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ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 รหัสวิชา ว32202 ผูสอนไดจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ซึ่งผูเรียนสามารถเรียนรูและปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรูไดดวยตนเอง ผานทักษะกระบวนการ

สังเกต การลงมือปฏิบัติ รวมทั้งการสรางอุปกรณอยางงายขึ้นมา เพ่ือใชเปนแบบจําลองทางความคิด และมี

ความเขาใจในเน้ือหาเรื่องการบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟาได ผูเรียนสามารถใชชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ี 

เปนสื่อการเรียนรูที่ไมจํากัดเวลา สามารถฝกฝนและทบทวนไดดวยตนเอง เพ่ือสงผลตอการพัฒนาการเรียนรู 

ใหมีทักษะในการแสวงหาความรู ตลอดจนสามารถนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตประจําวัน

ไดอยางมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ี มีทั้งหมด 8 ชุด ดังน้ี 

ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

ชุดที่ 2 องคประกอบของทรงกลมทองฟา 

ชุดที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวบนทรงกลมทองฟา 

ชุดที่ 4 ตําแหนงผูสังเกตกับทรงกลมทองฟา 

ชุดที่ 5 พิกัดขอบฟา 

ชุดที่ 6 พิกัดศูนยสูตรฟา 

ชุดที่ 7 พิกัดสุริยวิถี 

ชุดที่ 8 การกําหนดเวลาบนโลก 

สําหรับชุดกิจกรรมการเรียนรูเลมน้ีเปน ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก เมื่อผูเรียนศึกษา 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ีแลว ผูเรียนจะมีความรูความเขาใจ ที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนรูอยางเปนระบบ  

ไดพัฒนาความรูความสามารถเต็มศักยภาพของตนเอง ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาชุดกิจกรรมการเรียนรูเลมน้ี 

คงเปนประโยชนตอการพัฒนาทักษะการเรียนรู ทักษะในการคิดวิเคราะห ตลอดจนสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นตอไป 
 

นายสมัย  นามชาร ี

ครูชํานาญการ.... 
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1. เอกสารฉบับน้ีเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับ  

   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 รหัสวิชา ว32202 ไดจัดทําขึ้นจํานวน 8 ชุด ดังน้ี 

ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

ชุดที่ 2 องคประกอบของทรงกลมทองฟา 

ชุดที่ 3 การเคลื่อนที่ของดาวบนทรงกลมทองฟา 

ชุดที่ 4 ตําแหนงผูสังเกตกับทรงกลมทองฟา 

 ชุดที่ 5 พิกัดขอบฟา 

ชุดที่ 6 พิกัดศูนยสูตรฟา 

ชุดที่ 7 พิกัดสุริยวิถี 

ชุดที่ 8 การกําหนดเวลาบนโลก 

2. เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาโลก ดาราศาสตร  

   และอวกาศ เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ีเปนชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ประกอบดวย 

3.1 คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับคร ู

3.2 คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน 

3.3 ลําดับขั้นตอนการเรียนรู 

3.4 มาตรฐานการเรียนรู สาระสําคัญ 

3.5 ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู 

3.6 แบบทดสอบกอนเรียน 

3.7 ใบกิจกรรมการเรียนรู ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

3.8 ใบความรู ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

3.9 ใบงาน ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

3.10 แบบทดสอบหลังเรียน 

3.11 เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

3.12 แนวทางการตอบใบกิจกรรมการเรียนรู ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

3.13 เฉลยใบงาน ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

4. ชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ีใชเวลาในการศึกษา จํานวน 2 ช่ัวโมง 

 

 

 

คําชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรูคําชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู  

 ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
ง 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร มีเน้ือหา เรื่อง การบอกตําแหนงบน

ทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 รหัสวิชา ว32202 ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

ควรมีการเตรียมความพรอมและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี 
 

ขั้นเตรียมการ 

1. ศึกษารายละเอียดในคูมือการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูเลมน้ี เพ่ือใหเขาใจชัดเจน 

2. ตรวจสอบความสมบูรณของชุดกิจกรรมการเรียนรูและอุปกรณการทํากิจกรรมกอนการใชงาน 

3. เตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน ใบกิจกรรมการเรียนรู  

    ใบความรู ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน ตลอดจนอุปกรณตางๆ ใหครบถวน 

4. จัดเตรียมหองเรียนใหพรอมและเหมาะสม 

5. จัดนักเรียนเปนกลุมๆ กลุมละ 4 - 5 คน แบบคละความสามารถ 
 

ขั้นดําเนินการจัดการเรยีนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูจะตองจัดกิจกรรมใหครบตามที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือให

กิจกรรมเปนไปอยางตอเน่ืองและบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งครูตองดําเนินการดังน้ี 

1. ช้ีแจงวิธีการเรียนและคําแนะนําสําหรับนักเรียน ใหนักเรียนทราบกอนเริ่มสอน 

2. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

3. แจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหสอดคลองกับจุดประสงคการ     

    เรียนรู เน้ือหา และเวลาที่กําหนด 

5. ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครูคอยใหคําปรึกษา คําแนะนํา ใหกําลังใจ ตลอดจนกระตุน 

   และเปดโอกาส ใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม ตามบทบาทที่สมาชิกมอบหมาย พรอมทั้ง 

   มีการประเมนิพฤติกรรมของนักเรียนไปดวย 

6. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบถวน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

7. ครูตรวจสอบการทํากิจกรรมของนักเรียนและสรุปบทเรียนรวมกับนักเรียน 

8. เฉลยแบบทดสอบ แลวแจงคะแนนใหนักเรียนทราบทันที  
 

ขั้นดําเนินการจัดการเรยีนรู 

1. ตรวจแบบทดสอบ ใบงาน ใบกิจกรรม ของนักเรียน 

2. ประเมินผลการเรียนรูจากแบบประเมินกิจกรรมตางๆ 

3. บันทึกคะแนน บันทึกหลังการสอน ถึงขอดี ขอควรปรับปรุง ขอสังเกตตางๆ ลงในแบบบันทึกหลัง 

   แผนการจัดการเรียนรู 

คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูคําแนะนําการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครู  

 ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
จ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

คําแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร เรื่อง การบอกตําแหนง 

บนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 รหัสวิชา ว32202 ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟา         

และลูกโลก นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดวยความซื่อสัตยและต้ังใจดังน้ี  
 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียน 

   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 รหัสวิชา ว32202 ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก นักเรียนใชเวลาในการทํา 

   กิจกรรม 2 ช่ัวโมง นักเรียนสามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติไดดวยตนเอง สําหรับการใชชุดกิจกรรม 

   การเรียนรู นักเรียนควรปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการใชอยางเครงครัดจึงจะไดผลดี 

2. นักเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระสําคัญ ผลการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู 

3. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แบบปรนัยจํานวน 10 ขอ ลงในกระดาษคําตอบ เพ่ือประเมิน 

    ความรูเดิมของนักเรียนกอนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู 

4. ทําใบกิจกรรมการเรียนรู ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

5. ศึกษาใบความรู ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

6. ทําใบงาน ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

7. ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ แลวตรวจคําตอบของแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

   จากเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน  – หลังเรียน 

8. นักเรียนตองทําแบบทดสอบหลังเรียนใหได 7 ขอ ขึ้นไป จึงจะผานเกณฑ หากนักเรียนไมผานเกณฑ 

   ตามที่กําหนดใหทบทวนเน้ือหาและทําชุดกิจกรรมการเรียนรูใหมอีกครั้ง  

9. นักเรียนตองมีความซื้อสัตยตอตนเอง ไมเปดดูเฉลยกอน ควรใชความสามารถในการตอบคําถามและ 

   ทําแบบฝกหัดดวยตนเอง 
 

หมายเหต ุเมื่อนักเรียนสงสัยหรือมีปญหาที่ไมเขาใจ สามารถขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากครูผูสอนได 

       ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน 
 

 ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
ฉ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                

    

 

ลําดับข้ันตอนการเรียนรู 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร 
เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

อานคําชี้แจงและคําแนะนํา 

ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

กระบวนการจัดการเรยีนรู 

ทําใบกิจกรรม 

ศึกษาใบความรู 

ทําใบงาน 
 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ผานเกณฑ 70 % ไมผานเกณฑ 70 % 

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรูเลมตอไป 
 

 ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
ช 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 
  

 

สาระท่ี 7 ดาราศาสตรและอวกาศ 

มาตรฐาน ว 7.1 เขาใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ การปฏิสัมพันธภายในระบบ

สุริยะ และผลตอสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร การสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู

และนําความรูไปใชประโยชน 
 

สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  

การแกปญหารูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและ

ตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลาน้ันๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม  

และสิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
 

สาระสําคัญ 

ทรงกลมทองฟา (Celestial sphere) หมายถึง ทรงกลมสมมติขนาดใหญ มีรัศมีอนันต โดยมีโลกอยูที ่

จุดศูนยกลาง มนุษยในอดีตจินตนาการวาโลกถูกหอหุมดวยทรงกลมทองฟา ซึ่งประดับดวยดาวฤกษ (Star) 

และเขาใจวาดาวฤกษเหลาน้ีอยูหางจากโลกดวยระยะทางเทาๆ กัน ซึ่งจะเทากับรัศมีของทรงกลมทองฟา  

ทรงกลมทองฟาหมุนรอบโลก 1 รอบ ใชเวลา 1 วัน ทําใหเรามองเห็นดาวฤกษเคลื่อนที่ไปตามทรงกลมทองฟา

ดวยอัตรา 15 องศาตอช่ัวโมง (360 องศา/24 ช่ัวโมง = 15 องศา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู 
 

 ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
ซ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

อธิบายความหมายและลักษณะทรงกลมทองฟา 

 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

1. บอกความหมายของทรงกลมทองฟาได 

2. บอกลักษณะของทรงกลมทองฟาและสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางทรงกลมทองฟาที่มอง 

    จากโลกและในอวกาศ 

3. เขียนภาพความสัมพันธของทรงกลมทองฟาและลูกโลกได 

4. เปรียบเทียบลักษณะความคลายคลึงกันระหวางทรงกลมทองฟากับอุปกรณที่มีอยูในทองถิ่น 

 

 

ถาเพื่อน ๆ พรอมแลว พวกเราไปศึกษา 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูกันเลยครับ........ 

ผลการเรียนรู 
 

 ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
11  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

  

 
 

 

 

คําชี้แจง   

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. เราสามารถมองเห็นทองฟาไดครบทุกสวน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงไดหรือไม เพราะเหตุใด 

ก. ได เพราะ ทรงกลมทองฟาไมเคลื่อนที่ 

ข. ได เพราะ ทรงกลมทองฟาทุกสวนเหมือนกัน 

ค. ไมได เพราะ มีบางสวนของทองฟาที่โลกบังเอาไว 

ง. ไมได เพราะ ทองฟาไมมีการเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา 
 

2. ถานักเรียนยืนอยูบริเวณโลงแจงในตอนกลางคืนที่อากาศปลอดโปรง แลวสังเกตบริเวณรอบๆ นักเรียน 

   จะเห็นสวนใดตอไปน้ี 

ก. เฉพาะพ้ืนดิน  

ข. ทองฟาทุกสวน 

ค. ทองฟาและพ้ืนโลก  

ง. เฉพาะทองฟาครึ่งสวน  
 

3. ถาเราสังเกตทองฟาในขณะที่อยูบนพ้ืนโลก เทียบกับวาสมมติอยูในอวกาศนอกโลก มุมมองของทองฟาจะมี 

   ความเหมือนหรือตางกันหรือไม อยางไร 

ก. ตางกัน เพราะ บนพ้ืนโลกจะเห็นทองฟาแคครึ่งเดียว 

ข. ตางกัน เพราะ ในอวกาศจะเห็นทองฟาแคครึ่งเดียว 

ค. ไมตางกัน เพราะ กลุมดาวบนทองฟาที่สังเกตเห็น เปนกลุมเดียวกัน 

ง. ไมตางกัน เพราะ ทองฟาที่สังเกตในอวกาศกับบนพ้ืนโลกตางก็ไมเคลื่อนที่ 
 

4. ขอใดตอไปน้ีไมใชคุณสมบัติของทรงกลมทองฟา 

ก. มีรัศมีเปนอนันต  

ข. มีแกนหมุนเดียวกันกับโลก  

ค. มีการเคลื่อนที่เมื่อเทียบกับโลก 

ง. ดาวทุกดวงมีระยะหางจากโลกเทากัน 

 

 

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
22  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

5. ขอใดตอไปน้ี มีลักษณะใกลเคียงกับทรงกลมทองฟามากที่สดุ 

 

ก.      

 

 

 

ข.      

 

ค.     

ง.      

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
33  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

6. ขอใดตอไปน้ี ที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดบนทรงกลมทองฟา 

ก. ดาวตก 

ข. กลุมดาว  

ค. สุริยุปราคา 

ง. ระยะหางของดาวกับผูสังเกต 
 

7. นักเรียนสามารถระบุระยะหางของดาวที่อยูบนทองฟากับโลกไดอยางชัดเจนหรือไม เพราะเหตุใด 

ก. ได เพราะ ดาวทุกดวงอยูบนระนาบทองฟาเดียวกัน  

ข. ได เพราะ ดาวทุกดวงอยูที่ผิวทรงกลมทองฟาเดียวกัน จะมีระยะทางเทากัน 

ค. ไมได เพราะ ดาวแตละดวงอยูไกลมาก ไมมีวิธีการที่สามารถวัดระยะทางไดอยางชัดเจน 

ง. ไมได เพราะ ดาวทุกดวงถูกสมมติใหอยูที่ผิวของทรงกลมทองฟา แตอยูใกลหรือไกลไมเทากัน 
 

8. ตําแหนงของดาวบนทรงกลมทองฟาสามารถระบุไดโดยใชวิธีการใด 

ก. วัดสเปกตรัม 

ข. วัดระยะทาง  

ค. บอกระยะเชิงมุม 

ง. วัดความเขมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 

9. ขอใดกลาวถึงขนาดของทรงกลมทองฟาไดถูกตองที่สุด 

ก. มีขนาดรัศมีอนันต    

ข. มีขนาดเทากับระบบสุริยะ 

ค. มีขนาดเทากับกาแลกซี่ทางชางเผือก 

ง. มีขนาดเทากับรัศมีของช้ันบรรยากาศโลก 
 

10. หากนําสุมไกสองอันมาประกบกัน โดยมีลูกบอลวางไวตรงกลางของสุมไกทั้งสองอันน้ี ขอใดเปน 

    การเปรียบเทียบกับทรงกลมทองฟาไดถูกตองที่สุด 

ก. สุมไกเปรียบเสมือนโลก  

ข. สุมไกเปรียบเสมือนทรงกลมทองฟา 

ค. ลูกบอลเปรียบเสมือนทรงกลมทองฟา  

ง. จุดศูนยกลางของทรงกลมทองฟาคือสุมไก 

 

 

 

 

เพื่อนๆ ทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อนๆ ทําแบบทดสอบกอนเรียน

เสร็จแลว ทําใบกิจกรรมตอเลยนะคะเสร็จแลว ทําใบกิจกรรมตอเลยนะคะ 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
44  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

 

 
 

ชื่อ.........................................................................ชั้น.....................เลขท่ี.................... 

 

ขอ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

รวม  
 

 

 

 

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
55  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

 

 

สมาชิกในกลุม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ............   

1. .............................................................................. หอง ......./.........  เลขที่ ............... 

2. .............................................................................. หอง ......./.........  เลขที่ ............... 

3. .............................................................................. หอง ......./.........  เลขที่ ............... 

4. .............................................................................. หอง ......./.........  เลขที่ ............... 

5. .............................................................................. หอง ......./.........  เลขที่ ............... 
 

จุดประสงค 

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของทรงกลมทองฟากับวัสดุในทองถิ่น 
 

อุปกรณ 

1. รูปภาพตัวอยางวัสดุในทองถิ่นที่หาไดโดยทั่วไป จํานวน 10 ตัวอยาง 

2. ทรงกลมทองฟาจําลองแบบเต็มใบ   จํานวน 1 ใบ 

3. ทรงกลมทองฟาจําลองแบบครึ่งใบ  จํานวน 1 อัน 
 

 
 

 
 

คําชี้แจง  

ใหนักเรียนวาดภาพมุมมองลักษณะของทองฟาที่สังเกตเห็น พรอมทั้งอธิบายความเขาใจตามสถานการณ

สมมติที่กําหนดใหตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

ตอนที่ 1ตอนที่ 1 ทรงกลมทองฟาในจินตนาการ ทรงกลมทองฟาในจินตนาการ 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
66  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 1 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง 

ตอนกลางวัน   

หันหนาไปทิศเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

…………………………………………………………………………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

มุมมองพื้นดิน 

……………………………………………………………………………………………………….…….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………….…………..………. 

มุมมองทั้งสองสวน 

………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….……….……….. 

………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
77  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 2 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง 

ตอนกลางวัน   

หันหนาไปทิศใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

…………………………………………………………………………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

มุมมองพื้นดิน 

……………………………………………………………………………………………………….…….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………….…………..………. 

มุมมองทั้งสองสวน 

………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….……….……….. 

………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
88  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 3 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง  

ตอนกลางคืน   

หันหนาไปทิศเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

…………………………………………………………………………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

มุมมองพื้นดิน 

……………………………………………………………………………………………………….…….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………….…………..………. 

มุมมองทั้งสองสวน 

………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….……….……….. 

………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
99  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 4 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง  

ตอนกลางคืน   

หันหนาไปทิศใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

…………………………………………………………………………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

มุมมองพื้นดิน 

……………………………………………………………………………………………………….…….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………….…………..………. 

มุมมองทั้งสองสวน 

………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….……….……….. 

………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
1100  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 5 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง  

ตอนกลางวัน  

สมมติวาพื้นดิน

โปรงใสสามารถมอง

ทะลุเห็นอีกดานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

…………………………………………………………………………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

มุมมองพื้นดิน 

……………………………………………………………………………………………………….…….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………….…………..………. 

มุมมองทั้งสองสวน 

………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….……….……….. 

………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
1111  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 6 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง  

ตอนกลางคืน  

สมมติวาพื้นดิน

โปรงใสสามารถมอง

ทะลุเห็นอีกดานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

…………………………………………………………………………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

มุมมองพื้นดิน 

……………………………………………………………………………………………………….…….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………….…………..………. 

มุมมองทั้งสองสวน 

………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….……….……….. 

………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
1122  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 7 

นักเรียนอยูใน 

ยานอวกาศ  

ลอยอยูในอวกาศ 

ใกลกับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

…………………………………………………………………………………………………..………………..

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………………………..……………….. 

มุมมองพื้นดิน 

……………………………………………………………………………………………………….…….…….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………………………………………………….…………..………. 

มุมมองทั้งสองสวน 

………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………….………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….……….……….. 

………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
1133  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 8 

ใหนักเรียนนําขอมูลจากถานการณที่ 1 ถึง สถานการณที่ 7 มาวาดภาพลักษณะของทรงกลมทองฟาตาม

จินตนาการที่นักเรียนเขาใจ พรอมใหคําอธิบายลักษณะที่สําคัญ 
 

 
 

คําอธิบายลักษณะทรงกลมทองฟาตามจินตนาการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
1144  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

คําชี้แจง 

ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นในการเปรียบเทียบลักษณะวัสดุตัวอยางในทองถิ่นที่กําหนดใหกับลักษณะ

ของแบบจําลองทรงกลมทองฟาแบบเต็มใบและแบบครึ่งใบที่กําหนดให โดยทําเครื่องหมาย √ ในชองความ

คิดเห็น พรอมทั้งอธิบายเหตุผลลงในตารางบันทึกผล แลวนําขอมูลมาวิเคราะหผลและสรุปผลตามลําดับ 

 
รูป แบบจําลองทรงกลมทองฟาแบบเต็มใบ 

(ที่มา : สมัย นามชารี. 2559.ถายจริง) 
 

 
รูป ทรงกลมทองฟาจําลองแบบครึ่งใบ 

(ที่มา : สมัย นามชารี. 2559.ถายจริง) 

ตอนที่ 2ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบลักษณะทรงกลม การเปรียบเทียบลักษณะทรงกลมทองทองฟากับวัสดุในทองถิ่นฟากับวัสดุในทองถิ่น 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
1155  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

ตารางบันทึกผล 

 รูปภาพวัสดุตัวอยางในทองถ่ิน 
ความคิดเห็น 

อธิบายเหตุผล 
เหมือน ไมเหมือน 

1. ขวดนํ้า 

 

   

2. สุมไก 

 

   

3. ตะกราผา 

 

   

4. กระติบขาว 

 

   

5. ไซ 

 

   

6. ฆอง 

 

   

7. ฝาแกวนํ้า 

 

   

8. กะละมัง 

 

   

9. รม 

 

   

10. โอง 

 

   

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
1166  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

วิเคราะหผล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุปผล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนเรื่องทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

เราตองใชจินตนาการ รวมกับการฝกปฏิบัติ

จึงจะเขาใจเนื้อหาไดดีนะนักเรียน...... 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
1177  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

คําชี้แจง  

ใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการเรียนรูในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มาตอบขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะของ

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ดังตอไปน้ี 
 

1. เมื่อนักเรียนอยูที่กลางแจง ไมมีสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ นักเรียนจะสังเกตเห็นสวนสําคัญ 2 สวน คืออะไรบาง 

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

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

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

 

2. นักเรียนคิดวาทุกคนที่อยูบนโลกจะสังเกตเห็นลักษณะของทองฟาไดเหมือนกันหรือไม อยางไร 

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

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

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

3. เมื่อผูสังเกตยืนอยูบนพ้ืนดินในที่โลงแจง สวนของพ้ืนดินและทองฟาจะมีลักษณะเหมือนหรือตางกันอยางไร

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

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

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

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

 

4. บนระนาบพ้ืนดินที่ผูสังเกตยืนอยูจะมีการกําหนดสิ่งใดเอาไว เพ่ือใหเปนจุดอางอิงในการสังเกต

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

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

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

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

 

5. ทรงกลมทองฟามีลักษณะคลายกับอุปกรณหรือสิ่งใดบาง ที่นักเรียนรูจักและพบไดในชีวิตประจําวัน 

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

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

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

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

 

ตอนที่ 3ตอนที่ 3 คําถามสรางความเขาใจ คําถามสรางความเขาใจ 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
1188  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

6. เพราะเหตุใด นักเรียนจึงไมสามารถมองเห็นทองฟาไดครบทุกสวนในขณะใดขณะหน่ึง 

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

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

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

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

 

7. นักเรียนคิดวาดาวที่อยูบนทองฟาจะมีการเคลื่อนที่หรือไม ถาสมมติวาโลกไมมีการหมุนรอบตัวเอง  

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

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

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

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

 

8. เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก จะทําใหเราสังเกตเห็นดาวเคลื่อนที่ในลักษณะ 

   อยางไร 

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

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

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

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

 

9. ถาสมมติใหโลกอยูตรงจุดศูนยกลางในอวกาศ สวนของทองฟาจะมีลักษณะเปนอยางไรเมื่อเทียบกับโลก 

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

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

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

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

 

10. จงอธิบาย และสรุป ความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับทรงกลมทองฟา 

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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1. ฟา 

เมื่อมองขึ้นไปบนทองฟา จะเห็นวาทองฟาเปนครึ่งทรงกลมลอมรอบดวยแนวเสนขอบฟา มีดาวฤกษและ

วัตถุทองฟาสวนใหญถูกตรึงเอาไวบนผิว ตําแหนงเปรียบเทียบกันของดาวฤกษจะคอนขางคงที่ ทําใหเห็นกลุม

ดาวเรียงตัวเหมือนกันทุกวัน ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 ทองฟา  

(ที่มา: สื่อการสอนวิชาดาราศาสตร สสวท.) 
 

ฟา คือสวนเบ้ืองบนที่ครอบพ้ืนดินอยู ดังน้ันทองฟาจึงหมายถึง ฟาที่กวางใหญไพศาล เชนเดียวกับที่

เรียกทุงอันกวางใหญวาทองทุงและเรียกผืนนํ้าที่กวางใหญวาทองนํ้า ทองฟาเปนสิ่งที่เรามองเห็นวาเหมือนรูป

กระทะควํ่าหรือรูปครึ่งวงกลมกลวงครอบเราไวอยู โดยตัวเราเปนจุดศูนยกลางของทรงกลมกลวงน้ี น่ันคือ

ทองฟามีอยูทุกแหงสําหรับทุกคนบนพ้ืนโลก เมื่อเราอยูกลางแจงโดยเฉพาะอยูกลางทะเล เราจะสังเกตเห็นอยู

สองสวน คือ สวนของทองฟาเปนสวนที่อยูสูงจากพ้ืนผิวโลกขึ้นไป เมื่อมองขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจะอยูตรงกลาง

ศีรษะพอดี และถัดจากน้ันทองฟาจะไปจรดพ้ืนผิวโลกของฝงตรงขาม สวนของทองฟาจึงมีลักษณะคลายกับ  

สุมกระจกใสขนาดใหญที่ครอบสวนของผิวโลกเอาไว บนทองฟาจะมีดาวตางๆ ปรากฏอยู และสวนที่สองคือ

พ้ืนผิวโลก มีลักษณะคลายแผนระนาบวงกลมแบนขนาดใหญ ตรงขอบของผิวโลกจะติดกับสวนของทองฟา 

ทุกทิศทาง ในสวนน้ีจะไมสามารถมองเห็นดาวตางๆ ได เน่ืองจากถูกพ้ืนผิวโลกบังเอาไว ดังรูปที่ 2  

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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รูปที่ 2 แสดงสวนของทองฟา ระนาบพนผิวโลก และสวนของทองฟาที่พ้ืนโลกบัง 
 

2. ลูกโลก 

เมื่อมองจากอวกาศ โลกมีรูปรางคลายผลสมที่เกือบจะเปนทรงกลม หมุนรอบตัวเองรอบแกนหมุนสมมติ

ที่ผานขั้วโลกเหนือและใต เสนศูนยสูตร (equator) คือ เสนสมมุติบนผิวโลกซึ่งเกิดจากรอยตัดของระนาบที ่  

ต้ังฉากกับแกนหมุน และผานศูนยกลางโลก 

ลูกโลก เปนทรงกลมที่มีเสนและจุดสมมติตาง ๆ คือเสนวงกลมใหญ เปนเสนวงกลมที่แบงครึ่งวงกลม 

ไดแก เสนศูนยสูตร (equator) ที่แบงครึ่งลูกโลกออกเปนซีกเหนือและซีกใต ระนาบเสนศูนยสูตรจะผาน  

จุดศูนยกลางของโลกหรือจุดศูนยกลางของวงกลใหญ เสนตรงที่ผานจุดศูนยกลางของวงกลมใหญและต้ังฉากกับ

ระนาบเสนศูนยสูตร เรียกวา แกนของโลก แกนที่ทะลุผิวของทรงกลมตรงจุดขั้วของทรงกลมเรียกวา ขั้วเหนือ  

(north pole) และขั้วใต (south pole) ขั้วของทรงกลมจึงอยูหางเสนศูนยสูตร  90 องศา เสนวงกลมใหญที่ต้ัง

ฉากกับเสนศูนยสูตรจะตัดกันที่ขั้วเหนือและขั้วใต เสนวงกลมใหญที่ผานขั้วเหนือและขั้วใตจะบอกตําแหนง

ลองจิจูด (longitude) บนพ้ืนโลกเสนลองจิจูด 0 องศา เรียกวาเมริเดียนหลัก  (prime meridian) ดังรูปที่ 3 

เสนวงกลมเล็ก เปนเสนวงกลมที่ขนานกับเสนวงกลมใหญ เชน เสนวงกลมเล็กที่ขนานกับเสนศูนยสูตร 

คือ เสนวงกลมที่บอกตําแหนงละติจูด (latitude) บนพ้ืนโลก ดังรูปที่ 4 

ทองฟา 

ผูสังเกต 

รอยตอระหวางทองฟากับผิวโลก 

ระนาบพ้ืนผิวโลก 

สวนของทองฟาที่พ้ืนโลกบัง 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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รูปที่ 3 แสดงเสนลองจิจูดบนพ้ืนโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงเสนละติจูดบนพ้ืนโลก 

ลองจิจูด 

ตะวันตก 

(-) 

ลองจิจูด 

ตะวันออก 

(+) 

90° 45° 0° 45° 90° 

เมอริเดียนหลัก 

 

ละติจูดเหนือ (+) 
90° 

ละติจดูใต (-) 
 

 

90° 

45° 

45° 

เสนศูนยสูตร 
 

เสนวงกลมเล็ก 
 

เสนวงกลมใหญ 
 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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เน่ืองจากโลกเปนทรงกลม ดังน้ันดวงดาวตางๆ จะปรากฏอยูในอวกาศ ลอมรอบโลกทั่วทุกทิศทาง  

เราจึงสามารถสังเกตเห็นดวงดาวตางๆ บนทองฟาไดในมุมมองที่เปนทรงกลม ซึ่งทรงกลมน้ีจะไมมีอยูจริง  

เปนเพียงสิ่งสมมติขึ้นมาเพ่ือใหสะดวกในการบอกตําแหนง และลักษณะการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนทองฟา 
   

3. ทรงกลมทองฟา 

ทรงกลมทองฟา (celestial sphere)  เปนทรงกลมในจินตนาการทีม่ีขนาดใหญมาก มีรัศมีเปนอนันต  ผู

สังเกตทุกคนซึ่งไมวาจะอยูตําแหนงใดบนโลก จะถือวาเปนจุดศูนยกลางของทรงกลมทองฟา กลุมดาวที่สามารถ

มองเห็นไดดวยตาเปลาน้ัน คือภาพที่ฉายจากอวกาศลงบนพ้ืนผิวของทรงกลมทองฟา ซึ่งเสมือนวาหอหุมโลก

เอาไว ดังรูปที่ 5 ดาวฤกษที่เห็นวาอยูใกลกันแทจริงแลวสวนใหญแลวอยูหางกันมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ภาพดาวที่ฉายจากอวกาศลงบนพ้ืนผิวของทรงกลมทองฟา 
 

เมื่อโลกหมุนรอบตัวเอง จะทําใหสังเกตเห็นวาทรงกลมทองฟาจะมีการเคลื่อนที่ดวย คือจะหมุนรอบ

ตัวเอง โดยที่แกนหมุนของโลกและแกนหมุนของทรงกลมทองฟาเปนแกนเดียวกัน ผูสังเกตที่อยูบนโลกจะเห็น

ดาวบนทองฟาจะเคลื่อนที่ในทิศทาง ตรงขามกับการหมุนรอบ ตัวเองของโลก ซึ่งไมใชการเคลื่อนที่จริง แต

เรียกวา “การเคลื่อนที่ปรากฏ” การหมุนของทรงกลมฟาจะหมุนรอบโลก 1 รอบ ใชเวลา 1 วัน ทําใหมองเห็น

ดาวฤกษเคลื่อนที่ไปตามทรงกลมทองฟาดวยอัตราการเคลื่อนที่ คือ 360 องศา ตอ 24 ช่ัวโมง จะมีคาเทากับ 

15 องศาตอช่ัวโมง ทรงกลมทองฟามีลักษณะทรงกลมแบบเดียวกับทรงกลมโลกหรือลูกโลก 

โลก 

ทิศทางการหมุนของทรงกลมทองฟา 

ทิศทางการหมุนของโลก 

แกนการหมุนของโลก 

และทรงกลมทองฟา 

ดาวไมวาอยูไกลเพียงใดจะปรากฏเสมือนวาอยู

บนผิวทรงกลมทองฟา 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของดาว 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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4. ทรงกลมทองฟาเม่ือสังเกตจากพื้นโลกและจากอวกาศ 

ในความเปนจริงโลกของเรามีขนาดใหญมากเมื่อเทียบกับผูสังเกต ดังน้ันจึงไมสามารถเห็นพ้ืนผิวโลกครบ

ไดทุกสวน เชนกันกับมุมมองของทรงกลมทองฟา ผูสังเกตจะไมสามารถสังเกตทรงกลมทองฟาไดทั้งหมดไป

พรอมๆ กันได ซึ่งเน่ืองจากวามีสวนของพ้ืนดินที่บดบังทรงกลมทองฟาเอาไว ผูสังเกตจึงสังเกตเห็นทรงกลม

ทองฟาไดเพียงครึ่งเดียว ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเทาน้ัน ดังรูปที่ 6 และทรงกลมทองฟาจะคอยๆ เคลื่อนที่หมุนไป 

จนครบรอบ และจะทําใหสามารถสังเกตเห็นทรงกลมทองฟาไดทั้งหมด  แตหากเราสังเกตทรงกลมทองฟาจาก

อวกาศ จะพบวามุมมองทรงกลมทองฟาจะตางไปจากเดิม คือ ผูสังเกตจะเห็นทองฟาไดเปนลักษณะทรงกลม 

เหมือนกับวาผูสังเกตอยูในใจกลางทรงกลมกลวงใบใหญ ภายใตดวงดาวที่กระจัดกระกายอยูเต็มทั่วทั้งผิวของ

ทรงกลมทองฟา ดังรูปที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 6 มุมมองทรงกลมทองฟาเมื่อสังเกตจากพ้ืนโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 มุมมองทรงกลมทองฟาเมื่อสังเกตจากอวกาศ 

ผูสังเกต 

พ้ืนดิน 

โลก 
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คําชี้แจงคําชี้แจง 

ใหนักเรียนอธิบายและตอบคําถามเกี่ยวกับทรงกลมทองฟาและลูกโลกตอไปน้ีใหถูกตอง 
 

จุดประสงคการเรียนรู ---> บอกความหมายของทรงกลมฟาได 
  

1. จงอธิบายความหมายของทรงกลมทองฟามาพอสังเขป 

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

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

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

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

2. เพราะเหตุใดจึงตองสมมติใหมีทรงกลมทองฟา 

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

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

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

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

จุดประสงคการเรียนรู ---> บอกลักษณะของทรงกลมทองฟาและสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง 

          ทรงกลมทองฟาที่มองจากโลกและในอวกาศ 

 

3. ทรงกลมทองฟากับลูกโลกมีลักษณะเหมือน หรือตางกันอยางไร 

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

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

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

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

4. เพราะเหตุใด จึงสมมติใหทรงกลมทองฟามีลักษณะเปนทรงกลม

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

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

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

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

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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5. การหมุนรอบตัวเองของโลกทําใหแกนหมุนของทรงกลมทองฟาเปนอยางไร 

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

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

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

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

6. เทหวัตถุทองฟาเสมือนวาอยูบริเวณสวนใดของทรงกลมทองฟา 

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

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

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

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

7. ทรงกลมทองฟาจะมีลักษณะเหมือนหรือตางกันอยางไร ถาเราสังเกตอยูบนโลก กับอยูในอวกาศ 

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

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

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

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

จุดประสงคการเรียนรู ---> เขียนภาพความสัมพันธของทรงกลมฟาและลูกโลกได 
 

8. จงวาดภาพออกแบบลักษณะของทรงกลมทองฟาพรอมทั้งแสดงรายละเอียดของสวนตางๆ ที่กําหนดให 

   ตอไปน้ี  
 

สวนประกอบที่กําหนดให 

1. โลก 

2. ดาว  

3. ดาวเหนือ  

4. รัศมีของทรงกลมทองฟา 

5. ผูสังเกต 

6. แกนหมุนของทรงกลมทองฟา 

 

  

 

 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
2266  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจําลองทรงกลมทองฟาพรอมและรายละเอียดของสวนตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
2277  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

จุดประสงคการเรียนรู ---> เปรียบเทียบลักษณะความคลายคลึงกันระหวางทรงกลมทองฟากับอุปกรณ 

         ที่มีอยูในทองถิ่น 
 

9. ถาเราสังเกตทรงกลมทองฟาบนผิวโลก จะเห็นทรงกลมทองฟามีลักษณะเหมือนอุปกรณใดบางที่มีในทองถิ่น 

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

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

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

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

10. หากนักเรียนตองการสรางทรงกลมทองฟา จากวัสดุอุปกรณที่หาไดงายในชีวิตประจําวัน นักเรียนจะมี 

     วิธีการอยางไร และเลือกใชวัสดุใด จงอธิบายพรอมกับวาดภาพประกอบ 

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

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

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

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

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานงายจังเลย.....พวกเราไป

ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

กันตอดีกวานะ.. 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
2288  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

 

 
 

คําชี้แจงคําชี้แจง  

ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ 
 

1. ทรงกลมที่สมมติขึ้น รัศมีเปนอนันตลอมรอบโลกเอาไว มีโลกเปนจุดศูนยกลาง มีแกนหมุนเดียวกันกับโลก  

   ดวงดาวและเทหวัตถุตางๆ เสมือนวาอยูบนผิวของทรงกลมน้ี สิ่งน้ีเรียกวาอะไร 

ก. ทรงกลมอวกาศ 

ข. ทรงกลมทองฟา  

ค. ทรงกลมดวงดาว  

ง. ทรงกลมสุญญากาศ 
 

2. ขอใดกลาวถึงความแตกตางของการสังเกตทองฟาในขณะอยูบนพ้ืนโลก เทียบกับขณะอยูในอวกาศนอกโลก 

   ไดถูกตองที่สุด  

ก. บนโลกจะเห็นทองฟาแคครึ่งเดียว 

ข. ในอวกาศจะเห็นทองฟาแคครึ่งเดียว 

ค. กลุมดาวที่สังเกตเห็นไมใชกลุมเดียวกัน 

ง. ทองฟาที่สังเกตในอวกาศกับบนพ้ืนโลกตางก็ไมเคลื่อนที่ 
 

3. สิ่งที่นักเรียนจะสังเกตไดถาไปยืนอยูบริเวณโลงแจงคือสวนใดตอไปน้ี 

ก. เฉพาะพ้ืนดิน  

ข. ทองฟาทุกสวน 

ค. ทองฟาและพ้ืนโลก 

ง. เฉพาะทองฟาครึ่งสวน 
 

4. เพราะเหตุใด เราจึงไมสามารถมองเห็นทองฟาไดครบทุกสวนในขณะใดขณะหน่ึงได 

ก. เพราะ ทองฟาไมมีการเคลื่อนที ่

ข. เพราะ ทรงกลมทองฟาไมเคลื่อนที ่

ค. เพราะ ทรงกลมทองฟาทุกสวนเหมือนกัน  

ง. เพราะ มีบางสวนของทองฟาที่โลกบังเอาไว  

 

กอนทําแบบทดสอบอยาลืม

ทบทวนเนื้อหากอนนะครับ 

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
2299  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

5. เพราะเหตุใดจึง ไมสามารถระบุระยะทางของดวงดาวที่อยูบนทองฟาไดอยางชัดเจน  

ก. เพราะ ดาวแตละดวงวัดระยะทางไมได 

ข. เพราะ ดาวแตละดวงมีการเคลื่อนที่ไปดวยกัน 

ค. เพราะ ดาวแตละดวงอยูทีผิวทรงกลมทองฟามีระยะทางเทากัน 

ง. เพราะ ดาวแตละดวงอยูที่ผิวทรงกลมทองฟาซึ่งใกลไกลไมเทากัน 
 

6. ภาพใดตอไปน้ี ที่นักเรียนจะสังเกตเห็นได เมื่ออยูในอวกาศนอกโลก 
 

ก.  

ข.  

ค.  

ง.  

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
3300  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

7. ขอใดไมใชจุดศูนยกลางของทรงกลมทองฟา เมื่อผูสังเกตอยูบนโลก  

ก. ที่ผิวโลก  

ข. ดวงอาทิตย  

ค. ที่ขั้วโลกใต 

ง. ที่ขั้วโลกเหนือ  
 

8. วิธีการในขอใดตอไปน้ี เปนการวัดเพ่ือระบุตําแหนงของดวงดาวบนทรงกลมทองฟาไดเหมาะสมที่สุด 

ก. วัดเวลา  

ข. วัดระยะทาง  

ค. วัดระยะเชิงมุม 

ง. วัดความเขมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
 

9. ทรงกลมทองฟาที่นักดาราศาสตรสมมติขึ้น เพ่ือใชประโยชนในดานใดตอไปน้ีมากที่สุด 

ก. ดานการสื่อสาร  

ข. การกําเนิดดวงดาว  

ค. การระบุตําแหนงของดวงดาว 

ง. การอธิบายวิวัฒนาการของเอกภพ  
 

10. ถาเปรียบเทียบลักษณะทรงกลมทองฟา กับวัสดุหรืออุปกรณที่คุนเคยในชีวิตประจําวัน นักเรียนจะเปรียบ 

    ไดกับสิ่งใดตอไปน้ี 

ก. สุมไก  

ข. กะละมัง 

ค. กระติกนํ้า   

ง. ขวดนํ้าพลาสติก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แยแลวเรา.....ลืมทบทวนเนื้อหา 

จะสอบผานรึเปลาละทีนี้.... 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

 

 
 

ชื่อ.........................................................................ชั้น.....................เลขท่ี.................... 

 

ขอ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

รวม  
 

 

 

 

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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บรรณานุกรม 
 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ก ข ค ง 

1   ×  
2   ×  
3 ×    
4  ×   
5   ×  
6    × 
7    × 
8   ×  
9 ×    
10  ×   

รวม  
 

 

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ ก ข ค ง 

1  ×   
2 ×    
3   ×  
4    × 
5    × 
6  ×   
7  ×   
8   ×  
9   ×  
10 ×    

รวม  
 

 

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

    

  
 

 

สมาชิกในกลุม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ............   

1. .............................................................................. หอง ......./.........  เลขที่ ............... 

2. .............................................................................. หอง ......./.........  เลขที่ ............... 

3. .............................................................................. หอง ......./.........  เลขที่ ............... 

4. .............................................................................. หอง ......./.........  เลขที่ ............... 

5. .............................................................................. หอง ......./.........  เลขที่ ............... 
 

จุดประสงค 

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะของทรงกลมทองฟากับวัสดุในทองถิ่น 
 

อุปกรณ 

1. รูปภาพตัวอยางวัสดุในทองถิ่นที่หาไดโดยทั่วไป จํานวน 10 ตัวอยาง 

2. ทรงกลมทองฟาจําลองแบบเต็มใบ   จํานวน 1 ใบ 

3. ทรงกลมทองฟาจําลองแบบครึ่งใบ  จํานวน 1 อัน 
 

 

 
 

 
 

คําชี้แจง  

ใหนักเรียนวาดภาพมุมมองลักษณะของทองฟาที่สังเกตเห็น พรอมทั้งอธิบายความเขาใจตามสถานการณ

สมมติที่กําหนดใหตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 1ตอนที่ 1 ทรงกลมทองฟาในจินตนาการ ทรงกลมทองฟาในจินตนาการ 

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
3377  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 1 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง 

ตอนกลางวัน   

หันหนาไปทิศเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการวาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

แนวทางการอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

          ดานลางสุดเปนสวนของระนาบพ้ืนดินขนาดใหญ เหนือขึ้นไปเปนสวนของ

ทองฟาโลง.................................................................................................................  

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

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

มุมมองพื้นดิน 

          สวนของพ้ืนดินเปนแผนระนาบราบเรียบขนาดใหญ พ้ืนดินสวนไกลสุดติด...

กับทองฟา..................................................................................................................  

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

มุมมองทั้งสองสวน 

          ระหวางสวนของทองฟาและพ้ืนดิน มีการแบงเขตกันโดยเสนขอบฟา..........  

อยางชัดเจน...............................................................................................................  

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

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

 

ทองฟา 

พ้ืนดิน 

เสนแบงพ้ืนดินกับทองฟา 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
3388  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 2 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง 

ตอนกลางวัน   

หันหนาไปทิศใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการวาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

แนวทางการอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

          ดานลางสุดเปนสวนของระนาบพ้ืนดินขนาดใหญ เหนือขึ้นไปเปนสวนของ

ทองฟาโลง..................................................................................................................                                    

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

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

มุมมองพื้นดิน 

          สวนของพ้ืนดินเปนแผนระนาบราบเรียบขนาดใหญ พ้ืนดินสวนไกลสุดติด

กับทองฟา..................................................................................................................  

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

มุมมองทั้งสองสวน 

          ระหวางสวนของทองฟาและพ้ืนดิน มีการแบงเขตกันโดยเสนขอบฟา..........  

อยางชัดเจน................................................................................................................  

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

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

 

ทองฟา 

พ้ืนดิน 

เสนแบงพ้ืนดินกับทองฟา 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
3399  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 3 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง 

ตอนกลางคืน   

หันหนาไปทิศเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการวาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

แนวทางการอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

          ดานลางสุดเปนสวนของระนาบพ้ืนดินขนาดใหญ เหนือขึ้นไปเปนสวนของ

ทองฟาโลงมืด มีดาวปรากฏใหเห็น............................................................................              

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

มุมมองพื้นดิน 

          สวนของพ้ืนดินคอนขางมืด เปนแผนระนาบราบเรียบขนาดใหญ พ้ืนดิน....

สวนไกลสุดติดกับทองฟาที่คอนขางมืด...................................................................... 

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

มุมมองทั้งสองสวน 

          ระหวางสวนของทองฟาที่มีดาวปรากฏใหเห็น และพ้ืนดินที่คอนขางมืด.......   

มีการแบงเขตกันโดยเสนขอบฟาอยางชัดเจน............................................................. 

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

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

 

ทองฟา 

พ้ืนดิน 

มีดาวปรากฏใหเห็น เสนแบงพ้ืนดินกับทองฟา 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
4400  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 4 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง 

ตอนกลางคืน   

หันหนาไปทิศใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการวาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

แนวทางการอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

          ดานลางสุดเปนสวนของระนาบพ้ืนดินขนาดใหญ เหนือขึ้นไปเปนสวนของ

ทองฟาโลงมืด มีดาวปรากฏใหเห็น............................................................................                                   

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

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

มุมมองพื้นดิน 

          สวนของพ้ืนดินคอนขางมืด เปนแผนระนาบราบเรียบขนาดใหญ พ้ืนดิน.....

สวนไกลสุดติดกับทองฟาที่คอนขางมืด......................................................................                                   

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

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

มุมมองทั้งสองสวน 

          ระหวางสวนของทองฟาที่มีดาวปรากฏใหเห็น และพ้ืนดินที่คอนขางมืด…….    

มีการแบงเขตกันโดยเสนขอบฟาอยางชัดเจน............................................................. 

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

พ้ืนดิน 

มีดาวปรากฏใหเห็น 

ทองฟา 

เสนแบงพ้ืนดินกับทองฟา 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
4411  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 5 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง  

ตอนกลางวัน  

สมมติวาพื้นดิน

โปรงใสสามารถมอง

ทะลุเห็นอีกดานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการวาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

แนวทางการอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

          เปนทองฟาโลงใสลอมรอบทุกทิศทาง ไมมีดาวปรากฏใหเห็น....................... 

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

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

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

มุมมองพื้นดิน 

          พ้ืนดินสามารถมองทะลุเห็นทองฟาลอมรอบทุกทิศทางได และไมมีดาว......

ปรากฏอยู..................................................................................................................  

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

มุมมองทั้งสองสวน 

          ทั้งสองสวนเปนทองฟาโลงลอมรอบทุกทิศทาง ไมมีดาวปรากฏ ไมมีเสน.....

แบงระหวางทองฟาและพ้ืนดิน................................................................................... 

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

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

ทองฟา 

พ้ืนดินโปรงใส 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
4422  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 6 

นักเรียนยืนอยู 

ในที่โลงแจง  

ตอนกลางคืน  

สมมติวาพื้นดิน

โปรงใสสามารถมอง

ทะลุเห็นอีกดานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการวาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

แนวทางการอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

          เปนทองฟาโลงใสและมืดลอมรอบทุกทิศทาง มีดาวปรากฏใหเห็น............... 

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

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

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

มุมมองพื้นดิน 

          พ้ืนดินสามารถมองทะลุเห็นทองฟาที่มืดได และมีดาวปรากฏอยูลอมรอบ...

อยูทุกทิศทาง..............................................................................................................  

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

มุมมองทั้งสองสวน 

          ทั้งสองสวนเปนทองฟาที่มืดโลงลอมรอบทุกทิศทาง มีดาวปรากฏ ไมมีเสน..

แบงระหวางทองฟาและพ้ืนดิน................................................................................... 

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

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

ทองฟามืด 

พ้ืนดินโปรงใส 

มีดาวปรากฏใหเห็น 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
4433  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 7 

นักเรียนอยูใน 

ยานอวกาศ  

ลอยอยูในอวกาศ 

ใกลกับโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการวาดภาพมุมมองที่สังเกตเห็น 

คําอธิบาย 

แนวทางการอธิบาย 

มุมมองทองฟา 

          ในอวกาศที่วางเปลามีโลกลอยอยู มีดาวหลายดวงกระจายอยูโดยรอบ........  

ไมมีสวนของพ้ืนดิน.....................................................................................................  

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

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

มุมมองพื้นดิน 

          ไมมีสวนของพ้ืนดิน.......................................................................................  

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

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

มุมมองทั้งสองสวน 

          โลกลอยอยูในอวกาศที่วางเปลา มีดาวหลายดวงกระจายอยูโดยรอบ........... 

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

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

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

อวกาศที่มืด 

มีดาวปรากฏใหเห็น 

โลก 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
4444  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

สถานการณท่ี 8 

ใหนักเรียนนําขอมูลจากสถานการณที่ 1 ถึง สถานการณที่ 7 มาวาดภาพจําลองของทรงกลมทองฟา

ตามจินตนาการที่นักเรียนเขาใจ พรอมใหคําอธิบายลักษณะตางๆ ที่สําคัญ 

 
 

 

คําอธิบายลักษณะทรงกลมทองฟาตามจินตนาการ 

จากการสังเกตบนโลกทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน จะพบอยูสองสวน คือ สวนที่หน่ึงเปนทองฟา..... 

และสวนที่สองเปนพ้ืนดิน ซึ่งไมวาจะมองไปทางทิศใดก็จะปรากฏเชนเดิม เน่ืองจากแสงจากดวงอาทิตยในตอน 

กลางวัน จะไมสามารถสังเกตเห็นดวงดาวได จึงเสมือนวาทองฟาเปนโดมใสทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญลักษณะ...

คลายกับสุมไกที่ครอบพ้ืนดิน และมีผูสังเกตอยูกลาง และมีดาวทั้งหลายอยูที่ผิวของทรงกลมน้ัน........................  

แตหากจินตนาการวาถาสังเกตจากในอวกาศ อยูเหนือพ้ืนโลกไกลออกไป จะพบวา ดาวทั้งหลายจะถูก

แปะไวใหกระจายอยูรอบๆ โลก ไวบนผิวของทรงกลมขนาดใหญที่มีรัศมีเปนอนันต โดยมีโลกเปนจุดศูนยกลาง 

เมื่อโลกหมุนรอบตัวเอง จะทําใหผูสังเกตบนโลกเห็นวาดวงดาวตางๆ มีการเคลื่อนตําแหนงไป เรียกทรงกลม....

สมมติน้ีวา ทรงกลมทองฟา.................................................................................................................................. 

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

แนวทางการวาดภาพลักษณะของทรงกลมทองฟา 

ดวงดาว 

ผูสังเกต 

โลก 

ทรงกลมทองฟา 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
4455  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

 

 

คําชี้แจง 

ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นในการเปรียบเทียบลักษณะวัสดุตัวอยางในทองถิ่นที่กําหนดใหกับลักษณะ

ของแบบจําลองทรงกลมทองฟาแบบเต็มใบและแบบครึ่งใบที่กําหนดให โดยทําเครื่องหมาย √ ในชองความ

คิดเห็น พรอมทั้งอธิบายเหตุผลลงในตารางบันทึกผล แลวนําขอมูลมาวิเคราะหผลและสรุปผลตามลําดับ 

 
รูป แบบจําลองทรงกลมทองฟาแบบเต็มใบ 

(ที่มา : สมัย นามชารี. 2559.ถายจริง) 

 
รูป ทรงกลมทองฟาจําลองแบบครึ่งใบ 

(ที่มา : สมัย นามชารี. 2559.ถายจริง) 

ตอนที่ 2ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบลักษณะทรงกลม การเปรียบเทียบลักษณะทรงกลมทองทองฟากับวัสดุในทองถิ่นฟากับวัสดุในทองถิ่น 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
4466  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

ตารางบันทึกผล  

รูปภาพวัสดุตัวอยางในทองถ่ิน 
ความคิดเห็น 

อธิบายเหตุผล 
เหมือน ไมเหมือน 

1. ขวดนํ้า 

 

 √ 
เปนทรงกระบอก ทรงกลมทองฟา 

เปนทรงกลมใส 

2. สุมไก 

 

√  
มีลักษณะเปนโดมทรงกลมกลวงครึ่งใบ 

คลายกับทรงกลมทองฟาแบบครึ่งใบ 

3. ตะกราผา 

 

 √ มีลักษณะเปนทรงกระบอกกลวง 

4. กระติบขาว 

 

 √ มีลักษณะเปนทรงกระบอก 

5. ไซ 

 

 √ 
มีลักษณะเปนทรงกระบอก  

คลายเมล็ดขาว 

6. ฆอง 

 

 √ 
มีลักษณะคลายหยดนํ้า ไมเปนทรงกลม 

ที่สมบูรณ 

7. ฝาแกวนํ้า 

 

√  
มีลักษณะเปนโดมทรงกลมกลวงครึ่งใบ 

คลายกับทรงกลมทองฟาแบบครึ่งใบ 

8. กะละมัง 

 

 √ มีลักษณะเปนทรงกระบอกกลวง 

9. รม 

 

√  

มีลักษณะเปนโดมทรงกลมกลวงไมเต็ม

ครึ่งใบ คลายกับทรงกลมทองฟาแบบ

ครึ่งใบ 

10. โอง 

 

√  
มีลักษณะคลายหยดนํ้า ไมเปนทรงกลม 

ที่สมบูรณ 

 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 



 
4477  

ชุดกิจกรรมการเรียนรูดาราศาสตร  

เรื่อง การบอกตําแหนงบนทรงกลมทองฟา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

วิเคราะหผล 

จากตัวอยางวัสดุอุปกรณที่มีอยูในทองถิ่น มีลักษณะโครงสรางที่แตกตางกัน เชน มีลักษณะเปน...........

ทรงกระบอกกลวง เปนทรงกลมคลายหยดนํ้า  และเปนทรงกลมกลวงครึ่งใบ ซึ่งลักษณะที่คลายกับแบบจําลอง

ทรงกลมทองฟา คือ ทรงกลมกลวงครึ่งใบ โดยจากตัวอยางวัสดุ ที่มีลักษณะดังกลาว ไดแก สุมไก ฝาแกวนํ้า รม 

และโอง                                                                                                                        .  

                                                                                                                                  .   

                                                                                                                                  .  

                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                  .  

                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                  .            
 

สรุปผล  

วัสดุอุปกรณที่มีอยูในทองถิ่น เห็นในชีวิประจําวัน ที่มีลักษณะโครงสรางคลายกันกับ ทรงกลมทองฟา 

สามารถนํามาประยุกตใชเปนแบบจําลองทรงกลมทองฟา เพ่ือใชในการเรียนรูลักษณะโครงสรางที่สําคัญ ซึ่งจะ

ชวยใหทําความเขาใจเกี่ยวกับทรงกลมทองฟาไดงายขึ้น อีกทั้งยังจะชวยในการประหยัด คาใชจาย ในการจัดซื้อ

อุปกรณ ซึ่งมีราคาแพงได                                                                                                    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                  .  

                                                                                                                                  . 

                                                                                                                                  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเรียนเรื่องทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

เราตองใชจินตนาการ รวมกับการฝกปฏิบัติ

จึงจะเขาใจเนื้อหาไดดีนะนักเรียน...... 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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คําชี้แจง  

 ใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการเรียนรูในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มาตอบขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะ

ของทรงกลมทองฟาและลูกโลก ดังตอไปน้ี 

 

1. เมื่อนักเรียนอยูที่กลางแจง ไมมีสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ นักเรียนจะสังเกตเห็นสวนสําคัญ 2 สวน คืออะไรบาง 

   ตอบ สวนสําคัญ 2 สวน คือ 1. สวนที่เปนทองฟา และ 2. สวนที่เปนพ้ืนดิน................................................... 

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

..............................................................................................................................................................................  
                                        
2. นักเรียนคิดวาทุกคนที่อยูบนโลกจะสังเกตเห็นลักษณะของทองฟาไดเหมือนกันหรือไม อยางไร 

   ตอบ ทุกคนที่อยูบนโลก สามารถสังเกตเห็นทองฟาที่ลักษณะเหมือนกัน คือ มีสวนบนที่เปนทองฟาครึ่งหน่ึง 

และดานลางของผูที่สังเกตยืนอยู จะเปนสวนของพ้ืนดิน.......1..............................................................................  

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

3. เมื่อผูสังเกตยืนอยูบนพ้ืนดินในที่โลงแจง สวนของพ้ืนดินและทองฟาจะมีลักษณะเหมือนหรือตางกันอยางไร 

  ตอบ ตางกัน คือ สวนของพ้ืนดินจะเปนแผนระนาบวงกลมแบนขนาดใหญ สวนของทองฟาจะมีลักษณะ

คลายโดมใสขนาดใหญที่ครอบผูสังเกตเอาไวฃ......................................................................................................                              
.                                                                     .                                                                    
..............................................................................................................................................................................  

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

4. บนระนาบพ้ืนดินที่ผูสังเกตยืนอยูจะมีการกําหนดสิ่งใดเอาไว เพ่ือใหเปนจุดอางอิงในการสังเกต 

   ตอบ มีการกําหนดทิศทั้งสี่เอาไว คือ จากทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตก ทิศทั้งสี่ จะหางกัน

เปนมุม 90 องศา เวียนไปทางขวาในแนวราบกับพ้ืนดินที่เปนระนาบวงกลม........................................................                                      
. 

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

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

5. ทรงกลมทองฟามีลักษณะคลายกับอุปกรณหรือสิ่งใดบาง ที่นักเรียนรูจักและพบไดในชีวิตประจําวัน 

   ตอบ มีลักษณะคลายโดมโปรงใส หรืออุปกรณที่คุนเคยในชีวิตประจําวัน ไดแก สุมไก ฝาแกวนํ้า โอง...........        
. 

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

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

 

ตอนที่ 3ตอนที่ 3 คําถามสรางความเขาใจ คําถามสรางความเขาใจ 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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6. เพราะเหตุใด นักเรียนจึงไมสามารถมองเห็นทองฟาไดครบทุกสวนในขณะใดขณะหน่ึง 

   ตอบ เพราะ เน่ืองจากโลกเปนทรงกลมทึบแสงขนาดใหญ ผูสังเกตที่ยืนอยูบนพ้ืนโลก จะเห็นเฉพาะสวนของ   

ทองฟาทีพ้ื่นโลกไมไดบังเอาไว                                                                 ....................................... 

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

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

7. นักเรียนคิดวาดาวที่อยูบนทองฟาจะมีการเคลื่อนที่หรือไม ถาสมมติวาโลกไมมีการหมุนรอบตัวเอง  

   ตอบ ไมมีการเคลื่อนที่ เพราะ การเคลื่อนที่ของดาวบนทองฟาเปนการเคลื่อนที่ปรากฏ ซึ่งเกิดจากโลกหมุน 

รอบตัวเอง จึงทําใหผูสังเกตที่อยูบนโลก มองเห็นดาวมีการเคลื่อนที่เมื่อเทียบกับโลก……………………………………………….. 

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

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

8. เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก จะทําใหเราสังเกตเห็นดาวเคลื่อนที่ในลักษณะ 

   อยางไร 

   ตอบ ดาวมีการเคลื่อนที่ในทิศทางที่สวนทางกันกับการเคลื่อนที่หมุนรอบตัวเองของโลก คือดาวจะเคลื่อนที่

จากทิศตะวันออก ไปยังทิศตะวันตก.....................................................................................................................                                                                                     

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

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

9. ถาสมมติใหโลกอยูตรงจุดศูนยกลางในอวกาศ สวนของทองฟาจะมีลักษณะเปนอยางไรเมื่อเทียบกับโลก 

   ตอบ ทองฟาที่ลอมรอบโลกจะเสมือนวาเปนทรงกลมโปรงใสที่ครอบโลกเอาไว ดาวตางๆ จะเสมือนวาอยูที.่.

ผิวของทรงกลมน้ี ..................................................................................................................................................  

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

10. จงอธิบาย และสรุปความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับทรงกลมทองฟา 

    ตอบ ทรงกลมกลวงสมมติที่ลอมรอบโลกเอาไว มีดาวฤกษ ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาวเคราะห และวัตถุ

ทองฟาอ่ืนสมมติวาปรากฏอยู...............................................................................................................................   

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

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

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

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

 

 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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คําชี้แจงคําชี้แจง 

ใหนักเรียนอธิบายและตอบคําถามเกี่ยวกับทรงกลมทองฟาและลูกโลกตอไปน้ีใหถูกตอง 
 

จุดประสงคการเรียนรู ---> บอกความหมายของทรงกลมฟาได 
 

1. จงอธิบายความหมายของทรงกลมทองฟามาพอสังเขป 

   ตอบ เปนทรงกลมสมมติ มีรัศมีเปนอนันต ครอบโลกซึ่งเปนจุดศูนยกลางเอาไว มีแกนหมุนเดียวกันกับโลก... 

แตทิศทางการเคลื่อนที่จะสวนทางกัน มีดาวซึ่งสมมติใหอยูที่ผิว และมีการเคลื่อนที่ไปพรอมกับทรงกลมทองฟา 

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

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

2. เพราะเหตุใดจึงตองสมมติใหมีทรงกลมทองฟา 

   ตอบ เพ่ือใหสามารถอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ เวลา และการบอกพิกัดตําแหนงของเทหวัตถุบนทองฟาได

สะดวกและชัดเจน................................................................................................................................................  

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

จุดประสงคการเรียนรู ---> บอกลักษณะของทรงกลมทองฟาและสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธระหวาง

         ทรงกลมทองฟาที่มองจากโลกและในอวกาศ 

 

3. ทรงกลมทองฟากับลูกโลกมีลักษณะเหมือน หรือตางกันอยางไร 

   ตอบ เหมือนกัน คือ มีลักษณะเปนทรงกลม มีการเคลื่อนที่แบบหมุน มีแกนเดียวกันและเวลาที่ใชในการ

หมุนเทากัน ตางกัน คือ มีทิศทางการหมุนสวนทางกัน.......................................................................................... 

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

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

4. เพราะเหตุใด จึงสมมติใหทรงกลมทองฟามีลักษณะเปนทรงกลม 

   ตอบ เน่ืองจากวาดาวในอวกาศอยูหางไกลจากโลกมาก ไมสามารถแยกความหางไกลของดาวแตละดวงได.... 

ซึ่งเสมือนดาวอยูบนระนาบแผนเดียวกัน และอยูหอมลอมโลกเปนทรงกลม จึงเรียกวา ทรงกลมทองฟา.............        

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

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

ทรงกลมทองฟาและลูกโลก ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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5. การหมุนรอบตัวเองของโลกทําใหแกนหมุนของทรงกลมทองฟาเปนอยางไร 

   ตอบ  ทําใหทรงกลมทองฟาเกิดการเคลื่อนที่แบบหมุน ซึ่งแกนหมุนจะเปนแกนเดียวกันกับโลก...................... 

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

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

6. เทหวัตถุทองฟาเสมือนวาอยูบริเวณสวนใดของทรงกลมทองฟา 

   ตอบ เสมือนวาอยูที่ระนาบผิวของทรงกลมทองฟา ........................................................................................ 

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

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

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

. 

7. ทรงกลมทองฟาจะมีลักษณะเหมือนหรือตางกันอยางไร ถาเราสังเกตอยูบนโลก กับอยูในอวกาศ 

   ตอบ ทรงกลมทองฟาที่สังเกตในอวกาศจะเปนทรงกลมเต็มใบ สวนที่สังเกตอยูบนโลกจะเปนทรงกลมครึ่งใบ 

เพราะมีสวนของโลกที่บังทองฟาเอาไว..................................................................................................................  

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

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

 

จุดประสงคการเรียนรู ---> เขียนภาพความสัมพันธของทรงกลมฟาและลูกโลกได 
 

8. จงวาดภาพออกแบบลักษณะของทรงกลมทองฟาพรอมทั้งแสดงรายละเอียดของสวนตางๆ ที่กําหนดให 

   ตอไปน้ี  
 

สวนประกอบที่กําหนดให 

1. โลก 

2. ดาว  

3. ผูสังเกต 

4. ดาวเหนือ 

5. รัศมีของทรงกลมทองฟา 

 6. แกนหมุนของทรงกลมทองฟา  

 

 

 

 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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แบบจําลองทรงกลมทองฟาพรอมและรายละเอียดของสวนตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โลก 

2. ดาว 

3. ผูสังเกต 

5. รัศมีของทรงกลมทองฟา 
 

6. แกนหมุนของทรงกลมทองฟา 

4. ดาวเหนือ 
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จุดประสงคการเรียนรู ---> เปรียบเทียบลักษณะความคลายคลึงกันระหวางทรงกลมทองฟากับอุปกรณที่มี

         อยูในทองถิ่น 
 

9. ถาเราสังเกตทรงกลมทองฟาบนผิวโลก จะเห็นทรงกลมทองฟามีลักษณะเหมือนอุปกรณใดบางที่มีในทองถิ่น 

   ตอบ สุมไก ฝาแกวนํ้า รม โอง..........................................................................................................................  

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

10. หากนักเรียนตองการสรางทรงกลมทองฟา จากวัสดุอุปกรณที่หาไดงายในชีวิตประจําวัน นักเรียนจะมี 

     วิธีการอยางไร และเลือกใชวัสดุใด จงอธิบายพรอมกับวาดภาพประกอบ 

   ตอบ  วิธีการ คือ เลือกวัสดุที่มีลักษณะโครงสรางที่คลายกับทรงกลมทองฟา คือมีลักษณะเปนทรงกลมกลวง

เต็มใบ หรือครึ่งใบ และมีอยูทั่วไปในทองถิ่นหาไดงาย ราคาไมแพง......................................................................                                                     

            วัสดุที่เลือกใช คือ ฝาแกวนํ้า และสุมไก……………………………………………………………………………………… 

 - ฝาแกวนํ้า สามารถนํามาประกอบเขากับกระดาษแข็ง แลววาดองคประกอบตางๆของทรงกลม..........

ทองฟาแบบครึ่งใบได และสามารถนําฝาแกวนํ้ามาประกบกันใหเปนทรงกลมทองฟาแบบเต็มใบได.....................                    

    - สุมไก สามารถนําสุมไกมาประกอบกับแผนกระดาษแข็งเพ่ือทําเปนทรงกลมทองฟาแบบครึ่งใบได......                                                                                                                              
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แนวทางการสรางทรงกลมทองฟาแบบครึ่งใบจากสุมไก 

แนวทางการสรางทรงกลมทองฟาแบบเต็มใบจากฝาแกวนํ้าพลาสติก 

สุมไก 

ฝาแกวนํ้าพลาสติก 

ลูกปงปอง 

ไมเสียบลูกช้ิน 

 
ชุดที่ 1 ทรงกลมทองฟาและลูกโลก 
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