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ดวงดาว ที ่กระพร ิบพราวบนท ้องฟ ้า
มีอ ิทธิพลโดยตรงต่อวิถ ีช ีว ิต

ศาสตร์แห่งดวงดาวหรือ "ดาราศาสตร์" ได้อยู่คู่กับมวล
มนุษย์มาต้ังแต่ยุคแรกของโลก

ผู้คนสมัยก่อนได้อาศัยแสงแดด ดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ในการบอกเวลา ต่อมาได้พัฒนาสร้างนาฬิกา
แดด และให้เวลาท่ีโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์กำหนดเป็นปี
ปฏิทิน คนบางชาติสักการะเทพเจ้าแห่งดวงดาว เช่น
ชาวอียิปต์นับถือเทพสุริยะ และคนทุกชาติมีนิทาน
ดวงดาวที่ถูกถ่ายทอดกันมาเนิ่นนาน ในโลกตะวันตก
กลุ ่มดาวถูกกำหนดชื ่อตามเทพนิยายกรีกโบราณ
ส่วนเด็กไทยของเราก็ได้รับการบอกเล่าตำนานการก่อ
เกิดดวงดาวมาตั้งแต่ยังเยาว์ โดยเฉพาะ "ดาวลูกไก่"
ซ่ึงเป็นนิทานดวงดาวทีรู้่จักกันมาทุกยุคทุกสมัย

ดาราศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ
โลกท้ังระบบ ปัจจุบันสาระการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และ
อวกาศได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้ังในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ครู
ผู ้สอนต้องเพิ ่มพูนความรู ้และแนวทางจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน เพราะส่วนใหญ่เป็นเน้ือหา
สาระใหม่ท่ีเพ่ิงได้รับการพิจารณาใหบ้รรจุอยู่ในหลักสูตร

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 12 ช้ันปี ซ่ึงครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้พ้ืนฐานและยังไม่เคยสอนเน้ือหาน้ีมาก่อน ดังน้ัน
ครูจึงต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น

เม่ือช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2546 สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
จึงได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของ
รัฐ จัดอบรมเพ่ือปูพ้ืนฐานครูวิทย์เร่ืองการสอนดาราศาสตร์
และอวกาศระดบัประถมศกึษาและมธัยมศึกษาใหแ้ก่ครู
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนแกนนำของ สสวท. และโรงเรียน
แกนนำในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ณ สสวท. และคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ รวม 8 คร้ัง ผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด
388 คน

และเม่ือเร็วๆ น้ี สสวท. ได้จัดอบรมครใูนพ้ืนท่ี
ส่วนกลาง รุ่นท่ี 1 จำนวน 43 คน ณ ห้องประชุม นิดา
สะเพียรชัย อาคาร 15 ปี สสวท. เพื่อให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในดาราศาสตร์และอวกาศท่ีสอดคล้องกับการ
เรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมี
ทักษะในภาคปฏิบัติด้านดาราศาสตร์และอวกาศ รวมท้ังมี
ความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนและสามารถใช้
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ได้

ชมจนัทร ์ ธารา

เรียนรู้ดาราศาสตร์...เข้าใจวิถีธรรมชาติ
“ปูพื ้นฐานครูวิทย์ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ”

เร ื ่ อง ใหม ่  ใกล ้ต ัว
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นายนิพนธ์ ทรายเพชร กรรมการบัณฑิตสภา
ด้านดาราศาสตร์ ผู้เป็นหนึ่งในบรรดานักดาราศาสตร์
ช้ันนำของไทย ท่ีปรึกษาของ สสวท. และวิทยากรของงานน้ี
ได้ถ่ายทอดให้ฟังว่า ดาราศาสตร์อาจถือได้ว่า เป็นพ้ืนฐาน
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เช่น ช่วยในการค้นพบ
แรงโน้มถ่วงของนิวตัน เมื่อกาลิเลโอพัฒนากล้องโทร-
ทรรศนดู์ดาวพฤหัสบดีและดาวศกุร์ทำใหเ้กิดการค้นพบ
ความรู ้ใหม่ทางดาราศาสตร์ จากกล้องโทรทรรศน์
ถึงการประดษิฐก์ล้องจลุทรรศนส์ำหรบัใชท้างการแพทย์
ในยุคต่อมา การสอนเร ื ่องดาราศาสตร ์จะทำให ้
เด็กรกัธรรมชาต ิ มีจนิตนาการรวมทัง้ไดเ้รยีนรูโ้ลกและ
จักรวาล ได้รู้ที่มาที่ไปและการถือกำเนิดของสรรพสิ่ง
"ในการสอนดาราศาสตร์ ครูต้องสอนให้สนุก ให้น่าสนใจ
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากๆ ต้องให้เด็กสังเกตของจริง
ให้นักเรียนได้สัมผัสเล่นและมีส่วนร่วม ดังน้ันครูต้องมี
ความรู ้พื ้นฐานด้านนี ้ก่อนและต้องรู ้จ ักดึงเนื ้อหา
ออกมาเป็นกิจกรรมใหเ้ด็กเรียนได้สนุก อย่างน้อยครูท่ี
สอนดาราศาสตร์จะต้องดูดาวเป็น  สสวท. ได้จัดทำคู่มือ
ครู มีเอกสารเสริมความรู้ให้ใช้เป็นแนวทางในการ
สอนวิชานี้ หรือครูจะไปหาเอกสารประกอบตามแหล่ง
ความรู้อ่ืนๆ ก็ได้"

สาระการเรียนรู้เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศในหลักสูตรวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานท่ีปรับปรุงใหม่ใช้สอนต้ังแต่ ป.1 - ม.6 มีกิจกรรม
การเรียนการสอนและความซับซ้อนของเนื้อหาแตกต่าง
กัน ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงช้ันท่ี 1 (ป.1 - ป.3) คือช้ัน
ป.1 ครูเพียงแต่ให้นักเรียนทราบว่าการขึ ้น-ตกของ
ดวงอาทิตย์ ทำให้มีทิศทั้งสี่และนักเรียนต้องรู้ว่าดวง
อาทิตย์เป็นแหล่งให้พลังงานและแสงสว่าง พอขึ้น ป.2
นักเรียนก็เริ ่มเรียนรู้มากขึ้นว่าดวงอาทิตย์เป็นแหล่ง
พลังงานของส่ิงมีชีวิต รู้จักประโยชน์ของแสงอาทิตย์และ
เรียนเร่ืองการสังเคราะห์ด้วยแสง

เมื่อขึ้นช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) ก็ให้นักเรียน
เรียนเรื ่องการสังเคราะห์ด้วยแสง นักเรียนจะรู ้ว ่า
แสงอาทิตย์มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้พืชสร้างอาหารได้
เม่ือถึงชว่งชัน้น้ีนักเรยีนจะไดรู้ว้า่มนุษยส์ามารถเดนิทาง
ไปในอวกาศได้ พอไปถึงช่วงชั ้นที ่ 3 (ม.1- ม.3)
นกัเรยีนกจ็ะเรยีนรูว้า่ปรากฏการณต์า่งๆ ทางธรรมชาติ
เช่น ลม บรรยากาศเกิดข้ึนได้อย่างไร โลก ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์และดวงดาวมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในระดับ
ช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6) นักเรียนจะได้เรียนรู้ลึก
ถึงความก้าวหน้าทางด้านอวกาศ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ในดาวฤกษ์ ภาพรวมของวิวัฒนาการของระบบสุริยะ
กาแลกซ่ี และเอกภพ

ในการอบรมครูคร้ังน้ี สสวท. ได้จัดกิจกรรมท่ีมีท้ัง
ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 10
กิจกรรม อันได้แก่ ประวัติการค้นพบต่างๆ ทาง
ดาราศาสตร์ การดูดาว อุปกรณ์พ้ืนฐานทางดาราศาสตร์
การเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า การวัดและการคำนวณ
อย่างง่าย ระบบสุริยะ เนบิวลา กาแลกซี เอกภพอาจารย์ นิพนธ์  ทรายเพชร  นักดาราศาสตร์และราชบัณฑิต
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การเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเตรียมแหล่ง
ข้อมูล เพ่ือใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และจะนำความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ ให้เพ่ือนครู
คนอ่ืนๆ จุดเด่นของการสอนดาราศาสตรก็์คือ สามารถ
ทำให้เด็กสนใจ สนุก อยากรู้อยากเห็น อยากพิสูจน์
เพราะโดยธรรมชาตเิด็กจะชอบเร่ืองดวงดาวอยูแ่ล้ว”

อ.ระเบียบ คำสิงห์ แห่ง ร.ร.บ้านเขาสามสิบ อ.เขา-
ฉกรรจ์ จ.สระแก้ว สอนเร่ืองจักรวาลและอวกาศมา 5-6
ปี แล้ว เล่าว่า ประทับใจในวิทยากรท่ีให้เน้ือหาลึกดีมาก
และเข้าใจง่ายดี ได้วางแผนว่ากลับไปจะต้องนำเสนอ
ประสบการณอ์บรมในท่ีประชุมของโรงเรยีน "เทอมหน้า
จะจัดเป็นแผนจัดกิจกรรมของโรงเรียนอีก และจะ
ขยายผลให้แก่ครูทุกชั ้นเรียน รวมทั ้งจัดกิจกรรม
ดูดาวใหแ้ก่เด็ก เพราะโรงเรยีนมีกล้องดูดาวพอ มีศูนย์
วิทยาศาสตร์ของจังหวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์
เพื่อเด็กจะได้รู้จักกลุ่มดาวมากขึ้น รู้ลึกขึ้นและต้องให้
นักเรียนเห็นความสำคัญของดาราศาสตร์ว่าสำคัญต่อชีวิต
ประจำวันของคนเราอย่างไร โดยให้เด็กได้มีโอกาสทำ
กิจกรรมด้วยตัวเองและได้คิดร่วมกัน"

เทคโนโลยีอวกาศ ดาราศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางดาราศาสตร์จากระบบ
อินเทอร์เน็ต และปฏิบัติการจัดทำแผนการเรยีนรู้เน้ือหา
ดาราศาสตร์และอวกาศ

เม่ือผู้เข้าอบรมลงลึกในท้ังสิบกิจกรรม ทีมวิทยากร
ก็ได้จัดกิจกรรมย่อย ให้ครูได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและ
ให้บันทึกกิจกรรมในแต่ละเร่ืองอย่างละเอียด เพ่ือให้ครูมี
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นับว่าตลอด 5 วันเต็มๆ ของการ
อบรม ผู้เข้ารับการอบรมต่างก็ต้องตื่นมาดูดาวตั้งแต่
เช้ามืด จากน้ันก็ได้ฟังบรรยายและฝกึปฏิบัติการตลอด
ทั้งวัน นอกจากนั้นก็ยังต้องร่วมกิจกรรมดูดาวในยาม
ค่ำคืนด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อฝึกฝนตนให้ชำนาญก่อนที่จะ
กลับไปถ่ายทอดสู่เด็กนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี

อ.ผุสดี จงมีสุข แห่ง ร.ร.ประถมฐานบินกำแพง-
แสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม กล่าวว่า ท่ีได้เข้าร่วม
อบรมครั้งนี้ เพราะอยากจะมีความรู้เรื่องดาราศาสตร์
เพิ่มเติม ปัจจุบันการสอนดาราศาสตร์มีกระบวนการ
และรูปแบบการสอนที่ดีขึ ้น ในการอบรมนี้ อ.ผุสดี
ชอบทุกกิจกรรม ต้ังแต่การสังเกตดูดาว เรียนรู้เร่ืองดาว
ฯลฯ และรู ้สึกประทับใจที ่ได้ลงมือปฏิบัติทุกเรื ่อง
“หลังจากอบรมแล้ว อ.ผุสดี คิดว่าจะกลับไปศึกษาสาระ

ศึกษาการเคล่ือนท่ีของดวงอาทิตย์ในรอบวันจากลูกโลกจำลอง

ดูทางช้างเผือก
จากแผนท่ีดาว
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อ .ประชาญ เส ียงฆ้อง แห่ง ร .ร .อนุบาล
ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า
การอบรมคร้ังน้ี ได้ประโยชน์มากท้ังความรู้และวิธีการสอน
บางเร่ืองท่ีไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ทราบจากการอบรม เช่น
พายุสุริยะ วิถีสุริยะ จุดศูนย์สูตรท้องฟ้า รู้สึกประทับใจใน
วิทยากรท่ีเป็นกันเอง มีความรู้และสามารถถ่ายทอดได้ดี
ชอบกิจกรรมดูดาวเพราะได้ปฏิบัติจริง เห็นของจริง
ได้ส่องกล้องดูด้วยตัวเอง ได้เห็นความสำคัญ
ของดาราศาสตร์ และได้ประสบการณ์ตรง
"อยากจะนำความรู้ที่ได้ไปสอนอย่างเต็มที่
และเหมาะกับชั้นเรียน ให้เด็กได้เรียนรู้
ดีขึ ้นกว่าเดิม อยากจัดค่ายดาราศาสตร์
ให้เด็กได้ดูดาวตอนกลางคืนด้วย เด็กจะได้
ประโยชน์มาก เพราะดวงดาวเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน เช่น เร่ืองจักรราศรี การข้ึนตก
ของดวงดาว ดาวประจำวันเกิด ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ โลกซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรา
อยู่แล้ว เด็กจึงน่าจะมีความรู้นี้ ให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรมเยอะๆ เช่น เวลาเรียนเร่ืองดาว

ก็ต้องได้ดูดาว เด็กจะได้ต่ืนเต้น ไม่ใช่อยู่แต่ในห้องเรียน
ความพิเศษของการเรียนดาราศาสตร์คือเกี ่ยวข้อง
กับชีวิตจริง เด็กได้ดูดาวจริงๆ ก็น่าจะรู้สึกสนุก"

ทั้งนี้จุดมุ่งหมายหลักของการเรียนรู้ดาราศาสตร์
และอวกาศก็คือการเรียนเพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกท่ีก่อให้เกิดส่ิงต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ และรู้การเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อื่นอย่างมีเหตุมีผล ครูที่ผ่านการอบรมครั้งนี้
จะเป็นครูแกนนำในการจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์
แนวใหม่เพื ่อจะขยายผลสู ่คร ูในโรงเร ียนอื ่นและ
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการแก่เพ่ือนครูในท้องถ่ิน

จากนี ้ไปเร ื ่องของดวงดาวไม ่ได ้ม ีบทบาท
เพียงเป็นนิทานก่อนนอนเท่านั ้น แต่จะเป็นสิ ่งที ่
รับรู้ได้อย่างเข้าใจและใกล้ตัว 

ดูดาว

ครูท่ีผ่านการอบรมเข้มเร่ืองดาราศาสตร์


