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      ชุดนิเทศเสริมทกัษะการจดัการเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จดัท าข้ึนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทดลองใชต้ั้งแต่  
ปี 2550 – 2551 จ านวน 86 โรงเรียนกบัโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนท่ีมีความพร้อม พบวา่ 
โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ในปี 2553 ไดพ้ฒันาชุดนิเทศน้ีให้สมบูรณ์ข้ึน
ในส่วนท่ีเป็นรูปแบบและเน้ือหาบางส่วนเพื่อน าไปใชก้บัโรงเรียนอ่ืน ๆ ต่อไป ชุดนิเทศน้ี มีจ านวน   
7  ชุด  ประกอบดว้ย 
                 ชุดฝึกท่ี  1   กลไกมนุษย ์                                          
                 ชุดฝึกท่ี  2  ชีวติและส่ิงแวดลอ้ม                              
                 ชุดฝึกท่ี  3  สารและสมบติัของสาร                          
                 ชุดฝึกท่ี  4  ไฟฟ้าน่ารู้                                               
                 ชุดฝึกท่ี  5  หินและการเปล่ียนแปลง                        
                 ชุดฝึกท่ี  6  ดาราศาสตร์และอวกาศ                          
                 ชุดฝึกท่ี  7  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์             
                การพฒันาท่ีจะใหไ้ดผ้ลนั้น ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและช้ีแจงใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรม   
ตามขั้นตอนของแต่ละชุดอยา่งเคร่งครัด  ไม่ควรขา้มขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงเพราะจะท าใหข้าด
ความต่อเน่ือง  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ชุดนิเทศเสริมทกัษะ       
การเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เล่มน้ี คงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับ
ครูและนกัเรียนท่ีจะน าไปใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ขอขอบคุณคณะท างานและผูท่ี้มีส่วนร่วมทุกท่านท่ีท าใหชุ้ดนิเทศน้ีส าเร็จดว้ยดี  
 
                                                                                                 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
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ค ำช้ีแจง 
 

 ในการใชชุ้ดนิเทศเสริมทกัษะการเรียนรู้ ส าหรับครูวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
เล่มน้ี ครูผูส้อนควรแนะน าใหผู้เ้รียนปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอน  ดงัน้ี  

1. ใหน้กัเรียนศึกษาชุดนิเทศน้ีโดยละเอียด  และปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนดงัน้ี 
         1.1 ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  จ านวน  10  ขอ้ 
         1.2  ศึกษาใบความรู้ท่ี        1   เร่ือง  ขา้งข้ึน  ขา้งแรม 
         1.3  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  1   เร่ือง ขา้งข้ึน  ขา้งแรม 
      1.4  ศึกษาใบความรู้ท่ี         2  เร่ือง  การเกิดฤดูกาลของโลก 
      1.5  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  2   เร่ือง  การเกิดฤดูกาลของโลก 

    1.6  ศึกษาใบความรู้ท่ี        3   เร่ือง   สุริยปุราคาและจนัทรุปราคา 
    1.7  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  3   เร่ือง  สุริยปุราคาและจนัทรุปราคา 
   1.8  ศึกษาใบความรู้ท่ี         4   เร่ือง   ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศ 
    1.9  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี  4   เร่ือง  ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศ 

     1.10   ท าแบบทดสอบหลงัเรียน เร่ือง   ดาราศาสตร์และอวกาศ  10  ขอ้ 
2.  แนะน าใหน้กัเรียนใชชุ้ดนิเทศและปฏิบติักิจกรรมอยา่งระมดัระวงั  ไม่ขีดเขียน

เคร่ืองหมายใด ๆ ลงในชุดนิเทศน้ีโดยท าลงในแบบบนัทึกท่ีครูผูส้อนก าหนดให้เท่านั้น 
3.  เม่ือนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมแต่ละกิจกรรมส าเร็จแลว้  ใหส่้งผลงานการปฏิบติักิจกรรม

ใหค้รูตรวจก่อนท่ีจะด าเนินการศึกษากิจกรรมต่อไป   
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ชุดฝึกที่ 6 
เร่ือง  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 
 

 
                 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  
 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 7.1 เขา้ใจววิฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ  
การปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อส่ิงมีชีวติบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้
และจิตวทิยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 7.2 เขา้ใจความส าคญัของเทคโนโลยอีวกาศท่ีน ามาใช้ ในการ
ส ารวจอวกาศและ ทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งมีคุณธรรมต่อชีวิต
และส่ิงแวดลอ้ม 
 
 ตวัช้ีวดัช้ันปี 
 

 ว 7.1 ป 6/1   สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดฤดู ขา้งข้ึน ขา้งแรม สุริยปุราคา 
จนัทรุปราคา และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ว 7.2 ป 6/1   สืบคน้อภิปรายความกา้วหนา้และประโยชน์ของเทคโนโลยอีวกาศ      
 
           จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดขา้งข้ึน – ขา้งแรมได ้
2. นกัเรียนสามารถท านายลกัษณะของดวงจนัทร์ในวนัต่าง ๆ ได ้
3. นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดฤดูกาลของโลกได ้
4.  นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดสุริยปุราคา และจนัทรุปราคาได ้
5.  นกัเรียนสามารถระบุประโยชน์ของความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศได ้
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                                             แบบทดสอบก่อนเรียน 
                                       ชุดฝึกที่ 6  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 
    ค าช้ีแจง   
     
     1.  แบบทดสอบน้ีมี 10  ขอ้  ใชเ้วลา 10 นาที  คะแนนเตม็  10  คะแนน 
     2.  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย กากบาท (×) ทบัขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ลงในกระดาษค าตอบ 
          ท่ีก าหนดให้ 
1.  เม่ือโลกโคจรอยูร่ะหวา่งดวงจนัทร์กบัดวงอาทิตยท์  าให้เกิดปรากฏการณ์ใด 
 ก.  สุริยปุราคา    ข.  จนัทรุปราคา 
 ค.  ขา้งแรม    ง.  ขา้งข้ึน 
2.  ดาวเคราะห์ท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าคือขอ้ใด 
 ก.  ดาวเสาร์    ข.  ดาวองัคาร 
 ค.  ดาวเนปจูน    ง.  ดาวพฤหสั 
3.  ในกระจกเงาภาพท่ีเกิดข้ึนจะเป็นอยา่งไร 
 ก.  ภาพหวักลบั    ข.  ภาพกลบัซา้ยเป็นขวา 
 ค. ภาพบิดเบ้ียวผดิความเป็นจริง  ง.  ภาพท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 
4.   ท  าไมเราจึงมองเห็นดวงจนัทร์มีรูปร่างเปล่ียนไปในแต่ละเดือน 
 ก.  ดวงจนัทร์หมุนรอบตวัเอง   ข.  ดวงจนัทร์โคจรรอบโลก 
 ค.  โลกหมุนรอบตวัเอง   ง.  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์
5. ดาวฤกษมี์การเปล่ียนแปลงแสงสีต่างกนัเพราะเหตุใด 
 ก.  อุณหภูมิไม่เท่ากนั    

 ข.  มีน ้าแขง็เกาะรอบ ๆ  ความหนาไม่เท่ากนั 
 ค. ไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั 

 ง.  ดาวแต่ละดวงมีลกัษณะพื้นผวิไม่เท่ากนั 
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6.  ปัจจุบนัดาวเคราะห์ดวงใด ไม่จัด เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 ก.  ดาวเสาร์    ข.  ดาวองัคาร 
 ค.  ดาวเนปจูน    ง.  พลูโต 
7. ผพีุง่ใตเ้กิดจากการลุกไหมข้องส่ิงใด 
 ก. อุกาบาต    ข.  ดาวเคราะห์ 
 ค. ดาวหาง    ง.  ดาวศุกร์ 
  
8.  อ่านขอ้ความต่อไปน้ี 
   วธีิการของนกัวทิยาศาสตร์ท่ีจะไขปริศนาวา่ดาวองัคารเคยมีส่ิงมีชีวติหรือไม่   มีดงัน้ี 
                1.  การพิสูจน์ร่องรอยน ้าในอดีตกาลจากหินและดิน   
        2.  การศึกษาวา่มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหน้ ้าคงสถานะของเหลว 
                     ไดน้านพอท่ีจะใหส่ิ้งมีชีวติเกิดหรือไม่ 
        3.  การคน้หาแหล่งน ้าบริเวณหลุมอุกาบาตและน ้า ปริมาณไอน ้าในบรรยากาศ 
        

จากวธีิการขา้งตน้  วธีิการใดเป็นไปตามแผนการส ารวจดาวองัคารระยะยาว   โดยใช้
หุ่นยนตป์ฏิบติัการขององคก์ารนาซา  

 ก. เฉพาะ ขอ้ 1    ข.  เฉพาะ ขอ้ 2 
 ค. เฉพาะ ขอ้ 3    ง.  ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ถูกตอ้ง 
9.  นกัเรียนใชส่ิ้งใดในการศึกษาวตัถุบนทอ้งฟ้า 
 ก.  จรวด     ข. ยานอวกาศ  
 ค.  กลอ้งจุลทรรศน์    ง.  กลอ้งโทรทรรศน์ 
10.  ถา้เราอยูใ่นป่าแลว้ตอ้งการทราบวา่วนัน้ีเป็นขา้งข้ึนหรือขา้งแรมนกัเรียนจะปฏิบติั   
     อยา่งไร 
 ก.  สังเกตต าแหน่งของดวงดาว   
 ข.  สังเกตความโคง้ของขอบฟ้า 
 ค.  สังเกตดา้นเวา้ของดวงจนัทร์   
 ง.  สังเกตต าแหน่งของดวงจนัทร์บนทอ้งฟ้า 
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     กจิกรรมที่ 1   
       เร่ือง ข้างขึน้  ข้างแรม 

                                          ( เวลา  30 นาท ี) 
 
 
 
      ค าช้ีแจง 
     
          1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  1   เร่ืองขา้งข้ึน   ขา้งแรม  
          2.  ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี  1   การท านายลกัษณะของดวงจนัทร์ 
 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           

1.  นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดขา้งข้ึนขา้งแรมไดถู้กตอ้ง 
2.  นกัเรียนสามารถท านายลกัษณะของดวงจนัทร์ในวนัต่าง ๆ ได ้

 
    ตั้งใจท านะครับ 

                      คนเก่ง                                            
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ใบความรู้ที่ 1  
   เร่ือง ข้างขึน้  ข้างแรม 

  
การเกดิข้างขึน้ข้างแรม   

ดวงจนัทร์ไดรั้บแสงสวา่งจากดวงอาทิตยเ์ช่นเดียวกบัโลก  ท าใหค้นบนโลกมองเห็นดวง
จนัทร์ในลกัษณะต่าง ๆ กนั   

ถา้ดวงจนัทร์หนัดา้นท่ีไดรั้บแสงสวา่งจากดวงอาทิตยม์าตรงกบับริเวณท่ีเราอยู ่ เราจะ
มองเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวง  และเม่ือดวงจนัทร์หมุนรอบตวัเองพร้อมทั้งโคจรไปรอบโลก  เราจะ
มองเห็นดวงจนัทร์เปล่ียนไป  ดวงจนัทร์หมุนรอบตวัเอง  1  รอบใชเ้วลาประมาณ  1    เดือน  
เท่ากบัหมุนรอบโลก  ดงันั้นในเวลา  1  เดือน  ถา้เห็นช่วงท่ีดวงจนัทร์ ค่อย ๆ  หนั  แสงสวา่งเขา้หา
เรา  เรียกวา่  ข้างขึน้ หลงัจากนั้นจะค่อย ๆ  เปล่ียนไปเป็นส่วนท่ีสวา่งนอ้ยลงเป็นล าดบั  เรียกวา่
ข้างแรม   

ดงันั้นคนบนโลกจะมองเห็นลกัษณะของดวงจนัทร์เปล่ียนแปลงไปตามต าแหน่งท่ีดวง
จนัทร์โคจรรอบโลกนัน่เอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพแสดงการเกดิข้างขึน้ข้างแรมของดวงจันทร์ 
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ภาพแสดงการได้รับแสงจากดวงจันทร์ขณะเกดิข้างขึน้ข้างแรม 

 
 
การบอกเวลาโดยประมาณสามารถบอกไดจ้ากการสังเกตต าแหน่งและลกัษณะของดวง

จนัทร์แต่ละวนั  ตั้งแต่  1 -  8  ดงัรูป  โดยเวลาท่ีแสดงในแผนภาพเป็นเวลา       ท่ีดวงจนัทร์อยูใ่น
ต าแหน่งสูงสุดบนทอ้งฟ้า 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
ภาพแสดงการบอกเวลาดว้ยดวงจนัทร์ 

 
 
 
 
 
ทีม่า :    สสวท.  คู่มือครูสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หนา้ 247 
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ใบกจิกรรมที ่1 
ท านายลกัษณะของดวงจนัทร์ 

 
  จุดประสงค์การเรียนรู้        
 

1.  อธิบายการเกิดขา้งข้ึนขา้งแรมไดถู้กตอ้ง 
2.  ท านายลกัษณะของดวงจนัทร์ในวนัต่าง ๆ ได ้
 

   ค าช้ีแจง          นกัเรียนสังเกตภาพและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
 
 
1.  การท่ีเรามองเห็นภาพปรากฏการณ์ขา้งข้ึน  ขา้งแรมของดวงจนัทร์ไดเ้พราะเหตุใด 
      ตอบ ............................................................................................................................. 
               ............................................................................................................................ 
               ............................................................................................................................ 
2.  ท านายลกัษณะของดวงจนัทร์ท่ีเวลาต่าง ๆ  ต่อไปน้ี  พร้อมระบายสีประกอบใหเ้หมือนจริง 
    มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสงจากดวงอาทติย์ 

ขึน้ 8  ค ่า 

ขึน้ 15  ค ่า 

แรม 8 ค ่า 

แรม 15 ค ่า 
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กจิกรรมที่ 2 
เร่ืองการเกดิฤดูกาลของโลก 

( เวลา  30  นาท ี) 
 
 
    ค าช้ีแจง 
     

1. นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 2  เร่ือง การเกิดฤดูกาลของโลก 
2. ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี 2  เร่ืองการเกิดฤดูกาลของโลก 

 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           

 นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดฤดูกาลของโลกได ้
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าเตม็ท่ีครับ 
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        ใบความรู้ที่  2 
     การเกดิฤดูกาลของโลก 

 
 
        บริเวณบนพื้นโลกท่ีไดรั้บ 
แสงตั้งฉากจากดวงอาทิตยจ์ะได ้
รับแสงตรง   ส่วนในบริเวณท่ี 
ไม่ตั้งฉากกบัดวงอาทิตยจ์ะไดรั้บ 
แสงเฉียง   ท าใหบ้ริเวณต่าง ๆ 
ของโลกมีอุณหภูมิไม่เท่ากนั   
ท าใหเ้กิดเขตภูมิอากาศต่าง ๆ  
 เช่น  เขตหนาวเขตอบอุ่น  
 เขตร้อน  เป็นตน้ 
                                             ภาพแสดงการได้รับแสงจากดวงอาทติย์ของบริเวณต่าง ๆ ของโลก 

 โลกโคจรรอบดวงอาทิตยค์รบรอบใชเ้วลา 1  ปี  ขณะโคจรแกนโลกจะเอียง  23.5 องศา 
จากแนวตั้งฉากกบัระนาบทางโคจรเสมอ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงต าแหน่งการโคจรของโลกรอบดวงอาทติย์ 
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 การเกิดฤดูกาลของโลกจึงข้ึนอยูก่บับริเวณท่ีโลกโคจรไปอยูท่ี่ต  าแหน่งต่าง ๆ  จะท าให้
อุณหภูมิของโลกท่ีบริเวณต่าง ๆมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
                  ต าแหน่งที ่1 โลกจะเอียงขั้วเหนือเขา้หาดวงอาทิตย ์
          มากท่ีสุด  ประมาณวนัท่ี 21  มิถุนายนของทุกปี   
         รังสีของแสงอาทิตยจ์ะตกตั้งฉากท่ีบริเวณ 
         ละติจูด 23.5 องศาเหนือ ประเทศในซีกโลกเหนือ
         จะเป็นฤดูร้อน  ซีกโลกใตจ้ะเป็นฤดูหนาว 
 
 ต าแหน่งที ่2 โลกจะหนัดา้นขา้งเขา้หาดวงอาทิตย ์
 ประมาณวนัท่ี 23  กนัยายนของทุกปี   
 เส้นแบ่งกลางวนักลางคืนผา่นทั้งขั้วโลกเหนือ 
 และขั้วโลกใต ้ รังสีของแสงอาทิตยจ์ะเล่ือน 
 มาตั้งฉากกบัละติจูด 0 องศา เส้นศูนยสู์ตร   
 ประเทศในซีกโลกเหนือเป็นฤดูใบไมผ้ลิ  ซีกโลกใตจ้ะเป็นฤดูใบไมร่้วง 
 
                  ต าแหน่งที ่3 โลกจะเอียงขั้วใตเ้ขา้หาดวงอาทิตย ์
          มากท่ีสุด  ประมาณวนัท่ี 22  ธนัวาคมของทุกปี   
          รังสีของแสงอาทิตยจ์ะตกตั้งฉากท่ีบริเวณ 
          ละติจูด 23.5 องศาใต ้ประเทศในซีกโลกเหนือ  
                          จะเป็นฤดูหนาว ซีกโลกใตจ้ะเป็นฤดูร้อน 
 
ต าแหน่งที ่ 4 โลกจะหนัดา้นขา้งเขา้หาดวงอาทิตย ์
 อีกคร้ังประมาณวนัท่ี 21  มีนาคมของทุกปี   
 รังสีของแสงอาทิตยจ์ะเล่ือนมาตั้งฉาก 
 กบัละติจูด 0 องศาเส้นศูนยสู์ตร   
 ประเทศในซีกโลกเหนือเป็นฤดูใบไมผ้ลิ  
 ซีกโลกใตจ้ะเป็นฤดูใบไมร่้วง 
 
ทีม่า:  สสวท. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 หน้า 140 -145 
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                  ใบกจิกรรมที ่ 2 
                    เร่ืองฤดูกาลของโลก 

 
 
  จุดประสงค์การเรียนรู้          นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดฤดูกาลของโลกได ้

 
  ค าช้ีแจง         นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลและเขียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเคล่ือนท่ีของโลกไปท่ีต าแหน่งต่าง ๆ  จะเกิดฤดูกาลดงัน้ี 
 ต าแหน่งท่ี  1   ประเทศในซีกโลกเหนือเป็นฤดู.................................................. 
                   ประเทศในซีกโลกใตเ้ป็นฤดู...................................................... 
 ต าแหน่งท่ี  2   ประเทศในซีกโลกเหนือเป็นฤดู.................................................. 
                        ประเทศในซีกโลกใตเ้ป็นฤดู......................................................   

ต าแหน่งท่ี  3   ประเทศในซีกโลกเหนือเป็นฤดู.................................................. 
                        ประเทศในซีกโลกใตเ้ป็นฤดู......................................................   

ต าแหน่งท่ี  4   ประเทศในซีกโลกเหนือเป็นฤดู.................................................. 
                        ประเทศในซีกโลกใตเ้ป็นฤดู...................................................... 
2. ฤดูกาลของเขตอบอุ่นของโลกมี  4  ฤดูคือ ...................................................................          
     ...................................................................................................................................... 
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                                                กจิกรรมที่ 3 
                        เร่ือง สุริยุปราคาและจนัทรุปราคา 

                                                ( เวลา  1 ช่ัวโมง) 
 
      ค าช้ีแจง 
     

1.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 3  เร่ือง สุริยปุราคาและจนัทรุปราคา 
2.  ปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี 3  เร่ืองสุริยปุราคาและจนัทรุปราคา 

 
 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           

นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคาได ้
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        ใบความรู้ที่  3 
      สุริยุปราคาและจนัทรุปราคา 

 
   

 สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ ท่ีดวงจนัทร์ โลก และดวงอาทิตย ์โคจรมา
อยูใ่นแนวเส้นตรง ท าใหด้วงจนัทร์บงัดวงอาทิตย ์ท าใหโ้ลกไม่ไดรั้บแสงสวา่งจากดวงอาทิตย ์ช่วง
ขณะหน่ึง  และเงาของดวงจนัทร์จึงตกมาบน บริเวณ ต่างๆ บนโลก    ท าใหบ้ริเวณพื้นผวิโลกท่ีอยู่
ใตเ้งามืดของดวงจนัทร์ เห็นดวงอาทิตยมื์ดมิด เรียกวา่ “สุริยปุราคาเตม็ดวง” และบริเวณพื้นโลกท่ี
อยูใ่ตเ้งามวัของดวงจนัทร์  ก็จะเห็นดวงอาทิตยมื์ดเป็นดวงกลม  โดยมีขอบสวา่งลอ้มรอบคลา้ยวง
แหวน เราเรียกวา่ “วงแหวนสุริยปุราคา” ส่วนบางบริเวณก็เห็นดวงอาทิตยมื์ดบางส่วนและสวา่ง
บางส่วน เราเรียกวา่ “สุริยปุราคาบางส่วน”  
 สุริยปุราคาจะเกิดข้ึนไม่บ่อยนกั เพราะส่วนใหญ่ดวงจนัทร์มกัจะโคจรในระดบัท่ีสูง 
หรือต ่ากวา่แนวระดบัเดียวกนั (แนวเส้นตรงเดียวกนั) กบัโลกและดวงอาทิตย ์ดงันั้นสุริยปุราคา 
จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นแนวเส้นตรงระหวา่งโลกกบัดวงอาทิตย ์(ตรงกบัแรม          
14 – 15 ค ่า) 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการเกดิสุริยุปราคา 
 

วธีิดู เม่ือเกิดสุริยปุราคาไม่ควรดูดว้ยตาเปล่า เพราะอาจท าใหต้าบอดหรือเป็นโรคตาได ้     
        ควรใชอุ้ปกรณ์เป็นแผน่ฟิลม์ถ่ายรูปขาวด าท่ีใชแ้ลว้ น ามาซอ้นกนั 2 –3 แผน่ แลว้ดู 
        ผา่นฟิลม์ถ่ายรูปหรือใชก้ารมองผา่นกระจกท่ีรมควนัใหแ้สงผา่นไดน้อ้ยท่ีสุด  
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 จันทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ ท่ีโลกบงัแสงดวงอาทิตยไ์ม่ใหไ้ปกระทบท่ีดวงจนัทร์  
ในบริเวณดวงอาทิตย ์ในวนัเพญ็ (ข้ึน 15 ค ่า) โดยโลกอยูร่ะหวา่งดวงอาทิตยก์บัดวงจนัทร์ ท าใหเ้งา
ของโลกไปบงัดวงจนัทร์  
 การเกดิจันทรุปราคา เรียกอีกอยา่งวา่ จนัทรคราส คือ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคืนวนัเพญ็ 
(ข้ึน 15 ค ่า) เม่ือดวงจนัทร์โคจรมาอยูใ่นระนาบเส้นตรงเดียวกบัโลกและดวงอาทิตยท์  าใหเ้งาของ
โลกบงัดวงจนัทร์  คนบนซีกโลกซ่ึงควรจะเห็นดวงจนัทร์เตม็ดวงในคืน  วนัเพญ็จึงมองเห็น 
ดวงจนัทร์ในลกัษณะต่าง ๆ เช่น “ จนัทรุปราคาเตม็ดวง” เกิดข้ึนเม่ือดวงจนัทร์เคล่ือนเขา้ไป 
ในเงามืดของโลก  จึงท าคนบนซีกโลกเห็นดวงจนัทร์ซ่ึงเป็นสีเหลืองนวลค่อย ๆ มืดลง กินเวลา
ประมาณ 1.5 ชัว่โมง จากนั้นจึงจะเห็นดวงจนัทร์ เป็นสีแดงเหมือนสีอิฐเตม็ดวง เพราะไดรั้บ 
แสงสีแดงซ่ึงเป็นคล่ืนท่ียาวท่ีสุดและบรรยากาศโลกหกัเหไปกระทบกบัดวงจนัทร์ ส าหรับ        
“จนัทรุปราคาบางส่วน” เกิดข้ึนเม่ือดวงจนัทร์เคล่ือนท่ีเขา้ไปในเงามืดของโลกเพียงบางส่วน  
จึงท าใหเ้ห็นดวงจนัทร์เพียงบางส่วนมืดลงและบางส่วนมีสีอิฐขณะเดียวกนัอาจเห็นเงาของโลก 
เป็นขอบโคง้อยูบ่นดวงจนัทร์ซ่ึงเป็นขอ้พิสูจน์วา่โลกกลม 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการเกิดจนัทรุปราคา 
 

การเกิดจนัทรุปราคาไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติเพราะเป็นช่วงกลางคืน แต่คนสมยัก่อนมีความเช่ือเช่นเดียวกบัการเกิดสุริยปุราคา  
โดย เช่ือวา่ “ราหูอมจนัทร์” ซ่ึงจะน าความหายนะ และภยัพิบติัมาสู่โลก  คนไทยจึงใชว้ธีิส่งเสียง 
ขบัไล่ จุดประทดั ตีกระทะ ตีกะลา  เอาไมต้ าน ้าพริกไปตีตน้ไม ้ เอาผา้ถุงไปผกูเพื่อลา้งความโชคร้าย 
และไม่ใหร้าหูโลกอมจนัทร์” 

 
ท่ีมา : สสวท. (2549). หนังสือเรียนวทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หนา้  136 ,139 
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             ใบกจิกรรมที่ 3 
            เร่ือง  การเกดิสุริยุปราคาและจนัทรุปราคา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้           นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคาได ้

              ถูกตอ้ง 
  ค าช้ีแจง        นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลและตอบค าถามต่อไปน้ี 
  
1.  นกัเรียนเขียนแผนภาพแสดงต าแหน่งของดวงอาทิตย ์ โลกและดวงจนัทร์  เม่ือเกิดสุริยปุราคา
และจนัทรุปราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งของดวงอาทติย์  โลกและดวงจันทร์  เมื่อเกดิสุริยุปราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งของดวงอาทติย์  โลกและดวงจันทร์  เมื่อเกดิจันทรุปราคา 
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2. นกัเรียนเขียนอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของการเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคา 
 
 ส่ิงท่ีเหมือนกนัของการเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคา 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ส่ิงท่ีแตกต่างกนัของการเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคา 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
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                  กจิกรรมที่ 4    
      เร่ือง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีวกาศ 

                                          (เวลา  1  ช่ัวโมง) 
 
 
 
      ค าช้ีแจง 
     

1. นกัเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 4  เร่ือง  ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศ 
2. ปฏิบติัตามใบกิจกรรมท่ี 4  เร่ือง  ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีวกาศ 

 
 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           

นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลเพื่อระบุประโยชน์ของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอวกาศได ้
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      ใบความรู้ที่  4 
      ความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีวกาศ 

 
            เม่ือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอวกาศเจริญกา้วหนา้มากข้ึนนกัวทิยาศาสตร์สามารถ
สร้างยานอวกาศเพื่อไปส ารวจอวกาศได ้  ยคุอวกาศถือวา่เร่ิมตน้ข้ึน  เม่ือ 
 พ.ศ. 2500  รัสเซียไดส่้งดาวเทียมดวงแรก  ช่ือ  สปุตนิก 1  ข้ึนไปโคจรในอวกาศ 
หลงัจากนั้นรัสเซียไดท้ดลองการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติในอวกาศ  โดยส่งสุนขัช่ือ ไลกา้ ไป    
พร้อมกบัยานอวกาศ 
 พ.ศ. 2504  รัสเซียส่ง  ยริู  กาการิน  มนุษยอ์วกาศคนแรกข้ึนไปกบัยานวอสต็อก  1      
พ.ศ. 2506  รัสเซียไดส่้งมนุษยอ์วกาศหญิงคนแรก  คือ  วาเลนตินา เทเรซโควา  นิโคเลเยฟ  ข้ึนสู่
อวกาศไปกบัยานวอสต็อก 6 
 พ.ศ. 2512   นบัเป็นเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 
ของมนุษยช์าติ  ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ียานส ารวจพื้นผวิ 
ดวงจนัทร์ท่ีมีมนุษยอ์วกาศควบคุมไดล้งสัมผสัพื้น 
ผวิดวงจนัทร์  โดยมีนกับินอวกาศของสหรัฐอเมริกา  
 จ  านวน  3  คน ท่ีไปพร้อมกบัยานอวกาศอพอลโล  11   
ไดแ้ก่  นีล  อาร์มสตรอง  เอด็วนิ อลัดริน 
 และไมเคิล  คอลลินส์  ไดล้งส ารวจพื้นผวิของดวงจนัทร์ 
 พ.ศ. 2520 – 2522   สหรัฐอเมริกาส่งยานอวกาศวอยเอเจอร์  1  และ 2  ส ารวจดาวเคราะห์
ท่ีอยูร่อบนอกของระบบสุริยะ 
 พ.ศ. 2533  สหรัฐอเมริกา  และองคก์ารอวกาศยโุรปไดร่้วมกนัส่งกลอ้งโทรทรรศน์
อวกาศฮบัเบิลข้ึนไปโคจรรอบโลก 
 พ.ศ. 2539 – 2540  สหรัฐอเมริกาประสบผลส าเร็จในการส่งยานมาร์ส  พาธไฟน์เดอร์  
ข้ึนไปส ารวจ  บนดาวองัคาร  เพื่อใหย้านหุ่นยนต ์6  ลอ้  ช่ือโซเจอร์เนอร์  ซ่ึงบงัคบัดว้ยคล่ืนวทิยุ
ออกส ารวจและวเิคราะห์ตวัอยา่งหิน  โดยถ่ายภาพดาวองัคารส่งกลบัมายงัโลก 
 
 
 
 

  ภาพการส ารวจดวงจันทร์ 
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 พ.ศ. 2540 – 2551  องคก์ารนาซา   
องคก์ารอวกาศยโุรป และองคก์ารอวกาศอิตาลี   
ไดร่้วมมือกนัสร้างยานอวกาศล าใหญ่ท่ีสุด  
น ้าหนกัมากท่ีสุดดว้ย  เคร่ืองมือวทิยาสาสตร์ 
ท่ีทนัสมยัและซบัซอ้นท่ีสุดเท่าท่ีเคยเป็นมา  
 ยานล าน้ีมีช่ือวา่ยานแคสสินีซ่ึงถูกส่งออกไป 
จากโลกเม่ือเดือนตุลาคม  2540  มีก าหนดถึง 
และส ารวจดาวเสาร์ในปี 2548 –2551   
    
            พ.ศ. 2541 – 2549  ยานสตาร์ดสั  ถูกส่งเดินทางไปส ารวจดาวหางวลิด ์2  และถึงดาวหาง
วลิด ์2 ในปี 2547  ยานเคล่ือนฝ่ากลุ่มเมฆก๊าซ  และฝุ่ นท่ีห่อหุม้หวัดาวหางถ่ายภาพเก็บขอ้มูลหวัดาว
หางในระยะใกล ้ใชเ้คร่ืองดกัจบัฝุ่ นธุลีจากส่วนหาง ยานแคปซูลมีก าหนดเดินทางกลบัสู่โลกโดยใช้
ร่มชูชีพร่อนฝ่าเขตบรรยากาศลงสู่พื้นโลกในตน้ปี 2549 
 พ.ศ. 2546  โครงการพลูโต  ไคเปอร์  เอก็ซเพรส  เป็นโครงการสร้างยานอวกาศดว้ย
เทคโนโลยกีา้วหนา้ทั้งดา้นช้ินส่วน อุปกรณ์ท่ีมีน ้าหนกัเบา และการปฏิบติังานล ้ายคุ  ส่งยานใน 
ปีพ.ศ. 2546  ถึงดาวพลูโตประมาณ ปี 2553  เพื่อท าการส ารวจดาวพลูโต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพยานแคสสินีส ารวจดาวเสาร์ 

  ภาพแสดงการเคลือ่นทีข่องยานอวกาศ 
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ประโยชน์ของเทคโนโลยอีวกาศ 
 การคน้ควา้ดา้นอวกาศตอ้งอาศยัก าลงัคน  ก าลงัความคิด  และเงินทุนจ านวนมหาศาล    
แต่ก็ส่งผลโดยตรงต่อการด ารงชีวติท่ีดีข้ึน ท าใหเ้กิดประโยชน์มากมาย เช่น ความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ท่ีใชค้วบคุมยานอวกาศและอุปกรณ์เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้
เก่ียวกบัดาราศาสตร์และปรากฏการณ์ในอวกาศ 
 มนุษยไ์ดส้ร้างและส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลกมานานแลว้  ปัจจุบนัมีดาวเทียมโคจร
รอบโลกนบัพนัดวงแลว้  เพื่อใชส้ ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติบนโลก  ใชใ้นการส่ือสาร
โทรคมนาคม ใชใ้นการพยากรณ์อากาศ ใชศึ้กษาการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก 
 ประเทศไทยใชบ้ริการผา่นดาวเทียม  3 ระบบ คือ ดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา ดาวเทียมส่ือสาร  
และดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ จะมีกลอ้งถ่ายภาพดว้ย ขอ้มูลจากดาวเทียมจะถูกส่งมายงั
โลกในรูปของสัญญาณคล่ืนวทิย ุ และสัญญาณวทิยโุทรภาพ  ซ่ึงมีสถานีรับสัญญาณและมีเคร่ืองมือ
แปลความหมายคล่ืนวทิยเุป็นตวัเลข  ภาพถ่าย  หรือกราฟ  เป็นตน้ 

1. ดาวเทยีมอุตุนิยมวิทยา 
เป็นดาวเทียมท่ีใชใ้นการพยากรณ์อากาศ  ไดแ้ก่  ดาวเทียม  GMS – 3  ของประเทศญ่ีปุ่น  

ดาวเทียม  NOAA – 8  และดาวเทียม  NOAA  - 9 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา
จะติดตามลกัษณะอากาศแปรปรวน  เช่น บริเวณท่ีก่อตวัของพาย ุ และการเคล่ือนตวัของพาย ุ
ตรวจสอบความเร็วลม ใชห้าอุณหภูมิบนโลกหรือชั้นบรรยากาศ หาจ านวนและชนิดของเมฆ 
ท่ีปกคลุมโลกตรวจหาการแผรั่บสีของดวงอาทิตย ์ เป็นตน้  ขอ้มูลเหล่าน้ีจะน ามาใชป้ระกอบ 
การพยากรณ์อากาศ  เพื่อเตือนภยัใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้เก่ียวกบัการเกิดพายใุนบริเวณต่าง ๆ 
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2. ดาวเทยีมส่ือสาร 
เป็นดาวเทียมท่ีท าหนา้ท่ีเป็นสถานีรับ – ส่งคล่ืนวทิยส่ืุอสาร  ดาวเทียมท่ีใชส่ื้อสาร

ระหวา่งประเทศ คือ ดาวเทียมอินเทลแซต  ประเทศไทยเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารดาวเทียม  
เม่ือปี พ.ศ. 2509  เพื่อใชบ้ริการดาวเทียมอินเทลแซต  เพื่อการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ  

 ปัจจุบนัประเทศไทย  เป็นเจา้ของดาวเทียมช่ือ ไทยคม  ซ่ึงสร้างข้ึนโดยบริษทัในประเทศ
สหรัฐอเมริกาดาวเทียมไทยคมถูกส่งข้ึนไปบนทอ้งฟ้าท่ีประเทศเฟรนซ์เกียนา  เม่ือวนัท่ี  18  
ธนัวาคม 2536 

ส าหรับดาวเทียมไทยคมนั้น  เราใชใ้นการรับ – ส่ง สัญญาณแพร่ภาพโทรทศัน์  
ใชถ่้ายทอดสญัญาณระหวา่งสถานีวทิยจุากภูมิภาคท่ีห่างไกลใชเ้ช่ือมโยงเครือข่ายโทรศพัท ์
จากชุมสายทุกภูมิภาคใชเ้ช่ือมโยงเครือข่ายขอ้มูลคอมพิวเตอร์  และใชเ้ป็นส่ือกลางส าหรับ 
การประชุมผา่นระบบวดีิโอโดยผูร่้วมประชุมสามารถเห็นภาพและไดย้นิเสียง 
 

3. ดาวเทยีมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นดาวเทียมท่ีใชเ้ป็นสถานีเคล่ือนท่ีส ารวจผวิโลกและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบน 

ผวิโลก  ซ่ึงจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัธรณีวทิยา  สมุทรศาสตร์  การท าแผนท่ี และการประมง   
       ประเทศไทยเขา้ร่วมโครงการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติดว้ยดาวเทียมเม่ือปี  พ.ศ. 2514  
ดาวเทียม  ประเภทน้ีไดแ้ก่  ดาวเทียมแลนดแ์ซ็ต  (Landsat)  ของสหรัฐอเมริกา ดาวเทียมสปอต 
(Spot) ของฝร่ังเศส  และดาวเทียมมอส – 1  โดยมีสถานีรับสัญญาณขอ้มูลภาคพื้นดินท่ีเขต
ลาดกระบงั 
   
  ท่ีมา.  สสวท. (2546). หนังสือคู่มือครูวทิยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  หนา้ 284 – 285 
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             ใบกจิกรรมที่ 4 
            เร่ือง  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีวกาศ 

 
    จุดประสงค์การเรียนรู้              นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลเพื่อระบุประโยชน์ของ 

     ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอีวกาศได ้
 
  ค าช้ีแจง        นกัเรียนเขียนแผนผงัความคิดเพื่อแสดงประโยชน์ของความกา้วหนา้ทาง  
                        เทคโนโลยอีวกาศท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
 
 

 
 

    ประโยชน์ของ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ 

ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
ชุดฝึกที่ 6  ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 
    ค าช้ีแจง   
     
      1.   แบบทดสอบน้ีมี   10  ขอ้  ใชเ้วลา 10 นาที  คะแนนเตม็  10  คะแนน 
      2.  นกัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดแลว้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (×) ลงใน 
           กระดาษค าตอบท่ีก าหนดให้ 
........................................................................................................................................... 
1.  เม่ือโลกโคจรอยูร่ะหวา่งดวงจนัทร์กบัดวงอาทิตยท์  าให้เกิดปรากฏการณ์ใด 
 ก.  สุริยปุราคา    ข.  จนัทรุปราคา 
 ค.  ขา้งแรม    ง.  ขา้งข้ึน 
2.  ดาวเคราะห์ท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าคือขอ้ใด 
 ก.  ดาวเสาร์    ข.  ดาวองัคาร 
 ค.  ดาวเนปจูน    ง.  ดาวพฤหสั 
3.  ในกระจกเงาภาพท่ีเกิดข้ึนจะเป็นอยา่งไร 
 ก.  ภาพหวักลบั    ข.  ภาพกลบัซา้ยเป็นขวา 
 ค. ภาพบิดเบ้ียวผดิความเป็นจริง  ง.  ภาพท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 
4.  ดาวฤกษมี์การเปล่ียนแปลงแสงสีต่างกนัเพราะเหตุใด 
 ก.  อุณหภูมิไม่เท่ากนั    

 ข.  มีน ้าแขง็เกาะรอบ ๆ  ความหนาไม่เท่ากนั 
 ค. ไดรั้บแสงจากดวงอาทิตยไ์ม่เท่ากนั 

 ง.  ดาวแต่ละดวงมีลกัษณะพื้นผวิไม่เท่ากนั 
5.  ท  าไมเราจึงมองเห็นดวงจนัทร์มีรูปร่างเปล่ียนไปในแต่ละเดือน 
 ก.  ดวงจนัทร์หมุนรอบตวัเอง   ข.  ดวงจนัทร์โคจรรอบโลก 
 ค.  โลกหมุนรอบตวัเอง   ง.  โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ์
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6.  นกัเรียนใชส่ิ้งใดในการศึกษาวตัถุบนทอ้งฟ้า 
 ก.  จรวด     ข.  ยานอวกาศ 
 ค.  กลอ้งจุลทรรศน์    ง.  กลอ้งโทรทรรศน์ 
7.  ปัจจุบนัดาวเคราะห์ดวงใดไม่จดัเป็น ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
 ก.  ดาวเสาร์    ข.  ดาวองัคาร 
 ค.  ดาวเนปจูน    ง.  พลูโต 
8.  อ่านขอ้ความต่อไปน้ี 
   วธีิการของนกัวทิยาศาสตร์ท่ีจะไขปริศนาวา่ดาวองัคารเคยมีส่ิงมีชีวติหรือไม่ มีดงัน้ี 
                1.  การพิสูจน์ร่องรอยน ้าในอดีตกาลจากหินและดิน   
        2.  การศึกษาวา่มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีท าใหน้ ้าคงสถานะของเหลว 
                       ไดน้านพอท่ีจะใหส่ิ้งมีชีวติเกิดหรือไม่ 
        3.  การคน้หาแหล่งน ้าบริเวณหลุมอุกาบาตและน ้า ปริมาณไอน ้าในบรรยากาศ 
        
      จากวธีิการขา้งตน้  วธีิการใดเป็นไปตามแผนการส ารวจดาวองัคารระยะยาว   โดยใชหุ่้นยนต์
ปฏิบติัการขององการนาซา  

 ก. เฉพาะ ขอ้ 1    ข.  เฉพาะ ขอ้ 2 
 ค. เฉพาะ ขอ้ 3    ง.  ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ถูกตอ้ง 
9.  ผพีุง่ใตเ้กิดจากการลุกไหมข้องส่ิงใด 
 ก. อุกาบาต    ข.  ดาวเคราะห์ 
 ค. ดาวหาง    ง.  ดาวศุกร์ 
10.  ถา้เราอยูใ่นป่าแลว้ตอ้งการทราบวา่วนัน้ีเป็นขา้งข้ึนหรือขา้งแรมนกัเรียนจะปฏิบติัอยา่งไร 
 ก.  สังเกตต าแหน่งของดวงดาว   
 ข.  สังเกตความโคง้ของขอบฟ้า 
 ค. สังเกตดา้นเวา้ของดวงจนัทร์   
 ง.  สังเกตต าแหน่งของดวงจนัทร์บนทอ้งฟ้า 
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เฉลยแบบทดสอบก่อน - หลงัเรียน 
ชุดฝึก  6   ดาราศาสตร์และอวกาศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 

ก่อนเรียน    หลงัเรียน 
    1.  ข   1.        ข 

  2. ค   2.        ค 
  3. ข   3.        ข 
  4. ข   4.        ก 
  5. ก   5.        ข 
  6. ง   6.        ง 
  7. ก   7.        ง 
  8. ก   8.        ก 
  9. ง   9.        ก 
  10. ค   10.      ค  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



28 
 

             แนวการตอบใบกจิกรรมที่ 1   
ท านายลกัษณะของดวงจนัทร์ 

 
  จุดประสงค์การเรียนรู้        
 

1.  อธิบายการเกิดขา้งข้ึนขา้งแรมไดถู้กตอ้ง 
2.  ท านายลกัษณะของดวงจนัทร์ในวนัต่าง ๆ ได ้
 

   ค าช้ีแจง          นกัเรียนสังเกตภาพและตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
 
 
 

1.  ปรากฏการณ์ขา้งข้ึน ขา้งแรมเกิดข้ึนไดเ้พราะเหตุใด 
      ตอบ ดวงจนัทร์ไดรั้บแสงจากดวงอาทิตย ์  แลว้สะทอ้นมายงัโลก  ขณะท่ีดวงจนัทร์โคจรรอบ
โลกไปท่ีต าแหน่งต่าง ๆ  ดวงจนัทร์จะสะทอ้งแสงอาทิตยใ์นแต่ละคืนแตกต่างกนั  ท าใหค้นบนโลก
มองเห็นดวงจนัทร์  มีส่วนมืดและส่วนสวา่งต่างกนั 
2.  ท านายลกัษณะของดวงจนัทร์ท่ีเวลาต่าง ๆ  ต่อไปน้ี  พร้อมระบายสีประกอบใหเ้หมือนจริง 
     มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แสงจากดวงอาทติย์ 

ขึน้ 8  ค ่า 

ขึน้ 15  ค ่า 

แรม 8 ค ่า 

แรม 15 ค ่า 
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                 แนวการตอบใบกจิกรรมที่ 2 
                    เร่ือง   ฤดูกาลของโลก 

 
 
  จุดประสงค์การเรียนรู้           นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดฤดูกาลของโลกได ้

 
  ค าช้ีแจง       นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลและเขียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเคล่ือนท่ีของโลกไปท่ีต าแหน่งต่าง ๆ  จะเกิดฤดูกาลดงัน้ี 
 ต าแหน่งท่ี  1   ประเทศในซีกโลกเหนือเป็น       ฤดูร้อน 
            ประเทศในซีกโลกใตเ้ป็น            ฤดูหนาว 

ต าแหน่งท่ี  2   ประเทศในซีกโลกเหนือเป็น       ฤดูใบไมร่้วง             
         ประเทศในซีกโลกใตเ้ป็น              ฤดูใบไมผ้ลิ 

 ต าแหน่งท่ี  3   ประเทศในซีกโลกเหนือเป็น        ฤดูหนาว 
            ประเทศในซีกโลกใตเ้ป็น ฤดูร้อน 
 ต าแหน่งท่ี  4   ประเทศในซีกโลกเหนือเป็น        ฤดูใบไมผ้ลิ 
            ประเทศในซีกโลกใตเ้ป็น            ฤดูใบไมร่้วง 
 2. ฤดูกาลของเขตอบอุ่นของโลกมี  4  ฤดูคือ   ฤดูร้อน   ฤดูหนาว  ฤดูใบไมผ้ลิ    
                                                                          ฤดูใบไมร่้วง 
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             แนวการตอบใบกจิกรรมที่ 3 
            เร่ือง  การเกดิสุริยุปราคาและจนัทรุปราคา 

 
 จุดประสงค์การเรียนรู้        นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคาได ้
             ถูกตอ้ง 
  ค าช้ีแจง         นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลและตอบค าถามต่อไปน้ี 
  
1.  นกัเรียนเขียนแผนภาพแสดงต าแหน่งของดวงอาทิตย ์ โลกและดวงจนัทร์  เม่ือเกิดสุริยปุราคา
และจนัทรุปราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งของดวงอาทติย์  โลกและดวงจันทร์  เมื่อเกดิสุริยุปราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงต าแหน่งของดวงอาทติย์  โลกและดวงจันทร์  เมื่อเกดิจันทรุปราคา 
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2. นกัเรียนเขียนอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของการเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคา 
 ส่ิงท่ีเหมือนกนัของการเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคา 
             1   เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์กนัของการเคล่ือนของโลก   
    ดวงจนัทร์  และดวงอาทิตย ์
            2.  เป็นปรากฏการณ์ท่ีบดบงัแสงจากดวงอาทิตย ์
            3.   เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเม่ือโลก   ดวงจนัทร์   ดวงอาทิตย ์  โคจรมาอยูใ่น  
                 ระนาบเดียวกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ส่ิงท่ีแตกต่างกนัของการเกิดสุริยปุราคาและจนัทรุปราคา 
          1.  ต  าแหน่งของโลก  ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์อยูใ่นต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั 
          2.   เวลาท่ีเกิดต่างกนั สุริยปุราคาเกิดตอนกลางวนั จนัทรุปราคาเกิดตอนกลางคืน 
          3.   ผลการเกิดเงาต่างกนัคือ  สุริยปุราคาเกิดเงามืดท่ีโลก  จนัทรุปราคาเกิดเงามืดท่ี  
               ดวงจนัทร์ 
          4.  การมองเห็นของคนบนโลกต่างกนั  สุริยปุราคาคนบนโลกจะมองเห็น 
               ดวงอาทิตยมื์ด   ส่วนจนัทรุปราคา คนบนโลกจะมองเห็นดวงจนัทร์มืด 
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             แนวการตอบใบกจิกรรมที่ 4 
            เร่ือง  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีวกาศ 

              
    จุดประสงค์การเรียนรู้              นกัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มูลเพื่อระบุประโยชน์ของ 

     ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอีวกาศได ้
  ค าช้ีแจง          นกัเรียนเขียนแผนผงัความคิดเพื่อแสดงประโยชน์ของความกา้วหนา้ทาง  
                         เทคโนโลยอีวกาศท่ีมีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 

 
 

    ประโยชน์ของ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ 

ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นการคมนาคม 

ดา้นการส ารวจและการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 

 ดา้นการส่ือสาร 
   ดา้นการเกษตร 

ดา้นการแพทย ์

ดา้นอุตุนิยมวทิยา 
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