คมลอยอยา่งง่าย 

6. ทดลองและอธิบายการลอยของโคมลอยรูปทรงต่าง ๆ 

7. ร่วมคิดและวางแผน เสนอแนวทางการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

 

วสัดุอุปกรณ์ 

3.1  การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในวดั 

1. ใบกิจกรรม ตารางบนัทึกการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

2. ขอ้มูลแสดงกาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

3. กระดาษแผน่ใหญ่ 

4. ปากกาเคมี 

   1     แผน่ 

   1     แผน่ 

   1     แผน่ 

   1      ดา้ม 

 

3.2    ธูปเทียนไร้ควนั 

1.  แผงเซลลแ์สงอาทิตยข์นาด  

       3 โวลต ์ 200 มิลลิแอมป์ 

2. หลอด LED  

3. สายไฟฟ้าสีดาํยาว 30 cm.  

4. สายไฟฟ้าสีแดงยาว 30 cm.  

5. กา้นไมไ้ผ ่30 cm.  

6. กระดาษสต๊ิกเกอร์สีเหลือง 

       ขนาด A4 สีขาว 

7. กระดาษแกว้สีแดง 4 cm. ×4cm. 

 

    1    แผง 

  

4    หลอด 

4    เส้น 

4    เส้น 

4     กา้น 

1     แผน่ 

 

1    แผน่ 
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3.2 คิดประดิษฐ์โคมลอย 

1. กระดาษวา่ว 

2. กาว 

3. กรรไกร 

4. มีด 

5. ไมไ้ผส่าํหรับทาํโครงยาว 1 เมตร   

        หนา 0.2 เซนติเมตร 

6. นํ้ามนัดีเซลหรือชนั 

7. เตา 

8. ปีบหรือถงันํ้าโลหะ 

6     แผน่ 

1     ขวด 

1      อนั 

1     ดา้ม 

1     อนั 

 

1      ลิตร 

1      เตา 

1      ใบ 

 

กจิกรรมที ่3  การใช้พลงังานในวดัอย่างยัง่ยืน   แบ่งเป็น 3 กิจกรรมยอ่ย 

3.1 การใชพ้ลงังานในวดั 

3.2 ธูปเทียนไร้ควนั 

3.3 คิดประดิษฐ์โคมลอย 

 

3.1 การใช้พลงังานไฟฟ้าในวดั 

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1.   การเตรียมล่วงหนา้โดยใหน้กัเรียน 

1.1  รวบรวมใบเสร็จค่าไฟฟ้าและถ่ายเอกสารติดตั้งบนป้ายนิเทศ 

1.2  ทาํแผนท่ีแสดงบริเวณท่ีจะสํารวจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มทาํการสํารวจ และ

บนัทึก 

2. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัความจาํเป็นท่ีจะตอ้งประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

3. ครูอธิบายวธีิคาํนวณค่าไฟฟ้าสาํหรับวดัอยา่งง่าย ๆ ดงัน้ี 

        เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ต่าง ๆภายในวดัส่วนใหญ่จะใชพ้ลงังานไฟฟ้า สามารถคาํนวณค่าไฟฟ้าท่ีใช้

ในวดัได ้และจะทาํใหส้ามารถวางแผนประหยดัพลงังานไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

ตัวอย่าง 

 สมมุติวดัแห่งหน่ึงมีเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและมีการใช้พลงังานไฟฟ้าดงัในขอ้มูลแสดงกาํลงัไฟฟ้า

ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเราสามารถคาํนวณการใชพ้ลงังานไดง่้าย ๆดงัน้ี 
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1. คน้หา “หน่วยการใชไ้ฟฟ้า” ท่ีใชจ้ากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่ละประเภทก่อน 

∗ จาํนวนวตัตส์ามารถดูไดจ้ากแผน่ป้าย (Name Plate) หรือคู่มือท่ีติดมากบัอุปกรณ์ไฟฟ้า

ช้ินนั้น ๆ 

∗ จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อเดือน คิดง่าย ๆ ว่าใช้เฉล่ียวนัละก่ีชั่วโมงและคูณด้วย 30 เป็น  

การใชใ้น 1 เดือน  

เช่น โทรทศัน์สี 26 น้ิวของวดัน้ีดูจากแผน่ป้ายหลงัโทรทศัน์พบวา่ใชก้าํลงัไฟฟ้า  

95 วตัต ์และมกัจะเปิดดูดงัน้ี 

วนัจนัทร์- พฤหสับดี 4 วนั วนัละ 3 ชัว่โมง  =  12 ชัว่โมง 

วนัศุกร์               1 วนั  วนัละ 5 ชัว่โมง  =   5 ชัว่โมง 

วนัเสาร์ – อาทิตย ์     2 วนั วนัละ  8 ชัว่โมง  = 16 ชัว่โมง 

รวม 7 วนั ใชเ้วลา 33  ชัว่โมงหรือเฉล่ีย  1 วนั ใชเ้วลาประมาณ    5   ชัว่โมง 

ดงันั้น   พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้น 1 เดือน  

 = ×◌ิโลวัตต์ก
1000
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 5 ชัว่โมง 30× วนั  =   14.25 กิโลวตัตช์ัว่โมง             

2. จาํนวนหน่วยการใชไ้ฟฟ้าต่อเดือนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกประเภทและอ่ืน ๆ 

∗ ทาํการรวม “หน่วยการใชไ้ฟฟ้าต่อเดือน”ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในวดัทุกประเภท 

∗ คิดอตัราค่าไฟฟ้าตามหน่วยท่ีใชโ้ดยนาํใบเสร็จค่าไฟฟ้าในเดือนท่ีมีค่าไฟฟ้าสูงสุดมา

คิดหาอตัราค่าไฟฟ้าโดยเฉล่ียราคาต่อหน่วยดงัน้ี 

3. คิดค่าไฟฟ้า =  จาํนวนหน่วยการใชไ้ฟฟ้าต่อเดือน ×   อตัราค่าไฟฟ้า / หน่วย  

4. ใหน้กัเรียนสาํรวจและบนัทึกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ระบุตาํแหน่งท่ีติดตั้งและกาํลงัไฟฟ้าท่ีใช้

แล้วจดัชนิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและระบุเกณฑ์ท่ีใช้ในการจดัชนิดแต่ละชนิดแลว้นาํเสนอโดยใช้แผนผงั

ความคิด นกัเรียนควรจะไดค้วามคิดวา่การจดัชนิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทาํให้สะดวกในการประหยดัและใช้

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสูง 

5. คาํนวณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแต่ละชนิดในเวลาท่ีใชจ้ริง โดยบนัทึก

ลงบนกระดาษแผน่ใหญ่แลว้นาํไปติดบนผนงัหอ้งเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนกลุ่มอ่ืนๆ ในหอ้งเรียน 

6. นาํความคิดของกลุ่มยอ่ยมาสรุปรวมเป็นแนวทางประหยดัพลงังานไฟฟ้าในวดั จดัทาํ

เป็นป้ายนิเทศแลว้นาํไปปฏิบติัจริงทุก ๆวนั 

7. แนะนาํให้นักเรียนเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าก่อนและหลงัการประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า 

และให้มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งว่าการประหยดัพลงังานไฟฟ้าไม่ไดห้มายถึงไม่ใช้ไฟฟ้า แต่เป็นการใช้

พลงังานไฟฟ้าอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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คู่มือ การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

หมวดไฟฟ้าแสงสว่าง 

1. ปิดไฟในเวลาพกัเท่ียงหรือเม่ือเลิกใชง้านหรือหมดความจาํเป็นในการใชง้าน (ปิดสวิตซ์ไฟ

บ่อย ๆ ไม่ทาํใหเ้ปลืองไฟแต่อยา่งไร) 

2. เปิดม่าน หรือหน้าต่าง หรือติดตั้งกระเบ้ืองโปร่งแสงเพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติแทน

การใชแ้สงสวา่งจากหลอดไฟ 

3. กาํหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาท่ีใชง้าน 

4. จดัระบบสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี เช่น ปรับเป็นสวิตซ์

เปิดปิดแบบแยกดวง เป็นตน้ 

5. ติดสต๊ิกเกอร์บอกตาํแหน่งไวท่ี้สวติซ์เปิดปิดหลอดไฟเพื่อเปิดใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. ใชอุ้ปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยดัพลงังานท่ีไดรั้บรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนีออน) แบบผอมแทนหลอดแบบธรรมดา(ประหยดัไฟร้อยละ 10) ใช้

หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบ) แทนหลอดไส้ (ประหยดัพลงังานร้อยละ 75) ใช้โคม

สะทอ้นแสงแบบประสิทธิภาพสูง และใชบ้ลัลาสตอิ์เล็กทรอนิกส์แทนบลัลาสตแ์บบธรรมดา 

7. ตรวจวดัความเขม้แสงให้มีความเขม้เหมาะสมตามเกณฑ์ (ค่ามาตรฐานความสว่างของ

สํานกังานอยู่ระหวา่ง 300-500 ลกัซ์) หากมีความสว่างเกินความจาํเป็นหรือไม่จาํเป็นตอ้งใชแ้สงสว่าง

บริเวณนั้นควรถอดหลอดไฟออกบางหลอด และเพิ่มหลอดในจุดท่ีแสงสวา่งไม่เพียงพอ 

8. ทาํความสะอาดหลอดไฟอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพราะฝุ่ นละอองท่ีเกาะอยูจ่ะทาํให้แสงสวา่ง

นอ้ยลงทาํใหต้อ้งเปิดไฟหลายดวงเพื่อใหแ้สงสวา่งเท่าเดิม 

9. เม่ือพบวา่หลอดไฟ สายไฟ ชาํรุดหรือขาหลอดเปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาลหรือดาํควรเปล่ียนทนัที

เพื่อป้องกนัอคัคีภยั เน่ืองจากไฟฟ้าลดัวงจร  

10. รณรงคส์ร้างจิตสาํนึกในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า แสงสวา่งอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองดว้ย

วธีิการต่าง ๆ เช่น ติดสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธ์ จดับอร์ดนิทรรศการ เสียงตามสาย  เป็นตน้ 

 

หมวดเคร่ืองปรับอากาศและพดัลมระบายอากาศ 

1. ปิดเคร่ืองปรับอากาศทนัทีเม่ือไม่ใชง้าน 

2. ปิดเคร่ืองปรับอากาศทนัทีหากไม่อยู่ในห้องนานกว่า 1 ชัว่โมง และปิดก่อนเวลาเลิกงาน

เน่ืองจากยงัคงมีความเยน็อยูจ่นถึงเวลาเลิกงาน 

3. ตั้งอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส เน่ืองจากหากตั้งอุณหภูมิให้สูงข้ึนทุก 1 องศาจะ

ประหยดัพลงังานไฟเพิ่มร้อยละ 10 
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4. แยกสวิตซ์ปิด –เปิดเคร่ืองปรับอากาศและพดัลมระบายอากาศออกจากกนั เน่ืองจากไม่

จาํเป็นตอ้งเปิดพดัลมระบายอากาศไวต้ลอดเวลาท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 

5. เปิดหนา้ต่างใหล้มพดัเขา้มาในห้องช่วงท่ีอากาศไม่ร้อน แทนการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ จะ

ช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและเป็นการถ่ายเทอากาศอีกดว้ย 

6. ตรวจวดัประสิทธิภาพการไหลเวียนหรือการถ่ายเทของอากาศในห้องปรับอากาศ หากมี

การไหลเวยีนของอากาศไม่เพียงพอให้แกไ้ขโดยติดตั้งพดัลมระบายอากาศ โดยขนาดของพดัลมระบาย

อากาศตอ้งมีความเหมาะสมกบัขนาดของหอ้ง 

7. เปิดพดัลมระบายอากาศ 5 – 10 นาที ทุก 2 ชัว่โมงและปิดทนัทีเม่ือเลิกใชง้าน 

8. ใชเ้ทอร์โมสตตัท่ีมีความเท่ียงตรงในการควบคุมอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมสตตัอิเล็กทรอนิกส์

แบบตวัเลข 

9. ติดเทอร์โมมิเตอร์ในห้องท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศเพื่อบอกอุณหภูมิและเป็นแนวทางใน      

การปรับเทอร์โมสตตัแบบธรรมดา 

10. ไม่นําต้นไม้มาปลูกในห้องท่ีมี เคร่ืองปรับอากาศเพราะต้นไม้จะคายไอนํ้ า ทําให้

เคร่ืองปรับอากาศทาํงานมากข้ึน 

11. ยา้ยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีปล่อยความร้อน เช่น กาตม้นํ้ าร้อนไฟฟ้า เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 

ออกไวน้อกห้องปรับอากาศ โดยเฉพาะเคร่ืองถ่ายเอกสารนอกจากจะปล่อยความร้อนออกสู่ห้องปรับ

อากาศทาํใหส้ิ้นเปลืองไฟฟ้า แลว้ผงหมึกจากเคร่ืองจะฟุ้งกระจายอยูใ่นห้องเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ

ผูท่ี้ปฏิบติังานบริเวณนั้น 

12. ติดตั้งแผงระบายความร้อนหรือชุดคอนเดนซ่ิงอยู่นอกห้องปรับอากาศ ให้อยู่ห่างจากผนงั

อย่างน้อย 15 เซนติเมตร และทาํความสะอาดอย่างน้อยทุก 3 เดือน หากอยู่ในสถานท่ีท่ีมีฝุ่ นมาก เช่น 

ใกล้ถนน ควรพิจารณาทาํความสะอาดเดือนละ 1 คร้ัง เพราะฝุ่ นท่ีสะสมอยู่จนสกปรกจะกลายเป็น

ฉนวนกั้นทาํใหร้ะบายความร้อนไม่สะดวก 

13. ตรวจสอบไม่ใหมี้วสัดุปิดขวางทางลมท่ีใชร้ะบายความร้อนทั้งชุดคอนเดนซ่ิง 

14. ตรวจสอบและอุดรอยร่ัวท่ีผนงั ฝ้า เพดาน ประตูช่องแสง เพื่อป้องกนัความเยน็ร่ัวไหลจาก

หอ้งปรับอากาศ 

15. ทาํความสะอาดแผน่กรองอากาศอยูเ่สมออยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ังจะช่วยประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้าไดร้้อยละ 5-7 

16. กาํหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบาํรุง และมีคู่มือปฏิบติังาน 

17. รณรงค์สร้างจิตสํานึกในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าจากการใช้เคร่ืองปรับอากาศอย่าง

จริงจงั และต่อเน่ืองดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น สต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธ์ จดับอร์ด นิทรรศการ เสียงตามสาย

หรือใหค้วามรู้โดยการจดัอบรมเป็นตน้ 
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หมวดอุปกรณ์สํานักงาน 

1. ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เม่ือไม่มีการใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที หรือตั้ งโปรแกรม           

พกัหนา้จอ 

2. ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพเ์ม่ือไม่มีการใชง้าน ติดต่อกนันานกวา่ 1 ชัว่โมง และ

ปิดเคร่ืองทุกคร้ังหลงัเลิกการใชง้านพร้อมทั้งถอดปลัก๊ออก 

3. เลือกใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบประหยดัพลังงาน เพราะใช้กาํลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 55

ในขณะท่ีรอทาํงานและควรใช้จอภาพขนาดท่ีไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพขนาด 14 น้ิว จะใชพ้ลงังาน

นอ้ยกวา่จอภาพขนาด 17 น้ิวถึงร้อยละ 25 

4. ตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารท่ีพิมพ์จากเคร่ืองพิมพ ์       

จะช่วยลดการส้ินเปลืองพลงังานกระดาษ หมึกพิมพ ์และการสึกหรอของเคร่ืองพิมพไ์ดม้าก 

5. ติดตั้งเครือข่ายเช่ือมโยงการทาํงานของเคร่ืองพิมพเ์พื่อใช้เคร่ืองพิมพร่์วมกนั จะช่วยลด

ความส้ินเปลืองทั้งดา้นพลงังานและการซ่อมบาํรุง 

6. ถ่ายเอกสารแบบสองหนา้เพื่อลดปริมาณการใชก้ระดาษ 

7. ปิดเคร่ืองถ่ายเอกสารทุกคร้ังเลิกงานพร้อมถอดปลัก๊ออก 

8. ถอดปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดในสํานกังานเม่ือเลิกใชง้าน หรือเม่ือไม่มีความตอ้งการใช้

งานนานกวา่ 1 ชัว่โมง 

9. ปฏิบติัตามคาํแนะนําการใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อประหยดัพลังงานและยืดอายุการใช้งาน

อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ 

10. กาํหนดแผนการตรวจเช็คและทาํความสะอาดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อให้สามารถใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

11. รณรงค์การประหยดัพลงังานไฟฟ้าของอุปกรณ์สํานักงาน อย่างจริงจงัและต่อเน่ืองด้วย

วิธีการต่าง ๆ เช่น ติดสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธ์ จดับอร์ดนิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให้ความรู้โดย

การจดัอบรมเป็นตน้ 

 

หมวดตู้เยน็และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอืน่ ๆ 

1. ตั้งตูเ้ยน็ไวใ้นท่ีอากาศถ่ายเทสะดวกและอยูห่่างจากฝาผนงัอยา่งนอ้ย 15 เซนติเมตรเพื่อให้

ระบายความร้อนไดดี้ สามารถประหยดัไฟฟ้าไดร้้อยละ 39 

2. ตั้งสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกบัประเภทอาหาร คือ 3 – 6 องศาเซลเซียสสําหรับ

ช่องธรรมดาและ -18 ถึง -15 องศาเซลเซียสสาํหรับช่องแช่แขง็ หากตอ้งตั้งอุณหภูมิไวต้ ํ่ากวา่ท่ีกาํหนดน้ี 

1 องศาเซลเซียส จะส้ินเปลืองไฟฟ้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 25 

3. เก็บอาหารเป็นสัดส่วนไม่ปนกนั ส่ิงท่ีหยิบบ่อย ๆ ควรไวด้า้นนอกหรือบนสุด เพื่อหยิบ

ใชไ้ดส้ะดวก ช่วยลดการร่ัวไหลของความเยน็ออกจากตู ้ทาํใหป้ระหยดัไฟฟ้า 
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4. ไม่ควรเก็บอาหารในตูเ้ยน็มากเกินไป และเก็บอาหารโดยจดัให้มีช่องว่างเพื่อให้อากาศ

ภายในตูไ้หลเวยีนอยา่งทัว่ถึง 

5. ไม่นาํของร้อนหรือยงัอุ่นอยู่แช่ตู้เย็นเพราะจะทาํให้ตูเ้ย็นสูญเสียความเย็นและมอเตอร์

คอมเพรสเซอร์ตอ้งเร่ิมผลิตความเยน็ใหม่ ทาํใหส้ิ้นเปลืองไฟฟ้า 

6. ไม่เปิดตูเ้ยน็บ่อยหรือเปิดไวน้าน ๆ จะทาํใหอ้ากาศเยน็ไหลออกและส้ินเปลืองไฟฟ้า 

7. ละลายนํ้าแขง็ในช่องแช่แขง็อยา่งนอ้ยทุก 1 เดือน เม่ือใชตู้เ้ยน็ชนิดไม่มีระบบละลายนํ้ าแข็ง

อตัโนมติั 

8. ทาํความสะอาดแผงความร้อนท่ีอยูด่า้นหลงัของตูเ้ยน็ให้สะอาดอยูเ่สมอ โดยการใชผ้า้หรือ

แปรงเช็ดฝุ่ นเพื่อการระบายความร้อนท่ีดี 

9. ตรวจสอบขอบยางประตูตูเ้ยน็ให้ปิดสนิทเพื่อป้องกนัอากาศไหลออก โดยเสียบกระดาษ

ระหวา่งขอบยาง และปิดประตูตูเ้ยน็ ถา้สามารถเล่ือนกระดาษข้ึนลงไดแ้สดงวา่ขอบยางเส่ือมควรเปล่ียน

ใหม่เพราะจะเป็นสาเหตุใหค้อมเพรสเซอร์ทาํงานมากข้ึน  ส้ินเปลืองไฟ 

10. ตรวจสอบสภาพของตูเ้ยน็วา่มีไอนํ้ าเกาะบริเวณผนงั ดา้นนอกหรือไม่  หากมีหยดนํ้ าเกาะ

แสดงวา่ฉนวนเส่ือม 

11. ใชเ้คร่ืองไฟฟ้าชนิดประหยดัพลงังาน 

12. ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เช่น กาตม้นํ้ าไฟฟ้า เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ พดัลม พร้อมถอดปลัก๊ออกทนัที

เม่ือเลิกใชง้าน 

13. ตรวจสอบการร่ัวไหลของไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ หากพบให้รีบปรับปรุงหรือ

ซ่อมแซมทนัที 

14. กาํหนดแผนการตรวจเช็คและซ่อมบาํรุงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด เพื่อดูแลรักษาให้ใชง้านได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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กจิกรรมที่ 3.2 ธูปเทยีนไร้ควนั 

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํงานของ 

1.1 เซลลแ์สงอาทิตย ์

1.2 LED 

2. นกัเรียนร่วมกนัเขา้ไปในโบสถ ์วหิาร ขณะท่ีมีควนัธูปปริมาณมาก แลว้ร่วมกนัอภิปราย

ความรู้สึกของร่างกายต่อควนัธูป 

3. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการทาํงานของเซลลแ์สงอาทิตย ์หลอด LED 

4. นกัเรียนศึกษาวธีิทาํกิจกรรมใหเ้ขา้ใจแลว้ดาํเนินการทดลองตามวธีิทาํ 

ตัวอย่างผลการทาํส่ิงประดิษฐ์ 

 
แผงเซลลแ์สงอาทิตยใ์หไ้ฟฟ้ากระแสตรงขนาดความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 3 โวลต ์กระแสไฟฟ้า 100 

mA. ต่อกบั LED ซ่ึงต่อกนัแบบขนาน ทาํใหห้ลอด LED 4 หลอดสวา่งพร้อมกนั เม่ือหุ้ม LED 3 หลอด 

ดว้ยกระดาษเป็นธูป 3 กา้น และหุม้LED อีก 1 หลอดเทียนไข ตกแต่งดว้ยกระดาษแกว้สีแดงเป็นเปลว

ไฟ ตกแต่งใหเ้ป็นธูป – เทียนใหส้วยงาม 

 ส่ิงประดิษฐท่ี์ไดคื้อ ธูป – เทียนไร้ควนัดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

 

5.   นกัเรียนจะนาํธูป – เทียนไร้ควนัดว้ยพลงังานแสงอาทิตยไ์ปใชเ้วลากลางคืนในประเพณี

เวยีนเทียนรอบ ๆ อุโบสถในวนัสาํคญัทางพุทธศาสนาไดอ้ยา่งไร 

5.1 ส่ิงประดิษฐธู์ปเทียนไร้ควนัน้ีสามารถใชแ้หล่งจ่ายไฟจากถ่านไฟฉาย 2 กอ้นต่อ 

อนุกรมกนัจะไดค้วามต่างศกัย ์3 โวลต ์แทนแผงเซลลแ์สงอาทิตยข์นาด 3 โวลตไ์ด ้

5.2 จากขอ้ 5.1 สามารถนาํธูป – เทียนไร้ควนัไปเวยีนเทียนรอบ ๆ อุโบสถในวนัสาํคญัทาง 

พุทธศาสนาไดโ้ดยไม่แสบตาจากควนัธูปและปวดแสบปวดร้อนจากนํ้าตาเทียน 

+ - 3V 

แผงเซลล์แสงอาทติย์ 
=== === 
=== === 
=== === 
=== === 
 

รูปวงจรและส่ิงประดิษฐธู์ป-เทียนไร้ควนัดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์
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ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล 

1. เซลล์แสงอาทติย์ทาํงานได้อย่างไร 

เซลล์แสงอาทิตยท่ี์ไดน้าํมาจาํหน่ายในประเทศไทยนั้น โครงสร้างหลกัจะประกอบดว้ย

ช้ินสารก่ึงตวันาํ(Semicoductor) คือซิลิกอน ซ่ึงเป็นธาตุใน Group IVของตารางธาตุ (Periodic Tables) ท่ี

มีอิเล็กตรอนวงนอก 4 ตวั 

 ซิลิกอนถูกผสมดว้ยสารเจือปน (Imqurities) ทาํให้การนาํไฟฟ้าในแต่ละส่วนของซิลิกอน

จากพาหะ(Charge Carriers) ต่างกนัส่วนหน่ึงเป็นซิลิกอนท่ีอยูด่า้นบนของเซลล์(ดูรูป1ประกอบ) จะถูก

เจือสารหรือ “โด๊ป”(Dope) ดว้ยกระบวนการแทรกเอาอะตอมของธาตุบางชนิดเขา้ไปในโครงผลึกของ

สารก่ึงตวันาํ ทาํใหเ้พิ่มความสามารถในการเป็นตวันาํไฟฟ้าของสารก่ึงตวันาํไดดี้ข้ึน 5 เท่า ผลึกซิลิกอน

ส่วนน้ีจะถูกโด๊ปดว้ยธาตุจาก Group V คือฟอสฟอรัส ซ่ึงมีอิเล็กตรอนวงนอก 5 ตวั เม่ืออะตอมจบักบั

อะตอมซิลิกอนแล้วจะมีอิเล็กตรอนเหลือ 1 ตัว อิเล็กตรอนน้ีสามารถหลุดออกจากอะตอมของ

ฟอสฟอรัสไดง่้าย และกลายเป็นพาหะไฟฟ้าซ่ึงมีประจุลบ เรียกสารก่ึงตวันาํซ่ึงเจือดว้ยธาตุ Group V   

วา่สารก่ึงตวันาํชนิดเอน็ (N-Type) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         อีกส่วนหน่ึงจะเจือสารซ่ึงเป็นธาตุจากGroup III เช่น โบรอน ซ่ึงมีอิเล็กตรอนวงนอก  3 

ตวัเม่ืออะตอมเหล่าน้ีจบักบัซิลิกอนอะตอมแลว้ยงัขาดอิเล็กตรอนอีก 1ตวั ชั้นอิเล็กตรอนวงนอกจึงจะ

สมบูรณ์ อิเล็กตรอนจากซิลิกอนอ่ืน ๆ สามารถเคล่ือนท่ีเขา้มาแทนอิเล็กตรอนท่ีขาดอีกหน่ึงตวัน้ีได้

เน่ืองจากซิลิกอนอะตอม ในโครงสร้างผลึกมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนอยูเ่ดิม 8 ตวั เม่ือเสียอิเล็กตรอนไป 1 ตวั

จึงขาดอิเล็กตรอนหน่ึงตวั การเคล่ือนท่ีเขา้มาแทนท่ีอิเล็กตรอนท่ีขาดไปน้ี มีผลทางไฟฟ้าเหมือนกบัการ

เคล่ือนท่ีของประจุบวกในทิศตรงขา้ม เรียกสารก่ึงตวันาํซ่ึงเจือดว้ยธาตุจาก Group III ว่าสารก่ึงตวันาํ

ชนิดพี (P-Type) การนาํไฟฟ้าเกิดประจุบวกเป็นหลกั ประจุบวกท่ีเคล่ือนนาํไฟฟ้าน้ีได้เรียกว่า โฮล

(Hole) จากความไม่สมดุลของอิเล็กตรอนตรงกบับริเวณท่ีเป็นรอยต่อของชนิดเอ็นและชนิดพี เรียกว่า

 

รูป แสดงโครงสร้างเซลลแ์สงอาทิตย ์
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รอยต่อหรือรอยสัมผสัพีเอ็น (PN junction) หนาประมาณ 200 - 300µm. จึงมีการถ่ายเทประจุระหวา่ง

ผลึกชั้นพี กบัชั้นเอ็น ผิวด้านรับแสงของเซลล์หรือผิวบนมีขั้วไฟฟ้าปกคลุมอยู่บางส่วน และมีฟิล์ม

เคลือบกนัสารสะทอ้นแสง(Antireflection Coating) ฉาบอยู ่ผิวล่างจะมีขั้วไฟฟ้าปกคลุมหมด ทาํให้เกิด

ไฟฟ้าสถิตข้ึนบริเวณรอยต่อของผลึกทั้งสองชนิด 

 เม่ือมีแสงอาทิตย์ส่องมากระทบกับเซลล์โฟตอนของแสง (Photon : ควอนตมัของรังสี

แม่เหล็กไฟฟ้า มีพลงังานเท่ากบั hv บางคร้ังพิจารณาโฟตอนเป็นอนุภาคมูลฐาน ท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว

แสง และมีโมเมนตมั h/v หรือ h ) ผา่นผลึกชั้นเอ็นเขา้ไปในบริเวณรอยต่อ ทาํให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระ 

ขณะเดียวกนัท่ีผลึกชั้นพีก็เกิดโฮลจาํนวนมาก ดงันั้น เม่ือมีการบดักรีสายไฟเขา้กบัขั้วไฟฟ้าดา้นบนและ

ดา้นหลงัของเซลล์แลว้ต่อเขา้กบัภาระไฟฟ้า (Electrical load) เช่น หลอดไฟฟ้า ซ่ึงต่ออยูภ่ายนอกเซลล์

กระแสไฟฟ้าจะเคล่ือนท่ีผ่านผลึกชั้นเอ็น ผ่านขั้วไฟฟ้า ผ่านหลอดไฟฟ้า (หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ) 

และกลับไปยงัผลึกชั้ นพี จากชั้ นพีไปชั้ นเอ็น กระแสไฟฟ้าน้ีจะไหลอยู่ตลอดเวลาเม่ือมีแสงมา            

ตกกระทบ    

2. 1ไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diode) เรียกยอ่ ๆ วา่1LED คือ ซ่ึงสามารถเปล่งแสงออกมา

ไดแ้สงท่ีเปล่งออกมาประกอบดว้ยคล่ืนความถ่ีเดียวและเฟสต่อเน่ืองกนั ซ่ึงต่างกบัแสงธรรมดาท่ีตาคน

มองเห็น โดยหลอด1LED สามารถเปล่งแสงได้เม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และ

ประสิทธิภาพในการใหแ้สงสวา่งก็ยงัดีกวา่หลอดไฟขนาดเล็กทัว่ๆ ไป 

 
ไดโอดชนิดน้ี(LED) เหมือนไดโอดทัว่ ๆ ไปท่ีประกอบดว้ยสารก่ึงตวันาํชนิด P และ N  

ประกบกนัมีผวิขา้งหน่ึงเรียบเป็นมนัคลา้ยกระจก เม่ือไดโอดตกไบแอสตรงจะทาํใหอิ้เลคตรอนท่ีสารก่ึง

ตวันาํชนิด N มีพลงังานสูงข้ึนจนสามารถวิ่งขา้มรอยต่อไปรวมกบัโฮลใน P ต่อให้เกิดพลงังานในรูป

ของประจุโฟตอน ซ่ึงจะส่องแสงออกมา การประยุกต์ LED ไปใช้งานอยา่งกวา้งขวางส่วนมากใช้ใน

ภาคแสดงผล LED โดยทัว่ไปมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ LED ชนิดท่ีตาคนเห็นได ้กบัชนิดท่ีตาคนมองไม่เห็น

ตอ้งใชท้รานซิสเตอร์มาเป็นตวัรับแสงแทนนยัน์ตาคน 

http://industrial.hidofree.com/electronic-electrical/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
http://industrial.hidofree.com/electronic-electrical/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
http://industrial.hidofree.com/electronic-electrical/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
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ปัจ จุบันจากความ ก้าวหน้า อย่างรวดเ ร็วของ

เทคโนโลยเีซมิคอนดกัเตอร์ ทาํให้เทคโนโลยีของLED กา้วหนา้

อย่างรวดเร็วตามไปด้วย ได้มีการนาํ LED มาใช้ประโยชน์

แพร่หลายมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น ในเคร่ืองคิดเลข สัญญาณจราจร 

ไฟทา้ยรถยนต์ ป้ายสัญญาณต่างๆ ไฟฉาย ไฟให้สัญญาณของ

ประภาคาร จอภาพยนตร์ขนาดใหญ่1 ยิ่งไปกวา่นั้น ห1นา้จอ LCD 

ของโทรศพัท์มือถือ1ท่ีเราใช้กนัทัว่ไป เกือบทั้งหมดจะให้แสง

สวา่งดว้ย1  LED 

 

3.3 คดิประดิษฐ์โคมลอย 

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ใหน้กัเรียนเตรียมไมไ้ผม่าจากบา้น 

2. ครูจดัทาํเตาสาํหรับใชป้ล่อยโคมลอยพร้อมเช้ือเพลิง 

3. ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัประเพณีและความเช่ือเก่ียวกบัการปล่อยโคมลอย 

4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบโคมลอยโดยการวาดลงบนกระดาษพร้อมกาํหนดขนาด   

ลงไปดว้ย แลว้นาํผลงานมาเสนอหนา้ชั้น จากนั้นใหน้กัเรียนลงมือประดิษฐโ์คมลอยตามแบบท่ีเขียนไว ้

5. ใหน้กัเรียนทดลองปล่อยโคมลอย ใหแ้ต่ละกลุ่ม 

สังเกตและบนัทึกผลการทดลองลงในตารางดงัตวัอยา่ง 

กลุ่มท่ี ลกัษณะ ความกวา้งของปากโคม การลอย 

    

 

 

 

 

 

 

6. นาํผลการทดลองท่ีบนัทึกลงในตาราง มาร่วมกนัอภิปรายถึงสาเหตุท่ีทาํให้โคมลอยลอยได้

หรือไม่ได ้

 

 

http://industrial.hidofree.com/electronic-electrical/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
http://industrial.hidofree.com/electronic-electrical/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
http://industrial.hidofree.com/electronic-electrical/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5/led-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
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ตัวอย่างวธีิทาํโคมลอยอย่างง่าย 

วธีิทาํโคมลอย 

ขั้นท่ี 1 

 ออกแบบและกะประมาณจะทาํรูปทรงลกัษณะใดและจะตอ้งใช้กระดาษว่าวซ่ึงมีนํ้ าหนกัเบา

มากเป็นจาํนวนก่ีแผ่น เช่น ถ้าต้องการทาํโคมลอยลักษณะรูปทรงส่ีเหล่ียมดังภาพข้างล่าง โดยใช้

กระดาษดา้นละ 1 แผน่ จะตอ้งใชก้ระดาษทั้งหมด 6 แผน่เพราะมีอยู ่6 ดา้น 
 

ขั้นท่ี 2 

 ใช้กาวหรือแป้งเปียกติดกระดาษให้เป็นโคมลอย ตามท่ีออกแบบไวโ้ดยทาํด้านข้างของ        

โคมลอยก่อน หลงัจากนั้นก็ทาํดา้นบนและดา้นล่าง (ดา้นปาก) เป็นลาํดบัสุดทา้ย โดยเรียงตามลาํดบั 

               
วธีิทาํปากของโคมลอย 

1. นาํไมไ้ผ่มาผ่าซีก พร้อมกบัเหลาให้แบนและบาง ขนาดกวา้งประมาณ 1 เซนติเมตรหนา 

0.2  เซนติเมตร 

2. นาํไมไ้ผแ่บนท่ีเหลาไดม้าขดเป็นรูปวงกลม ใหมี้ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณคร่ึงหน่ึง

ของความกวา้งดา้นล่างของโคมลอย 

 

ดา้นบน 

ดา้นขา้ง 

ดา้นล่าง 
ปาก 

ทรงส่ีเหลี่ยม ทรงกระบอก 

โคมลอย 

ความยาวเส้นผา่นศูนยก์ลาง  = 

 คร่ึงหน่ึงของความกวา้งของ

ดา้นล่าง 

ความยาวเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  =  คร่ึงหน่ึงของความกวา้งของดา้นน้ี 
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วธีิการปล่อย 

- นําปีบหรือถังนํ้ ามาใบหน่ึง (อาจเป็นปีบหรือถังนํ้ าเก่า ๆ ก็ได้) เจาะตรงด้านปากให้มี

ลกัษณะเป็นท่ีระบายอากาศคลา้ยกบัเตาทัว่ ๆไป ส่วนดา้นกน้เจาะรูให้เท่ากบัขนาดของท่อซีเมนตห์รือ

ท่อไมดิ้บ ๆ โตพอท่ีท่อดงักล่าวสามารถจะสวมลงไปไดพ้อดี 

- จดัตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆดงัภาพ 

 
- นาํเศษผา้ขนาดประมาณ 2 กาํมือใหญ่ ๆ ชุบดว้ยนํ้ ามนัดีเซลบรรจุเขา้ไปในเตา อาจใชช้นั

แทนก็ได ้ถา้ใชช้นัไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้ศษผา้แต่ ชนัมีราคาแพงและค่อนขา้งหายากจึงไม่ค่อยนิยมใชก้นั 

- นาํโคมลอยซ่ึงไดจ้ดัทาํไวเ้รียบร้อยแลว้มาพดัเพื่อให้พองตวัออกเสียก่อนแลว้ใช้ไมง่้าม    

ยนับ่วงดงัรูปขา้งบน 

- จุดไฟท่ีเศษผา้ จะมีควนัและอากาศร้อนเกิดข้ึนเหนือปากท่อ นาํปากของโคมลอยมาจ่อตรง

ปากท่อเพื่อท่ีจะให้ควนัและอากาศร้อนเขา้ไปในโคมลอย พยายามบรรจุควนัและอากาศร้อนเขา้ไปให้

มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้จนกระทัง่โคมลอยพองตวัออกจนตึงและพยายามท่ีจะลอยข้ึนไปจึงปล่อยไมท่ี้

ยนับ่วงออก โคมลอยจะลอยข้ึนสู่อากาศ 

 7.    จากการตอบคาํถามของนกัเรียนควรตอบและสรุปไดว้า่ 

7.1  โครงงานส่ิงประดิษฐ์ คือโครงงานประเภทท่ีมีการกําหนดตัวแปรท่ีต้องศึกษา

เช่นเดียวกนักบัโครงงานประเภททดลองและจดัเป็นโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยุกต์ทฤษฎีหรือ

หลกัการทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซ่ึง

อาจเป็นการคิดประดิษฐ์ของใหม่ ๆ หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมท่ีมีอยู่แลว้ ให้มีประสิทธิภาพ

สูงข้ึนก็ได้ โครงงานประเภทน้ีรวมไปถึงการสร้างแบบจาํลองเพื่ออธิบายแนวความคิดต่าง ๆ ด้วย 

บ่วง 

โคมลอย 

ปากของโคม

 
ควนั 

ท่อ(อาจเป็นไมไ้ผดิ่บ ๆหรือท่อซีเมนต)์ 

ปีบหรือถงันํ้ าเก่าๆ 

กน้ปีบ 

ปากปีบ 

ไมง่้ามสาํหรับยนับ่วง 

ผา้ข้ีร้ิวชุบนํ้ ามนัดีเซลอาจใชช้นัก็ได ้
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ตวัอย่างโครงงานประเภทน้ี ได้แก่ หุ่นยนต์ใช้ในบา้น รถเด็กเล็กพลงังานแสงอาทิตย ์เคร่ืองจกัรกล

พลงังานแม่เหล็ก เคร่ืองดกัแมลงวนั ฯลฯ 

โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์ส่วนใหญ่จะกาํหนดตวัแปรท่ีศึกษา ดงัน้ี 

ตัวแปรต้น ศึกษาในดา้น 

∗ รูปทรงหรือโครงสร้างท่ีเหมาะสมของส่ิงประดิษฐ ์

∗ ชนิดของวสัดุท่ีเหมาะสมในการทาํส่ิงประดิษฐ ์

ตัวแปรตาม 

∗ คุณภาพของส่ิงประดิษฐ ์ซ่ึงจะกาํหนดเกณฑก์ารวดัต่าง ๆ กนัตามลกัษณะของ

การทาํงานของส่ิงประดิษฐ ์

ตัวแปรควบคุม 

∗ คือส่ิงท่ีจะควบคุมไม่ใหผ้ลการวดัตวัแปรตามคลาดเคล่ือน 

7.2   นกัเรียนออกแบบทาํโคมลอยให้เป็นโครงงานส่ิงประดิษฐ์ไดจ้ากการทาํโคมลอยให้มี

รูปทรงทางเรขาคณิตต่างกนัแต่มีปริมาตรเท่ากนั 

7.3  การทําโคมลอยอาจทําได้หลายแบบ แต่ท่ีนิยมทําเพราะทําได้ง่ายมี 2 แบบคือ             

รูปส่ีเหล่ียมและทรงกระบอก 

        7.4  สาเหตุท่ีโคมลอยลอยข้ึนได้หรือไม่ได้   มีสาเหตุมาจาก ขนาดและรูปทรงของ       

โคมลอย  ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดของปากกบัตวัโคม ปริมาณเช้ือเพลิง ปริมาตรอากาศร้อน ส่วน

สาเหตุท่ีทาํใหโ้คมลอยตกลง หลงัจากลอยข้ึนสูงแลว้ เน่ืองจากอากาศร้อน ภายในโคมลอยเยน็ตวัลง 

7.5   นกัเรียนสามารถนาํผลจากกิจกรรมน้ีไปอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะหลงัคาโบสถ์ วิหาร 

และรูปทรงของอาคารโบสถ ์วหิารไดว้า่ 

- รูปทรงหลังคา โบสถ์ วิหาร เป็นทรงจัว่ มีชายคายื่นออกโดยรอบ เพราะเป็น

รูปทรงท่ีมีการป้องกนัแสงแดดและฝนไดดี้  วสัดุมุงหลงัคา มีสีอ่อนของกระเบ้ืองดินเผาช่วยสะทอ้น

ความร้อนไดดี้กวา่สีเขม้ ความลาดชนัของหลงัคาทรงจัว่ เน่ืองจากมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา ทาํให้หลงัคามี

ความลาดชนัมาก เพราะเป็นกระเบ้ืองแผ่นเล็กมีรอยต่อมาก  บริเวณเชิงชายท่ีปิดใตช้ายคาของหลงัคา

โดยรอบ เพื่อป้องกนัไม่ให้นกเขา้ไปทาํรังได ้ เปิดช่องวา่งประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศร้อนใต้

หลงัคาและอากาศร้อนภายในอาคารท่ีขยายตวัใตห้ลงัคาลอยตวัสูงข้ึนระบายออกโดยเร็ว 

- ภายในโบสถ์ วิหาร  จะมีหน้าต่างจาํนวนมากโดยรอบและมีประตูทางด้านหน้า

และดา้นหลงัขนาดใหญ่เพื่อให้อากาศเยน็เขา้มาแทนท่ีอากาศร้อน ท่ีลอยข้ึนสูงไดอ้ย่างรวดเร็ว ทาํให้

โบสถ์ วิหาร มีอุณหภูมิท่ีตํ่ากวา่ภายนอกประมาณ 4 °C องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ป้องกนัความร้อนไดดี้ข้ึน 
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∗ ร่มเงาของตน้ไมท่ี้ทอดบงัหลงัคาโบสถ์ วิหารไว ้และร่มเงาจากอาคารใกลเ้คียงก็   

มีส่วนช่วยใหโ้บสถ ์วหิารร่มเยน็และลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกลงส่วนหน่ึง 

∗ การระบายอากาศท่ีหลงัคาโดยใชพ้ดัลมดูดอากาศ ปัจจุบนั หลาย ๆวดัหนัมาใชพ้ดั

ดูดอากาศแบบธรรมชาติท่ีไม่ใชไ้ฟฟ้าติดไวท่ี้บริเวณใกลส้ันหลงัคา เพื่อช่วยระบายความร้อนออกจาก

ส่วนใตห้ลงัคาวิธีน้ีเป็นการแกปั้ญหาอยา่งหน่ึง การติดพดัลมไวท่ี้จุดใกลส้ันหลงัคาจะช่วยให้เกิดการ

เคล่ือนไหวของอากาศไดบ้า้งเน่ืองจากบริเวณสันหลงัคาอากาศจะมีความร้อนมากกวา่ส่วนอ่ืน ๆ และจะ

ลอยตวัสูงข้ึนก็จะช่วยพาใหพ้ดัลมดูดอากาศตามธรรมชาติน้ีทาํงาน 

สรุปรูปทรงหลงัคาโบสถ์ วิหาร ท่ีดีควรให้อากาศบริเวณใตโ้ครงสร้างหลงัคามี

การระบายความร้อนออกไปใหม้ากท่ีสุดและเร็วท่ีสุดดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับครู 

 ครูควรทาํอุปกรณ์เพื่อทดสอบการระบายอากาศโดยใชพ้ดัลมดูดอากาศแบบ

ท่ีไม่ใชไ้ฟฟ้าติดไวท่ี้บริเวณใกลส้ันหลงัคาตามตวัอยา่งน้ีแลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัคิด

ออกแบบการทดลอง 

 

ใบพดัอะลูมิเนียม 

ขวดพลาสติกขนาด 2 

ลิตรตดัหวัทา้ย แกนใบพดั 

บา้นจาํลองทาํดว้ยกล่อง

กระดาษ 

ขวดพลาสติกตดัหวัทา้ย 

ใบพดัอะลูมิเนียม 
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กจิกรรมที่ 4 : มหัศจรรย์ศาสนสถาน 

 

จุดประสงค์ 

1. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัภูมิปัญญา ความเช่ือ และวนัสาํคญัในพุทธศาสนาท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

ดาราศาสตร์ 

2. สาํรวจส่ิงก่อสร้างในวดัท่ีแสดงถึงภูมิความรู้เร่ืองทิศ 

3. ทดลองและการหาทิศจากการสังเกตเงาของวตัถุท่ีเกิดจากแสงอาทิตย ์

4. ทดลองและเปรียบเทียบกองทรายรูปแบบต่างๆ 

5. สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัประเพณีก่อเจดียท์ราย 
 

วสัดุอุปกรณ์ 

1.   แท่งไมต้รงยาว 1.20 เมตร      1    ท่อน 

2.   เส้นดา้ย ยาว 1 เมตร    1    เส้น 

3.   กอ้นหินขนาดเล็ก     1    กอ้น 

4.   ไมบ้รรทดั 1    อนั 

5.   ไมว้ดัมุม 1    อนั 

6.   ตะปูยาว 7.5 เซนติเมตร(ยาว3 น้ิว) 6    ตวั 
 

กจิกรรมที ่ 4  มหัศจรรย์ศาสนสถาน  มี 2 กิจกรรมยอ่ย คือ 

4.1. การออกแบบศาสนสถาน 

4.2. เรียนรู้เร่ืองทรายในวดั 

 

4.1 การออกแบบศาสนสถาน 
 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. นกัเรียนอ่าน “ มหศัจรรย!์ พระอาทิตยล์อดประตู ปราสาทพนมรุ้ง” 

1.1 ร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัวธีิการสืบคน้ขอ้มูลทางดาราศาสตร์เก่ียวกบั เวลา การบอกทิศ 

และความเช่ือ 

1.2 อธิบายวา่ปราสาทหินพนมรุ้งน่าจะมีการวางแผนผงัอยา่งไร 

2. นกัเรียนทดลองหาทิศโดย 

2.1 ปักแท่งไมล้งไปในดินลึก 20 เซนติเมตรให้อยู่ในแนวด่ิง บนพื้นราบแล้วทดสอบ

แนวด่ิงของไมโ้ดยใชด้า้ยผกูกบักอ้นหินทดสอบแนวด่ิงของไมไ้ดโ้ดยใชเ้ชือกท่ีถ่วงนํ้ าหนกั เช่นผกูกบั

กอ้นหิน แทนลูกด่ิง 
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2.2 ตอกตะปูเพื่อบอกตาํแหน่งปลายเงาของแท่งไม ้ทุก ๆ 1 ชัว่โมงก่อนเท่ียง 

2.3 ตอกตะปูเพื่อบอกตาํแหน่งปลายเงาของแท่งไม ้ทุก ๆ 1 ชัว่โมงหลงัเท่ียง  

2.4 ลากเส้นตรงผา่นจุดท่ีตอกตะปูในขอ้  2.2 และ ขอ้ 2.3ทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั 

2.5 ตรงตาํแหน่งจุดท่ีปักไม ้ใหล้ากเส้นตรงทาํมุม 90 องศา กบัเส้นตรงในขอ้ 2.4 

 

จากกจิกรรมให้นักเรียนตอบคําถามดังนี ้

1. ลากเส้นตรงจากขอ้ 4 จะบอกแนวทิศอะไร 

2. ลากเส้นตรงจากขอ้ 5 จะบอกแนวทิศอะไร 

3. นอกจากวธีิการท่ีทดลองมาน้ีนกัเรียนจะบอกวธีิการหาทิศจากวธีิอ่ืน ๆไดห้รือไม่อยา่งไร 

4. ปราสาทหินพนมรุ้งน่าจะมีการวางแผนผงัอยา่งไร 

แนวคําตอบ 

1. เม่ือลากเส้นจากขอ้ 4 เงาของไม้ก่อนเท่ียงจะเป็นทิศตะวนัตกและเงาของไมห้ลังเท่ียง       

จะเป็นทิศตะวนัออก 

2. ลากเส้นตรงทาํมุม 90 องศา กบัเส้นตรงในขอ้ 4 จะบอกแนวทิศ เหนือ – ใต ้

3. หาทิศเหนือ ไดจ้าก ดาวเหนือ กลุ่มดาวจระเข ้กลุ่มดาวคา้งคาว 

4. จากหลกัฐานศิลาจารึกท่ีคน้พบปราสาทหินพนมรุ้งสร้างในช่วง พ.ศ.1487 - 1511 ใชห้ลกั

สถาปัตยกรรมสร้างตวัปราสาทสอดรับหลกัการของดาราศาสตร์ เพื่อให้ทิศทางของแสงอาทิตยผ์่าน

ประตู 15 ช่องพอดีวา่ ดวงอาทิตยน์ั้นจะโคจรตามเส้น "สุริยวิถี" (Ecliptic) ซ่ึงใน 1 ปีจะมี 2 วนั ท่ีดวง

อาทิตยอ์ยูใ่นตาํแหน่งตั้งฉากกบัเส้นศูนยสู์ตรโลก ทาํให้เวลากลางคืนและกลางวนัเท่ากนัพอดี หรือท่ี

เรียกว่า “วนัวิษุวตั” คือ วนัท่ี 21 มี.ค. เรียกวา่ "วนัวสันตวิษุวตั" (Vernal equinox) และวนัท่ี 22 ก.ย. 

เรียกวา่ "วนัศารทวษุิวตั" (Autumnal equinox) 

 ในส่วนสถาปัตยกรรมของปราสาทหินพนมรุ้งนั้น เป็นการสร้างจากแนวทิศตะวนัออกไป

ทางทิศตะวนัตก อยูใ่นตาํแหน่งเอียงจากแกนโลกแนวนอน 5 องศา จึงทาํให้ในวนัปกติ ดวงอาทิตยข้ึ์น

และลง ผา่นช่องประตูของปราสาทหินไม่ตรงกนั 

 ทั้งน้ี ปรากฏการณ์ดงักล่าว มีความสัมพนัธ์กบัวนัวิษุวตั คือ การข้ึนและลงอยู่ในช่วง

ก่ึงกลางระหวา่งวนัวิษุวตัพอดี ดงันั้น การข้ึนและลงของดวงอาทิตยท่ี์ผา่นประตู 15 ช่อง จึงไม่สอดรับ

กนั จึงทาํใหใ้น 1 ปี นั้น จะมี 4 คร้ัง ท่ีดวงอาทิตยจ์ะข้ึนตรงช่องประตูทั้ง 15 ช่อง คือวนัท่ี 3-5 เม.ย. และ 

8-10 ก.ย. และดวงอาทิตยล์งลบัขอบฟ้าตรงช่องประตูทั้ง 15 ช่อง ในช่วงวนัท่ี 6-8 มี.ค. และ 5-7 ต.ค. 

5. จากการทาํกิจกรรมและการตอบคาํถาม นกัเรียนควรสรุปไดว้่าสามารถหาทิศ เหนือ – ใต ้

ไดจ้ากเงาของวตัถุจากแสงอาทิตยแ์ละจากวธีิสังเกตดาวเหนือ กลุ่มดาวจระเข ้กลุ่มดาวคา้งคาว  

 

 



110 
 

1.    ตัวอย่างการสืบค้นภูมิปัญญาทางดาราศาสตร์       

จงัหวะธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการ ข้ึน – ตก ประจาํวนัของดวงอาทิตย์ การเปล่ียนลกัษณะ

ปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละเดือน การเปล่ียนตาํแหน่งข้ึนและตกของดวงอาทิตย์ตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงของกลุ่มดาวบนฟ้าในแต่ละฤดูกาล ทาํให้มนุษยรู้์จกัพฒันาระบบเวลาข้ึนมาใช้ในการ

ดาํเนินชีวิต โดยการพฒันาระบบเวลาในช่วงแรกนั้น มนุษยส์ร้างส่ิงก่อสร้าง ตวัอย่างเช่น วดั กาํแพง

เมือง หรือสถานท่ีประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นจุดการวางตาํแหน่งอยา่งเหมาะสมกบัทิศการข้ึนตกของ

ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ หรือกลุ่มดาว ณ วนัและเวลาท่ีสําคญัต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวนัและเวลาท่ี

สัมพนัธ์กบัช่วงการเปล่ียนแปลงฤดูกาลซ่ึงมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ภูมิปัญญาของมนุษย์

ทาํให้มนุษย์พฒันาวิธีท่ีจะสามารถกาํหนดทิศทางได้อย่างถูกต้องและแม่นยาํ เช่น การกาํหนดทิศ     

เหนือ – ใต ้ตะวนัออก – ตะวนัตกโดยการสังเกตเงาของดวงอาทิตย ์เป็นตน้  

 ภูมิปัญญาทางดาราศาสตร์สะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรมของมนุษยอ์ยู่หลายประการ เม่ือมอง

โดยภาพรวมแลว้ ในกลุ่มชนใดก็ตาม ดาราศาสตร์มีบทบาทต่อวถีิชีวติของคนอยู ่3 ประการ คือ 

(ก.) เร่ืองเก่ียวกบัเวลา 

(ข.) เร่ืองเก่ียวกบัทิศ 

(ค.) เร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือ 

 

ความจาํเป็นเร่ืองการกาํหนดเวลาและทิศทาง ทาํให้มนุษยต์อ้งพยายามหาท่ีหมายใดก็ตามท่ี

สามารถบอกเวลาและทิศทางไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงการโคจรของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดาวอ่ืน ๆ มี

การดาํเนินไปแบบเป็นวฏัจกัร ทาํให้กลุ่มชนต่าง ๆ รู้จกัสังเกตวฏัจกัรแห่งธรรมชาติเหล่านั้น เพื่อมา

กาํหนดเวลาและทิศทาง ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมท่ีช้ีให้เห็นถึงการรู้จกัสังเกตวฏัจกัรแห่งธรรมชาติของ

มนุษย์ปรากฏออกมาในรูปของการวางแนวทิศของส่ิงก่อสร้าง อันได้แก่ อนุสาวรีย์ วิหาร และ

ส่ิงก่อสร้างอีกหลายแห่งท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างเอาไวใ้นอดีตตามแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ  

 

วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินนั้น นอกจากจะพฒันาข้ึนเองภายในกลุ่มชนแลว้ บางคร้ังอาจรับ

เอาวฒันธรรมมาจากทอ้งถ่ินอ่ืนแลว้นาํมาแกไ้ขปรับปรุงให้เขา้กบัจิตใจและส่ิงแวดลอ้มของตน ดงัเช่น

คติความเช่ือและลทัธิพิธีท่ีไทยรับมาจากท่ีอ่ืน ก็นาํมาปรับให้เขา้กบัวฒันธรรมของตนเอง เม่ือไทยรับ

เอาพุทธศาสนามานับถือ ก็ปรับปรุงลทัธิความเช่ือเดิมของตน คือ คติผีสางเทวดา ให้เขา้ได้กบัพุทธ

ศาสนาและเม่ือไทยรับลทัธิฮินดูเขา้มานบัถือ ก็ปรับปรุงลทัธิฮินดูใหเ้ขา้กนัไดก้บัพุทธศาสนาในท่ีสุด 

 วฒันธรรมลา้นนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทางดา้นดาราศาสตร์โดยภาพรวมแลว้ก็คงมีลกัษณะ

คล้ายคลึงกบัวฒันธรรมของถ่ินอ่ืนเน่ืองจากส่วนใหญ่ไดรั้บเอามาจากทอ้งถ่ินอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
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ทางลทัธิฮินดูซ่ึงมีท่ีมาจากลทัธิศาสนาพราหมณ์ แต่ก็ไดน้าํมาปรับปรุงให้เขา้กบัวิถีชีวิตของชาวลา้นนา 

ดงันั้นชาวลา้นนาจึงรู้จกัวิชาดาราศาสตร์เป็นอยา่งดี  และรู้จกัประยุกตว์ิชาดาราศาสตร์มาใชใ้นปฏิทิน

กาํหนดเวลา รวมทั้งการเอาดวงดาวมาใชใ้นทางโหราศาสตร์ ดงัปรากฏอยูใ่นแผนท่ีตารางดาวลา้นนาท่ี

ไดมี้การจารึกไวน้านหลายร้อยปีแลว้และไดมี้การคดัลอกสืบมาจนถึงปัจจุบนั 

 

 

ภาพแสดงแผนทีต่ารางดาวล้านนา (ภาษาเมืองล้านนา) 

 

ภาพแสดงแผนทีต่ารางดาวล้านนา (ภาษาไทย) 

ชาวลา้นนาใช้ดาวบนทอ้งฟ้าเป็นท่ีหมายกาํหนดเวลาดว้ย กล่าวคือใชก้ลุ่มดาวจกัราศีแทนเข็ม

นาฬิกา โดยกาํหนดดงัน้ี ราศีเมษกวา้ง 5 นาทิกา ราศีพฤษภกวา้ง 4 นาทิกา ราศีมิถุนกวา้ง 3 นาทิกา ราศี

กรกฎกวา้ง 5 นาทิกา ราศีสิงห์กวา้ง 6 นาทิกา ราศีกนัยก์วา้ง 7 นาทิกา ราศีตุลยก์วา้ง 7 นาทิกา ราศีพิจิก
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กวา้ง 6 นาทิกา ราศีธนูกวา้ง 5 นาทิกา ราศีมงักรกวา้ง 3 นาทิกา ราศีกุมภ์กวา้ง 4 นาทิกา และราศีมีน

กวา้ง 5 นาทิกา รวม 1 รอบของจกัราศี เท่ากบั 60 นาทิกาพอดี ในแต่ละฤดูกาลกลุ่มดาวในจกัราศีจะ

ปรากฏบนท้องฟ้าแตกต่างกนั เช่น ในเดือนสิงหาคม จะเห็นกลุ่มดาวราศีกันยป์รากฏท่ีขอบฟ้าด้าน

ตะวนัตกในตอนเยน็ และจะเห็นกลุ่มดาวราศีมิถุนปรากฏท่ีขอบฟ้าดา้นตะวนัออกในตอนเชา้  เป็นตน้

เน่ืองจากสมยัก่อนยงัไม่มีนาฬิกาใชจ้บัเวลาเม่ือจะกาํหนดเวลาในการทาํพิธีกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ จะ

ใช้วิธีสังเกตกลุ่มดาวเป็นหลกั โดยอาจใช้ขอบฟ้าเป็นท่ีหมายถึงหลงัคาเป็นท่ีหมายบา้ง ซ่ึงทางลา้นนา

อาจสังเกตจากกาแล ช่อฟ้า ใบระกา เป็นตน้ เป็นท่ีหมาย เม่ือกลุ่มดาวใดปรากฏ ณ ตาํแหน่งท่ีกาํหนด

เป็นท่ีหมายก็เร่ิมประกอบพิธีกรรมหรือทาํกิจกรรมได ้

 
http://art-culture.chiangmai.ac.th/oldhome/kalae/images/640/640w0379.jpg 

 

 

 

                     

ภาพกาแล                                                 ภาพช่อฟ้า 

ภาพแสดงกาแลและช่อฟ้าซ่ึงแสดงถึงภูมิปัญญาด้านดาราศาสตร์ของชาวล้านนา 

 

เร่ืองการกาํหนดทิศทางของชาวลา้นนาก็เป็นเร่ืองท่ีน่าคน้ควา้ศึกษาอีกเร่ืองหน่ึง การกาํหนดทิศ

โดยการดูดาวของคนโบราณนั้น เท่าท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้มามีวธีิการง่าย ๆ อยู ่2 วธีิ กล่าวคือ 

1. โดยการสังเกตดาวเหนือ (polaris) 

2. โดยการสังเกตตาํแหน่งการข้ึนตกของดวงอาทิตย ์ณ วนัเวลาท่ีเหมาะสม 

ดาวเหนือ (polaris) เป็นดาวฤกษ์ท่ีอยู่บริเวณขั้วเหนือของทอ้งฟ้า ดงันั้นดาวเหนือจึงถือไดว้่า

เป็นดาวท่ีอยูน่ิ่งบนทอ้งฟ้า ซ่ึงแตกต่างจากดาวดวงอ่ืนซ่ึงเคล่ือนท่ีจากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตก

เน่ืองจากผลการหมุนของโลก ถา้ผูส้ังเกตหนัหนา้ไปทางทิศเหนือจะเห็นดาวเหนืออยูสู่งจากพื้นดินเป็น

มุมเงยเท่ากบัตาํแหน่งเส้นละติจูดหรือเส้นรุ้งของผูส้ังเกต และเน่ืองจากดาวเหนืออยูน่ิ่ง  อยูก่บัท่ีตลอด

คืนซ่ึงแตกต่างจากดาวดวงอ่ืน ดงันั้นถึงแมด้าวเหนือจะเป็นดาวท่ีมีความสวา่งไม่มากนกั ก็ยงัสังเกตได้

โดยง่ายและสามารถใชเ้ป็นดาวหลกัในการหาทิศเหนือได ้

 สาํหรับตาํแหน่งการข้ึนตกของดวงอาทิตยน์ั้น ถา้สังเกตทุกวนัจะพบวา่ตาํแหน่งการข้ึนลงของ

ดวงอาทิตยจ์ะเปล่ียนไปทุกวนั ทั้งน้ีเน่ืองจากดวงอาทิตยมี์การเคล่ือนท่ีไปตามเส้นสุริยะวถีิดว้ย นอกจาก

 
 

http://art-culture.chiangmai.ac.th/oldhome/kalae/images/640/640w0379.jpg
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การเคล่ือนท่ีข้ึนปรากฏทางทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตกเป็นประจาํทุกวนั อนัเน่ืองมาจากผลการ

หมุนรอบตวัเองของโลก ในฤดูหนาวจะสังเกตเห็นดวงอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัออกเฉียงค่อนไปทางใต้

และตกทางทิศตะวันตกเฉียงค่อนไปทางเหนือ กลับกันในฤดูร้อนจะเห็นดวงอาทิตย์ข้ึนทาง                

ทิศตะวนัออกเฉียงค่อนไปทางเหนือ และตกทางทิศตะวนัตกเฉียงค่อนไปทางใต้ ในปีหน่ึง ๆ ดวง

อาทิตยจ์ะข้ึนทางทิศตะวนัออกและตกทางทิศตะวนัตกพอดีอยู่ 2 วนัคือวนัท่ี 21 มีนาคม และ 22 

กนัยายน ซ่ึงใน   2 วนัน้ีช่วงเวลากลางวนัจะเท่ากบักลางคืนพอดี  

 เร่ืองเก่ียวกับการกาํหนดทิศของชาวล้านนา มีหลกัฐานท่ีพอจะสันนิฐาน ได้ว่าในการสร้าง

กาํแพงเมืองเชียงใหม่ในสมยัพระเจา้ติลกปนดัาธิราช เม่ือปี พ.ศ. 2061 ซ่ึงแนวกาํแพงเมืองวางอยูใ่นแนว

ทิศเหนือ-ใต้ และ ตะวนัออก-ตะวนัตกพอดี โดยการเล็งทิศสร้างกาํแพงเมืองดังกล่าวอาศัยการดู

ตาํแหน่งดวงอาทิตยข้ึ์นและตกเม่ือดวงอาทิตยอ์ยู่ท่ีตาํแหน่งท่ีเรียกว่าอิควินอคซ์พอดี ดงักล่าวไวใ้น

หนงัสือชินกาลมาลีปกรณ์ของพระรัตนปัญญาเถระ มีขอ้ความดงัน้ี “พระราชาทรงโปรดให้ก่อกาํแพง

ด้วยอิฐ เพื่อรักษากาํลงัไวพ้ร้อมสรรพและเพื่อให้เมืองเชียงใหม่สวยงาม คร้ันนั้นศุกร์และลคันาอยู ่    

ราศีมีน พฤหัสบดีราหูอยู่ราศีกรกฎ อาทิตย์อยู่ราศีเมษ จนัทร์อยู่ราศีสิงห์ องัคารอยู่ราศีมิถุน พุธอยู ่    

ราศีพฤษภ เสาร์อยูร่าศีธนู...” 

                     

ภาพแสดงการสร้างกาํแพงเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2061 ชาวล้านนาสามารถสร้าง 

แนวกาํแพงเมืองวางอยู่ในแนวทศิเหนือ-ใต้ และตะวนัออก-ตะวนัตก พอดี 

การสังเกตการข้ึนตกของดวงอาทิตยห์รือบางคร้ังการสังเกตตาํแหน่งของดาวเหนือ ทาํให้คน

สมยัโบราณสามารถวางทิศทางในการทาํกิจกรรมหรือส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ไดอ้ยา่งดี   

นอกจากน้ีชาวลา้นนามีความเช่ือเก่ียวกบัดวงดาวโชคชะตาราศี สืบต่อกนัมาช้านานแลว้ จึงมี

วิชาท่ีเก่ียวกบัการพยากรณ์ทาํนายทายทกั เม่ือผูมี้ความเช่ือตอ้งการให้โหราจารยช่์วยปัดเป่าความทุกข์

ทั้ งหลายให้ออกไปจากตน  และผู ้ท่ีตนเก่ียวข้องด้วยการทาํนายทายทักข้ึนอยู่กับภูมิความรู้ของ

ประชาชนเป็นพื้นฐานในระดบัชาวบา้นก็มีความศรัทธา ภูตผีปีศาจอนัเก่ียวเน่ืองกบัปรากฏการณ์ของ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:ThapaeGat
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:ThapaeGateAtNigh
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:ThapaeGat�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:ThapaeGateAtNigh�
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ธรรมชาติ การทาํนายก็อาศยัส่ิงท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงพวกหมอทาํนายจะตอ้งเข้าใจ

สภาวะธรรมชาติเหล่านั้นเป็นอยา่งดีโดยชาวลา้นนาไทยไดรั้บความรู้ทางโหราศาสตร์จากชาวอินเดีย ซ่ึง

ถือกนัว่าเป็นชนชาติท่ีมีอารยธรรมสูงในเอเชีย เป็นแหล่งกาํเนิดของศาสนาและวฒันธรรม การติดต่อ

ระหวา่งชาวลา้นนากบัชาวอินเดียมีทางเกิดข้ึนโดย 

- การคา้ขายระหวา่งชาวเมืองต่อชาวเมือง 

- การอพยพเขา้มาของชาวอินเดียสู่ดินแดนสุวรรณภูมิโดยการหนีภยัสงคราม 

- การเผยแพร่ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธโดยการนาํมาของชาวอินเดียและการเดินทาง

ไปศึกษาต่อของชาวลา้นนา แลว้นาํความรู้มาเผยแพร่ต่อผูค้นในชาติของตน คมัภีร์ดงักล่าว

ปรากฏอยูใ่นลา้นนาเป็นจาํนวนมากอาทิ 

- คมัภีร์โลกวนิิจฉยั 

- คมัภีร์มูลมูลี 

- คมัภีร์จกัรวาลทีปนี 

- คมัภีร์สังขยาปกาสกะ 

- คมัภีร์สุริยยาตร์ 

- คมัภีร์มหาทกัษา 

- คมัภีร์โหราศาสตร์ 

- คมัภีร์นกัขตัฤกษ ์

- คมัภีร์อุบากอง 

- คมัภีร์พรหมชาติ 

- คมัภีร์เรือสาํเภา 

- คมัภีร์พระยาชา้ง 

- คมัภีร์มหาภูติ ฯลฯ 

คมัภีร์ต่าง ๆ เหล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้ทางวทิยาศาสตร์หลายขั้นตอน เช่น ความรู้ 

เก่ียวกบัการแบ่งโซน แบ่งองศาของโลก การพูดถึงจนัทรคติและสุริยคติ การโคจรของดาวพระเคราะห์

และดาวฤกษ ์

 

2.   การกาํหนดทศิของส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ภายในชุมชนและวดั 

2.1 ทศิทางของส่ิงก่อสร้าง 

พระพุทธรูปประธานในโบสถ ์ผนิพระพกัตร์ หรือหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก 

ประตูหนา้วดัดา้นหนา้โบสถ ์วหิาร กุฏิ หนัดา้นหนา้อาคารไปทางทิศตะวนัออก 

ประตูหลงัวดั หนัไปทางทิศตะวนัตก 
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2.2 วธีิการหาทศิ 

2.2.1 สังเกตจากเงาของเจดีย ์กาแล ช่อฟ้า ใบระกา และเสาไฟฟ้า  เสาธงชาติ ซ่ึงเกิดจาก

แสงเม่ือส่องมาตกกระทบวตัถุดงักล่าว ซ่ึงตั้งฉากกบัพื้นราบ หากสังเกตเป็นเวลานานจะเห็นเงามีการ

เปล่ียนแปลงทั้งความยาวและทิศทางของเงาท่ีทอดลงบนพื้น 

 เม่ือดวงอาทิตยข้ึ์นในตอนเช้าดา้นทิศตะวนัออก เงาของเจดีย ์ เสาไฟฟ้า จะทอดยาวไป

ทางดา้นทิศตะวนัตก ขณะท่ีดวงอาทิตยเ์คล่ือนท่ีสูงข้ึนจากขอบฟ้าเงาของวตัถุจะหดสั้ นลงและเงาเร่ิม

เบนเขา้สู่ทิศเหนือ จนเม่ือดวงอาทิตยป์รากฏอยู่บนแนวเมอริเดียน ตาํแหน่งสูงสุดของดวงอาทิตยบ์น

ทอ้งฟ้าในแต่ละวนั เงาของแท่งไมจ้ะปรากฏสั้นท่ีสุด และช้ีในแนวทิศ เหนือ – ใตพ้อดี ในช่วงบ่ายดวง

อาทิตยเ์คล่ือนท่ีคลอ้ยไปทางทิศตะวนัตก เงาของแท่งไมจ้ะปรากฏยาวข้ึนและเร่ิมเบนออกจากทิศเหนือ

สู่แนวทิศตะวนัออก ดงันั้นเม่ือทาํเคร่ืองหมาย ณ ตาํแหน่งเงาทั้ง 4 จุด ก็จะไดทิ้ศทั้ง 4 ตามตอ้งการ 

เน่ืองจากตาํแหน่งการข้ึน – ตก ของดวงอาทิตยแ์ต่ละวนัแตกต่างกนัไปในรอบปี ดงันั้น 

การทอดเงาของแท่งไมใ้นแต่ละวนัจึงไม่ซ้อนทบัแนวเดิม และมีความยาวของการทอดเงาไม่เท่ากนั 

อยา่งไรก็ตาม ช่วงท่ีดวงอาทิตยอ์ยูบ่นแนวเมอริเดียนในแต่ละวนั เงาของแท่งไมย้งัคงสั้นท่ีสุดและทอด

อยูใ่นแนวเหนือ – ใต ้เสมอ นอกจากน้ียงัพบวา่ มีบางวนัในรอบปีท่ีดวงอาทิตยมี์ตาํแหน่งอยูเ่หนือศีรษะ

พอดี เม่ือดวงอาทิตยป์รากฏอยู่ในแนวเมอริเดียน อาทิ เช่น ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ดวงอาทิตยมี์ตาํแหน่ง

เหนือศีรษะพอดี ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม และวนัท่ี 30 กรกฎาคม ณ เวลาประมาณเท่ียงวนั และในวนัและ

เวลาดงักล่าวน้ีวตัถุจะไม่ปรากฏเงาทอดลงบนพื้นเลย 

2.2.2 สังเกตทิศจากดาวเหนือ  เม่ือผูส้ังเกตหันหนา้ไปทางดาวเหนือซ่ึงเป็นทิศเหนือแลว้

กางมือขวาออกไปทางขวามือคือทิศตะวนัออก ซ้ายมือคือทิศตะวนัตก ส่วนดา้นหลงัของผูส้ังเกตคือ     

ทิศใต ้

2.2.3 เวลาและฤดูกาล เม่ือยืนหันหลงัให้กบัประตูหน้าวดัเวลา 19.00 น. เป็นตน้ไป ทาง

ขวามือของกาแล ช่อฟ้า ใบระกา จะเป็นทิศเหนือ จะเห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่ คนไทยเรียกดาวจระเข ้หรือท่ี

คนภาคเหนือเรียกดาวหวัช้าง จะเป็นฤดูร้อนเพราะข้ึนหวัคํ่าในฤดูร้อนของเดือนเมษายน ณ ตาํแหน่ง

เดียวกนัเวลาหวัคํ่า 19.00 น. หากเห็นกลุ่มดาวคา้งคาวจะเป็นฤดูหนาวในเดือนธนัวาคม 

2.2.4 ความเช่ือเก่ียวกบัทิศทางกบัดาราศาสตร์ พระพุทธรูป วดั โบสถ์ วิหาร กุฏิ วางทิศใน

แนวทิศตะวนัออก – ตะวนัตก มาจากความเช่ือของชาวลา้นนาท่ีเช่ือว่า “หันหน้าไปทางทิศตะวนัออก   

ดีทุกอยา่ง หนัหนา้ไปทางทิศเหนือ เหลือกินเหลือใช ้หนัหนา้ไปทางทิศใต ้ทิศตะวนัตก มนับ่ดี” 

แต่โดยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ลมหนาวจะพดัมาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงให้วดั

โบสถ ์วหิาร ไดรั้บแสงแดดในช่วงเชา้ 
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3. ดาราศาสตร์กบัวนัสําคัญทางพุทธศาสนา 

3.1 ฤกษ์ในดวงจันทร์เสวย ฤกษ์วสิาขะ ในท่ีน้ี ฤกษ์ หมายถึงดาวฤกษบ์างหมู่ท่ีเห็นดว้ยตาเปล่า

ในจกัรราศี (Zodiac) ซ่ึงเป็นเขตท่ีเราเห็นดวงจนัทร์ ดวงอาทิตย ์และดาวเคราะห์ผา่น ตาํนานดาวไทยซ่ึง

ได้รับอิทธิพลจากอินเดียแบ่งดาวฤกษ์ท่ีปรากฏในเขตน้ีออกเป็น 27 หมู่หรือ 27 ฤกษ์ ซ่ึงเรียกว่า         

หมู่ดาวนกัษตัร 

ดาวฤกษ์แต่ละดวงนั้นปรากฏเป็นจุดสวา่ง ฤกษข์องหมู่ดาวนกัษตัรแต่ละหมู่ประกอบดว้ยดาว

ฤกษ์หลายดวง ดังนั้ น ฤกษ์จึงมีอาณาเขต แต่ไม่มีการกําหนดท่ีแน่นอนเหมือนเขตของกลุ่มดาว 

(Constellation) ในวิชาดาราศาสตร์เพียงแต่กาํหนดไวอ้ยา่งไม่ละเอียดวา่ประกอบดว้ยดาวฤกษ์ 5 ดาว    

(วิสาขฤกษ์) บา้ง 8 ดวง (กิติกาฤกษห์รือดาวลูกไก่) บา้ง การท่ีดวงจนัทร์เสวยฤกษใ์ดฤกษ์หน่ึงก็ไม่ได้

กาํหนดไวใ้ห้ถูกตอ้งตามหลกัวิทยาศาสตร์ เพียงแต่ตามองเห็นวา่ดวงจนัทร์ อยู่บริเวณฤกษ์ ก็เป็นอนัว่า

ดวงจันทร์เสวย ฤกษ์ นั้ นแล้ว ปกติบริเวณฤกษ์โตกว่าขนาดปรากฏของดวงจนัทร์ เม่ือดวงจนัทร์      

เสวยฤกษก์็ไม่จาํเป็นตอ้งบงั (Occult) ดาวฤกษ์ดวงใดดวงหน่ึงในฤกษ์นั้นเสมอไป ถา้หากพิจารณาถึง

ตาํแหน่งของดวงจนัทร์อยา่งละเอียด (คือบอกเป็นไรทแ์อสเซนชัน่และเดคลิเนชัน่) แลว้ ดวงจนัทร์เสวย 

ฤกษ์วิสาขะ ในแต่ละคร้ังไม่จาํเป็นต้องเป็นจุดเดียวกันและดวงจนัทร์ในคืนวนัเพ็ญเดือนหกก็ไม่

จาํเป็นตอ้งอยูใ่นฤกษว์สิาขะเสมอไป 

3.2  วันมาฆบูชา กับมาฆฤกษ์ เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี วนัมาฆาบูชาเป็นวนัสําคญัทางพุทธศาสนา 

สําหรับมาฆฤกษ์เป็นบริเวณทอ้งฟ้าท่ีมีดาวฤกษ์อยู่และดวงจนัทร์เพ็ญควรปรากฏอยู่ตรงนั้นเช่นใน     

วนัมาฆบูชา มาฆะแปลว่าเดือนสาม ตาํแหน่งของจนัทร์เพญ็เดือนสามของแต่ละปีไม่ตรงกนั มาฆฤกษ์

เป็นฤกษท่ี์ 10 ประกอบดว้ยดาวฤกษ ์5 ดวง (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525หนา้ 645 ) 

ไทยเรียก ดาวงูผู ้สันนิษฐานวา่อยูบ่ริเวณหวัสิงโตของหมู่ดาวสิงห์  

3.3  วิสาขฤกษ์ กับวันวิสาขบูชา เก่ียวขอ้งกนันบัจากวนัเพ็ญเดือนหกท่ีเป็นวนัประสูติของ

พระพุทธเจา้ หลงัจากนั้น 35 ปี วนัเพญ็เดือนหกก็เป็นวนัตรัสรู้ของพระพุทธองค ์และอีก 45 ปี วนัเพ็ญ

เดือนหกก็เป็นวนัท่ีพระพุทธองค์เสด็จสู่ปรินิพพาน วนัเพ็ญเดือนหกทั้งสามวาระดงักล่าวดวงจนัทร์

ไม่ไดท้บัตาํแหน่งเดิมดว้ยเหตุน้ีต่อไปน้ี 

ดวงจนัทร์โคจรรอบโลก 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 27.3 วนั (Siderial period) คืนท่ีหน่ึงเวลา        

2 ทุ่ม ดวงจนัทร์อยูใ่นฤกษท่ี์หน่ึง คืนท่ีสองเวลา 2 ทุ่ม ดวงจนัทร์จะอยูใ่นฤกษท่ี์ 2 ต่อไปเร่ือย ๆ จนถึง

คืนท่ี 27 เวลา 2 ทุ่ม ดวงจนัทร์จะอยูใ่นฤกษท่ี์ 27 พอคืนวนัท่ี 28 เวลา 2 ทุ่ม ดวงจนัทร์จะกลบัไปปรากฏ

อยูใ่นฤกษท่ี์ 1 ใกลก้บัตาํแหน่งท่ีเคยอยู่เม่ือ 27 วนัมาแลว้ การท่ีดวงจนัทร์ไม่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีเคยอยูใ่น

แต่ละรอบนั้ น เพราะแรงดึงดูดดวงจันทร์อันเน่ืองจากวตัถุโดยเฉพาะโลกและดวงอาทิตย์การ

เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (เพราะโลกไม่กลมจริง แต่แป้นออกมากท่ีบริเวณเส้นศูนยสู์ตร และดวงจนัทร์เอง

ก็ห่างจากโลกและดวงอาทิตยไ์ม่คงท่ี) ทาํใหว้งโคจรของดวงจนัทร์รอบโลกค่อนขา้งไปทางทิศตะวนัตก

ทุก ๆ รอบ โดยจะกลบัมาทบัวงจรเดิมในเวลา 18.6 ปี สําหรับช่วงเวลาระหว่างจนัทร์เพญ็นั้นประมาณ 
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29.5 วนั (ยาวกว่าเวลาของดวงจนัทร์เคล่ือนท่ีรอบโลกประมาณ 2.2  วนั) ดงันั้นตาํแหน่งจนัทร์เพ็ญ

เดือนหกของปีกลายจึงไม่ทบัตาํแหน่งของวนัเพญ็เดือนหกปีน้ี 

ฉะนั้นวนัเพญ็เดือนหกของทุกปี ๆ ซ่ึงเราถือวา่เป็นวนัวิสาขบูชานั้น ดวงจนัทร์จึงไม่จาํเป็นตอ้ง

อยูใ่นวสิาขฤกษ ์แต่อาจอยูเ่พียงบริเวณใกลเ้คียง ยกเวน้บางปีซ่ึงจนัทร์เพญ็จะอยูใ่นวสิาขฤกษจ์ริง ๆ 
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กจิกรรมที่ 5 : ร่วมใจช่วยกนัจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและท่ีมาของขยะในวดั 

2. อธิบายสาเหตุและผลกระทบของขยะต่อสุขภาพมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

3. แสดงแนวคิดการจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้มในวดั ในรูปแบบต่าง ๆ ใหชุ้มชนไดท้ราบ 

วสัดุอุปกรณ์ 

รายการ จาํนวน/กลุ่ม 

1. กระดาษปอนด ์

2. สีเมจิก 

2 แผน่ 

1 กล่อง 

หมายเหตุ 

 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง ใหก้ลุ่มจดัมาเอง ควรคาํนึงถึงการประหยดัและไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูแนะนาํใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้มูลสภาพแวดลอ้มท่ีนกัเรียนสํารวจสังเกตในกิจกรรมท่ี 1 

มีจุดใดท่ีเป็นสภาพแวดล้อมดี และจุดใดท่ีเป็นสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดี  เช่น เป็นแหล่งขยะหรือไม่มี

ระเบียบ  รกรุงรัง  มีฝุ่ นละออง มีกล่ินเหมน็ ฯลฯ  

2. ให้นกัเรียนอภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบัขยะ ส่ิงอ่ืนๆ ภายในวดัท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

3. เลือกปัญหาส่ิงแวดล้อมในวดัตามความสนใจของกลุ่มและเสนอแนวคิดในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นรูปธรรมและย ัง่ยืน  เขียนแนวคิดลงในกระดาษแผ่นใหญ่ แลว้แลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนั 

4. ใหน้กัเรียนทั้งหอ้งเลือกและปฏิบติัจดัการส่ิงแวดลอ้มในวดั 1 อยา่ง ตามท่ีเสนอความคิด 

 

ความรู้เพิม่เติมสําหรับครู 

1. ขยะกบัทางเลอืก  

 ขยะ (Waste)  หมายถึงส่ิงของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซ่ึงเส่ือมสภาพจนใช้

การไม่ได้หรือไม่ตอ้งการใช้แลว้ บางชนิดเป็นของแข็งหรือกากของเสีย (Solid Waste) มีผลเสียต่อ

สุขภาพทางกายและจิตใจเน่ืองจากความสกปรก เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคทาํใหเ้กิดมลพิษและทศันอุจาด 
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 มูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติกภาชนะ

ท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือ

ท่ีอ่ืน ๆ 

2. ทีม่าของขยะ 

 ในชีวติประจาํวนัของมนุษย ์ส่ิงของท่ีหมดประโยชน์ใชส้อย หมดคุณภาพ หรือชาํรุดแตกหกัไม่

ว่าจะเป็นวสัดุช้ินเล็ก ๆ เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผา้ แก้วแตก หลอดไฟท่ีเสียแล้ว หรือวสัดุ     

ช้ินใหญ่ ๆ เช่นโตะ๊ เกา้อ้ีท่ีชาํรุดหกัพงั พดัลม หรือตูเ้ยน็ท่ีเสียใชก้ารอีกไม่ได ้เราเรียกวา่ ขยะมูลฝอย ซ่ึง

มีทั้งท่ียอ่ยสลายไดแ้ละยอ่ยสลายไม่ได ้

3. ประเภทของขยะ 

 การจําแนกตามลกัษณะของขยะมูลฝอยมี 2 ประเภท คือ 

1. ขยะเปียกหรือขยะสด (garbage) หมายถึง ขยะท่ีมีความช้ืนปนอยู่มากกว่าร้อยละ 50 จึง     

ติดไฟไดย้าก ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษเน้ือ เศษผา้ และผกัผลไม ้

2. ขยะแห้ง (rubbish) คือ ส่ิงเหลือใชท่ี้มีความช้ืนอยูน่อ้ยจึงไม่ก่อให้เกิดกล่ินเหม็น แบ่งออก

ได ้2 ชนิด คือ 

-   ขยะท่ีเป็นเช้ือเพลิง มีคุณสมบติัติดไฟได ้ เช่น  เศษผา้  เศษกระดาษ  ใบไม ้  ก่ิงไมแ้หง้ 

-   ขยะท่ีไม่เป็นเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ เศษโลหะ เศษแกว้ และเศษกอ้นอิฐ 

การจําแนกตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มี 2 ประเภท คือ 

1. ขยะทัว่ไป (general waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีมีผลกระทบหรือเป็นอนัตรายต่อมนุษย์

และส่ิงแวดล้อมไม่มากหรือมีรุนแรงมากนัก ได้แก่ พวกเศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผา้ เศษแก้ว 

พลาสติก กระดาษหนงัสือพิมพ ์ขวดหรือกระป๋องเปล่า เศษหญา้และใบไมเ้ป็นตน้ 

2. ขยะอนัตราย (hazardous waste) เป็นขยะท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของคน และ   

ก่อความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อม โดยอาจมีสารพิษ ติดไฟหรือระเบิดได้ง่าย หรือปนเป้ือนเช้ือโรค 

ตวัอย่างขยะประเภทน้ีไดแ้ก่ ไฟแช็คแก๊ส กระป๋องสเปรย ์ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี หลอดไฟท่ีหมดอาย ุ 

การใชง้าน สาํลีและผา้พนัแผลจากสถานพยาบาลท่ีมีเช้ือโรค  

 

 การจําแนกตามการจัดการใช้ประโยชน์ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  

1. ขยะท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้(reuse หรือ recycle) เช่น ขวดนํ้ าพลาสติก ขวดแกว้ 

กระป๋องเคร่ืองด่ืม และลงักระดาษ เป็นตน้ โดยนาํมาใชใ้หม่ (reuse) เช่นถุงพลาสติก เก็บไวใ้ช้ห่อห้ิว

ส่ิงของต่าง ๆ ซํ้ าได้อีก ขวดต่าง ๆ นํามาใช้บรรจุใหม่ได้หรือโดยการเปล่ียนรูป (recycle) เช่น           

ขวดพลาสติก กระป๋องเคร่ืองด่ืม สามารถนาํไปหลอมเป็นวตัถุดิบเพื่อนาํมาผลิตบรรจุภณัฑใ์หม่ไดอี้ก  
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2. ขยะจากวสัดุทางธรรมชาติ (compost) ขยะชนิดน้ีส่วนมากแล้วเกิดจากธรรมชาติ เช่น 

เปลือกผลไม ้เศษผกั เศษใบไม ้และเศษอาหารต่าง ๆ ข้ีเล่ือย แกลบ เป็นตน้ ขยะชนิดน้ีสามารถย่อย

สลายไดเ้องตามกระบวนการทางธรรมชาติ จึงใชท้าํปุ๋ยหมกัไดดี้ 

3. ขยะท่ีใช้ประโยชน์ไม่ได้ ขยะเหล่าน้ีนอกจากใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว ยงัอาจมีปัญหา       

การยอ่ยสลาย เช่น พลาสติก ซ่ึงใชเ้วลามากกวา่ 200 ปีในการยอ่ยสลาย โฟมอาจจะไม่ยอ่ยสลายเลย 

 

ตารางแสดงระยะเวลาการสลายตามธรรมชาติของขยะแต่ละชนิด 

ชนิดของขยะ ระยะเวลาย่อยสลาย หน่วย 

เศษกระดาษ 2 - 5 เดือน 

เปลือกส้ม 6 เดือน 

ถว้ยกระดาษเคลือบ 5 ปี 

กน้บุหร่ี 12 ปี 

รองเทา้หนงั 25 – 40 ปี 

กระป๋องอะลูมิเนียม 80 – 100 ปี 

ถุงพลาสติก 450 ปี 

โฟม ไม่สามารถยอ่ยสลายได ้ - 

 

4. ผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

 ในทุกวนัน้ีคนไทยกว่า 70 ล้านคน สร้างขยะมากถึง 15 ลา้นตนัต่อปี แต่มีการจดัการอย่างถูก

หลักวิชาการเพียงร้อยละ 36 ของขยะท่ีเกิดข้ึน จึงทาํให้มีขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานท่ีต่าง ๆ ใน

ปริมาณท่ีมากรวมถึงการกาํจดัโดยวิธีเผากลางแจง้หรือกองบนพื้นอยา่งขาดการดูแลจดัการให้ถูกวิธี ซ่ึง

ไม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม คือ 

1. อากาศเสีย เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจง้ ทาํให้เกิดควนัและสารมลพิษทางอากาศ 

รวมทั้งมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนขณะทาํการเก็บขนขยะมูลฝอยดว้ย นอกจากน้ีขยะมูลฝอยท่ีกองทิ้งไว้

เป็นระยะเวลานานจะเกิดการยอ่ยสลาย โดยขยะแต่ละประเภทจะมีระยะเวลาในการยอ่ยสลายท่ีแตกต่าง

กนัและก๊าซท่ีเกิดจากการหมกัข้ึน ได้แก่ก๊าซชีวภาพ (biogas) ซ่ึงติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึนได้ และ       

ก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรซลัไฟด)์ ซ่ึงมีกล่ินเหมน็ 

2. นํ้าเสีย เกิดจากกองขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งบนพื้น เม่ือฝนตกทาํให้เกิดนํ้ าเสียไหลลงสู่แม่นํ้ า

เป็นมลพิษทางนํ้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีระดบัความสกปรกสูงมาก 

3. แหล่งพาหะนาํโรค ขยะมูลฝอยท่ีตกคา้งบนพื้นกลายเป็นอาหารและแหล่งเพาะพนัธ์ุของ

แมลงหรือสัตวเ์ล็ก เช่น แมลงวนั หนู แมลงสาบ ยงุ ซ่ึงเป็นพาหะนาํโรคติดต่อสู่คนและสัตวเ์ล้ียง 
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4. ความรําคาญและผลกระทบอ่ืน ๆ การเก็บรวบรวมและกาํจดัขยะมูลฝอยไม่หมด ทาํให้เกิด

กล่ินเหมน็รบกวน ขยะมูลฝอยท่ีทิ้งเกล่ือนกลาด จะถูกพดักระจดักระจายไปตกอยูต่ามพื้นท่ีต่าง ๆ ทาํให้

บริเวณนั้นมีทศันวสิัยเส่ือมโทรม 

5. การเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย (Refuse collection) 

 เป็นงานสําคญัอนัดบัแรกท่ีจะตอ้งได้รับการจดัระบบและวางรูปแบบของการเก็บรวบรวม      

ให้ถูกตอ้งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถจะสามารถลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากขยะลงได ้ 

ระบบท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ  

1. ระบบถังขยะใบเดียว (one-can system) ขยะท่ีเกิดข้ึนทุกชนิดรวมใส่ในถงัขยะเพียงใบเดียว

ดงันั้นขยะท่ีตอ้งนาํไปกาํจดัจึงเป็น “ขยะผสม” (mixed refuse) 

2. ระบบถังขยะสองถัง (two-can system) โดยกาํหนดให้ถงัขยะใบหน่ึงเก็บขยะจาํพวก     

เศษอาหาร (garbage) เท่านั้น ซ่ึงตอ้งไปกาํจดัทุกวนั ส่วนอีกใบหน่ึงนั้นใช้เก็บขยะอ่ืน ๆ ซ่ึงมกัเป็น

จาํพวกท่ีไม่จาํเป็นตอ้งเก็บทุกวนั อาจเก็บสัปดาห์ละ 1 – 2 คร้ัง 

3. ระบบถังขยะสามใบ (three-can system) เป็นระบบท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีมีการกาํจดัขยะ

หลายวธีิตามสภาพของขยะท่ีเกิดข้ึน กล่าวคือ ขยะใบแรกใชเ้ก็บพวกขยะสดหรือเศษอาหารซ่ึงมีการเก็บ

ทุกวนั ส่วนถงัใบท่ีสองและใบท่ีสามนั้น นาํไปเก็บขยะอย่างอ่ืน โดยแยกขยะออกเป็นพวกเผาไหมไ้ด ้

(combustible refuse) ในถงัใบหน่ึง ๆส่วนถงัอีกใบใช้เก็บพวกขยะเผาไหมไ้ม่ได ้(non-combustible 

refuse) เพื่อใหส้ามารถนาํไปกาํจดัไดอ้ยา่งเหมาะสมดียิง่ข้ึน 

4. การเก็บรวบรวมขยะพิเศษ  คือขยะท่ีเกิดข้ึนในสถานพยาบาล ซ่ึงเป็นขยะติดเช้ือ 

(contaminated wastes or hot wastes) จาํเป็นตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงั เพื่อป้องกนัการแพร่กระจาย 

และการปนเป้ือนไดเ้ป็นอยา่งดี ในการเก็บรวบรวมขยะประเภทน้ี 

6. แนวทางลดขยะมูลฝอย 

 แนวการลดปัญหาขยะมูลฝอยของวดัมีดงัน้ี 

1. ลดการนาํขยะเขา้วดั 

2. นาํส่ิงของกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหคุ้ม้ค่า หรือนาํส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้มาหมุนเวยีนดดัแปลงใช้

ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่นถุงพลาสติก ถุงกระดาษท่ีไม่เปรอะเป้ือน สามารถเก็บไวใ้ส่ของไดอี้ก กระดาษท่ีใช้

ชนิดสีขาว สามารถใชไ้ดอี้กดา้นหน่ึง 

3. ใช้ผลิตภณัฑ์ชนิดเติม ซ่ึงเป็นการลดบรรจุภณัฑ์หีบห่อท่ีจะกลายเป็นขยะภายในวดัและ

ช่วยลดตน้ทุนในการใชท้รัพยากรเป็นวตัถุดิบในการผลิต 

4. หลีกเล่ียงการใช้โฟมและพลาสติก เน่ืองจากการย่อยสลายตอ้งใช้ระยะเวลานานนบัสิบปี 

ควรใชถุ้งผา้หรือตะกร้าสาํหรับใส่ของแทนการใชถุ้งพลาสติก 

5. แยกประเภทขยะในวดั เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและกาํจดั นอกจากน้ี สามารถนาํ

ขยะบางชนิดไปขายเพิ่มรายได ้
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6. ลดปริมาณขยะและนาํขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ ดว้ยแนวคิดหลกัท่ีเรียกวา่ 7R ดงัน้ี 

- Refuses การปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงส่ิงของหรือบรรจุภณัฑ์ท่ีจะสร้างปัญหาขยะรวมทั้ง

เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เข่น กล่องโฟม หรือขยะมีพิษอ่ืน ๆ 

- Refill การเลือกใชสิ้นคา้ชนิดเติมซ่ึงใชบ้รรจุภณัฑน์อ้ยช้ินกวา่ ขยะก็นอ้ยกวา่ดว้ย 

- Return การเลือกสินคา้ท่ีสามารถส่งคืนบรรจุภณัฑก์ลบัสู่ผูผ้ลิตได ้เช่น ขวดต่าง ๆ 

- Repair การซ่อมแซมเคร่ืองใชใ้หส้ามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ไม่กลายเป็นขยะ 

- Reuse การนาํบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ เช่น นาํถุงผา้แทนถุงพลาสติก 

- Recycle การแยกขยะท่ียงัใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจดัเก็บและส่งแปรรูปเช่น 

บรรจุภณัฑ ์พลาสติก แกว้ กระป๋องต่าง ๆ 

- Reduce การลดการบริโภคและการหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของส่ิงของ

เคร่ืองใชต่้าง ๆ 

7. แปรสภาพขยะใหเ้ป็นปุ๋ย ขยะท่ียอ่ยสลายได ้เช่น เศษพืชผกัใบไม ้สามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ย

ใส่ตน้ไมแ้ละบาํรุงดินเป็นการลดการซ้ือปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพงและยงัทาํใหเ้กิดสารพิษตกคา้ง 
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กจิกรรมที่ 6 : เล่าเร่ืองเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในวดั 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อเรียบเรียงความคิดและส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัการเรียนวทิยาศาสตร์ในวดั 

2. เพื่อพิจารณาความสามารถในการใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

วสัดุ อุปกรณ์ 

1. กระดาษสีพบัเป็นรูปแบบหนงัสือเล่มเล็ก 

2. ดินสอ / ปากกาสีต่างๆ  

 

แนวในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. การเขียนเล่าเร่ืองเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในวดั ครูอาจมอบหมายให้เขียนเป็นกลุ่มหรือเป็น

รายบุคคลก็ได ้

2. แนวการเขียนใหเ้ป็นอิสระท่ีนกัเรียนจะสร้างสรรคท์ั้งเร่ืองราว และภาษาท่ีใช ้

3. การจดัทาํหนงัสือเล่มเล็ก ครูอาจใหอ้อกแบบกระดาษพบัเพื่อการเรียนรู้ (foldable) แบบท่ี

ทบกนัเป็นเล่มดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

4. แนะนาํใหน้กัเรียนตกแต่งหนงัสือเล่มเล็กใหส้วยงามน่าสนใจ 

5. การประเมินผล ควรให้นกัเรียนประเมินกนัเอง และครูควรขอความอนุเคราะห์จากครูกลุ่ม

สาระภาษาไทย ใหช่้วยแนะนาํการเขียนและช่วยประเมินดว้ย 
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