
 

ค"ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

 ค#ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป8นค#ายทีจ่ัดข้ึนเพื่อมุ#งเนCนใหCนักเรียนระดับช้ันมัธยม

เกิดความสนใจและเรียนรูCทางดาราศาสตรK โดยเปMดโอกาสผูCเขCาไดCเรียนรูCกิจกรรมดูดาวภายใตCทCองฟRาที่ดีที่สุดใน

ประเทศไทย ไดCสัมผัสความสวยงามของวัตถุทCองฟRาอันสวยงาม เรียนรูCการทำงานและกระบวนการศึกษาทาง

ดาราศาสตรKกบันักดาราศาสตรKมืออาชีพ รวมทั้งไดCแลกเปลีย่นความรูCทางดCานวิชาการ ภาษา วัฒนธรรม ความรูC 

ความสนุกสนาน และประสบการณKจากเพื่อนนักเรียนจากทัว่ประเทศ  

 ค#ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จัดข้ึนทกุปW ปWละ 2 ครั้ง รบัสมัครนักเรียนและเยาวชน

จำนวน 120 คน จากทั่วประเทศ และไดCรบัความสนใจอย#างต#อเน่ืองจนป[จจบุันจัดข้ึนเป8นปWที ่13 

 

 

ค"ายดาราศาสตร;สำหรับชมรมดาราศาสตร;ในโรงเรียน 

 ค#ายดาราศาสตรKสำหรับชมรมดาราศาสตรKในโรงเรียน เป8นค#ายการเรยีนรูCการจัดกิจกรรมสำหรบัชมรม

ดาราศาสตรK และสรCางเครือข#ายชมรมดาราศาสตรKระหว#างโรงเรียนภายในประเทศ ตลอดระยะเวลากจิกรรม 

ชมรมที่ถูกคัดเลือกจะไดCเรียนรูC การจัดกิจกรรมดูดาว การต้ังกลCองโทรทรรศนKแบบระบบพิกัดทCองฟRา การสรCาง

สื่อดาราศาสตรK (ทCองฟRาจำลอง นา^ิกาแดด ร#มแผนที่ดาว ฯลฯ) การบรรยายใหCความรูC การทำโครงงานดารา

ศาสตรKอย#างง#าย การถ#ายภาพทางดาราศาสตรK และการจัดกจิกรรมสันทนาการในชมรม เป8นตCน  

 จากผลการจัดกจิกรรมพบว#า นักเรียนมีความพงึพอใจต#อการเขCาร#วมกิจกรรมอย#างมาก สังเกตไดCจาก

การกจิรรมดาราศาสตรKที่ไดCเรียนรูCไปปรับใชCกบัโรงเรียน มีการรายงานผลการจัดกจิกรรมผ#านเฟสบุaค มีการร#วม

ทำโครงงานดาราศาสตรKอย#างง#าย เช#น Eratostenis experiment และ lunar Parallax เป8นตCน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผูCจัดทำสามารถปรับรายละเอียดของบทคดัย#อไดCตามความเหมาะสม ซ่ึงบทคัดย#อควรจะเป8นการสรุปงานที่ทำอย#างคร#าวๆ ที่สมบูรณKในตัวเอง ว#าใน

กิจกรรมดาราศาสตรKนี้ ผูCเขียนไดCทำอะไรลงไปบCาง โดยอาจจะประกอบดCวยความสำคัญความเป8นมา ชอบเขตงาน วตัถุประสงคK และบทสรุป/ประโยชนKของงาน

ควรจะไม#เกินหนึ่งหรือสองย#อหนCา เป8นเนื้อหาส้ันๆ ที่ผูCอ#านจะไดCทราบว#าเป8นกิจกรรมดาราศาสตรKที่สนใจอ#านต#อหรือไม#  

ตัวอย"างบทคัดย"อ 

กิจกรรมดาราศาสตร;ในโรงเรียน 



แผน-ผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร;ในโรงเรียน  

ระหว"างเดือนพฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 

ครูเอิร;ธ นาริท โรงเรียนสถาบันวิจัยดาราศาสตร;แห"งชาติ 

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ช#วงเวลาจัดกิจกรรม สถานท่ี จำนวนผูCเขCาร#วม

กิจกรรม (คน) 

1 ค#ายเยาวชนคนดดูาวและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม คร้ังท่ี 1 

10 มิถุนายน 2563 โรงเรียน…. 40  

2 นิทรรศการ ………………………….. 18 สงิหาคม 2563 โรงเรียน…. 500 

3 ค#าย ………………………….. 10 ธันวาคม 2563 โรงเรียน…. อยู#ระหว#างดำเนินการ 

4 กิจกรรม  ………………………….. 12 มีนาคม 2564 โรงเรียน…. อยู#ระหว#างดำเนินการ 

5 ค#ายเยาวชนคนดดูาวและแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม คร้ังท่ี 2 

10 เมษายน 2564 โรงเรียน…. 40 

6     

7     

8     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เปSดฟUาตามหาดาว 

 กิจกรรมเปMดฟRาตามหาดาว เป8นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุCนประชาชนใหCเล็งเห็นความสำคัญของ

วิทยาศาสตรKผ#านการจัดกิจกรรมดูดาว ที่จัดในช#วงที่มีปรากฏการณKทางดาราศาสตรKหรือวัตถุทCองฟRาที่น#าสนใจ 

เช#น กิจกรรมดวงจันทรKเต็มดวงใกลCโลกมากที่สุดในรอบปW กิจกรรมจันทรุปราคา กิจกรรมสังเกตดาวเสารKและ

ดาวพฤหัสบดี ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท#องเที่ยวจำนวนมาก เช#น หCางสรรพสินคCา ถนนคนเดิน 

เป8นตCน 

 กิจกรรมเปMดฟRาตามหาดาว จัดขึ้นเป8นประจำทุกปW ปWละ 5 ครั้ง ในปWที่ผ#านมาจัดขึ้นที่ ถนนคนเดิน 1 

ครั้ง, หนCาหCางสรรพสินคCาเมย#า 2 ครั้ง, หนCาหCางสรรพสินคCาเซ็นทรัลเฟสติเวิล 2 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรมพบว#า 

ประชาชนใหCความสนใจเป8นอย#างมาก สังเกตไดCจากการลงทะเบียนเขCาร#วมงานล#วงหนCาเป8นจำนวนเกือบ 200 

คน และมีผูCเขCาร#วมงานจริงเฉลี่ยครั้งละ 700-800 คน 

 กิจกรรมที่ไดCรับความสนใจเป8นพิเศษในรอบปWที่ผ#านมา คือกิจกรรมสังเกตการณKจันทรุปราคา ในวันที่ 

........ ภายในงาน มีการบรรยายทCองฟRาจริง กลุ#มดาว และบรรยายใหCความรูCที่น#าสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณK

จันทรุปราคา การต้ังกลCองโทรทรรศนKเพื่อสังเกตปรากฏการณKจันทรุปราคาและวัตถุทCองฟRาที่น#าสนใจ จำนวน 

10 กลCอง รวมทั้งฉายช#วงการเกิดปรากฏการณKทางโปรเจกเตอรKเพื่อใหCสังเกตการณKพรCอมกันไดCจำนวนมาก 

 

 

ดูดาวไกลบWาน 

 จัดขึ้นเพื่อกระจายโอกาสการเรียนรูCทางดCานวิทยาศาสตรK ดาราศาสตรK ใหCแก#ชุมชนในพื้นที่ห#างไกล

หรือพื้นทีทุ่รกันดาน โดยคณะผูCจัดกิจกรรมจะดำเนิน กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับดาราศาสตรKในเวลากลางวัน

เพื่อใหCผูCเขCาร#วมกิจกกรมไดCความรูCดาราศาสตรKเบื้องตCน จากน้ันในเวลากลางคืนจะเริ่มบรรยายทCองฟRาจริง การ

ดูดาวตาเปล#า และการดูดาวผ#านกลCองโทรทรรศนK ซึ่งผูCเขCาร#วมกิจกรรมจะไดCสัมผัสประสบการณKใหม#ๆ และ 

เป8นการกระตุCนใหCผูCเขCาร#วมกิจกรรมเกิดความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตรK ผ#านความสวยงามและความ

น#าสนใจของวัตถุทCองฟRายามค่ำคืน 

 กิจกรรมดูดาวไกลบCาน จัดขึ้น วันที่ 12 เดือนมกราคม 2564 เวลา 16:00 – 22:00 น. มีผูCเขCาร#วม

กิจกรรมเป8นนักเรียนระดับชั้นประถม 200 คน และประชาชนทั่วไป 120 คน ซึ่งไดCรับผลตอบรับเป8นอย#างดี 

เน่ืองจากทCองฟRาที่มืดสนิททำใหCสามารถสังเกตเห็น กาแล็กซี เนบิวลา และกระจุกดาว ไดCอย#างชัดเจน 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผูCจัดทำสามารถปรับรายละเอียดของบทคดัย#อไดCตามความเหมาะสม ซ่ึงบทคัดย#อควรจะเป8นการสรุปงานที่ทำอย#างคร#าวๆ ที่สมบูรณKในตัวเอง ว#าใน

กิจกรรมดาราศาสตรKนี้ ผูCเขียนไดCทำอะไรลงไปบCาง โดยอาจจะประกอบดCวยความสำคัญความเป8นมา ชอบเขตงาน วตัถุประสงคK และบทสรุป/ประโยชนKของงาน

ควรจะไม#เกินหนึ่งหรือสองย#อหนCา เป8นเนื้อหาส้ันๆ ที่ผูCอ#านจะไดCทราบว#าเป8นกิจกรรมดาราศาสตรKที่สนใจอ#านต#อหรือไม#  

 

ตัวอย"างบทคัดย"อ 

กิจกรรมดาราศาสตร;สู"ชุมชน 



แผน-ผลการดำเนินกิจกรรมดาราศาสตร;สู"ชุมชน  

เดือนพฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 

 

 

ครูเอิร;ธ นาริท โรงเรียนสถาบันวิจัยดาราศาสตร;แห"งชาติ 

 

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ช#วงเวลาจัดกิจกรรม สถานท่ี จำนวนผูCเขCาร#วม

กิจกรรม (คน) 

1 กิจกรรม ………………………….. 10 มิถุนายน 2563 หนCาวัด…. 200  

2 กิจกรรม ………………………….. 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียน…. 500 

3 กิจกรรม ………………………….. 1 กุมภาพันธK 2564 โรงเรียน…. อยู#ระหว#างดำเนินการ 

4 กิจกรรม ………………………….. 12 มีนาคม 2564 หนCา

เทศบาล 

อยู#ระหว#างดำเนินการ 

5 กิจกรรมเปMดฟRาตามหาดาว 19 มีนาคม 2564 เซ็นทรัล

เฟสติเวิล 

อยู#ระหว#างดำเนินการ 
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การศึกษาอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย; 

 โครงงานน้ีมีวัตถุประสงคKเพ่ือเรียนรูCการสังเกตการณKดวงอาทิตยKอย#างถูกวิธีและศึกษาการหมุนรอบตัวเองของ

ดวงอาทิตยKดCวยวิธีการวัดการเปลี่ยนตำแหน#งของจุดบนดวงอาทิตยKเทียบกับระยะเวลา โดยนักเรียนบันทึกตำแหน#งจุด

บนบนดวงอาทิตยKที่สังเกตไดCจากฉากรับภาพของกลCองโทรทรรศนKดอปโซเนียนในช#วงเดือนตุลาคม 2562 และ

คำนวณหาคาบการหมุนรอบตัวเองเฉลี่ยในแต#ละแนวละติจูดของดวงอาทิตยK 

 ระหว#างดำเนินการเก็บขCอมูลและวิเคราะหKผล ครูที่ปรึกษาทำหนCาที่ใหCความรูCเกี่ยวกับการสังเกตการณKดวง

อาทิตยKอย#างถูกวิธี และแนะนำการออกแบบอุปกรณKเพื่อช#วยใหCการบันทึกตำแหน#งจุดมีความแม#นยำมากขึ้น การ

คำนวณหาคาบการหมุนของดวงอาทิตยK รวมท้ังสรุปผลความเขCาใจโครงงานฯ อธิบายหรือใหCประเด็นท่ีน#าสนใจเพ่ือใหC

เกิดแนวคิดต#อยอด 

 ผลการศึกษาโครงงานฯ ทำใหCนักเรียนมีความเขCาใจเกี่ยวกับการสังเกตการณKและปรากฏการณKต#างๆ ท่ี

เก่ียวขCองกับดวงอาทิตยKมากขึ้น ท้ังลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของจุดดวงอาทิตยKในรอบ 1 เดือน และการหมุนรอบ

ตัวเองของดวงอาทิตยK รวมท้ังยังขยายผลใหCนักเรียนเกิดความสงสัยประเด็นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขCอง เช#น เปลวสุริยะ ลมสุริยะ 

แสงออโรร#า และผลกระทบท่ีส#งผลต#อเทคโนโลยีอวกาศ เป8นตCน 

 

การศึกษาคาบการโคจรของดาวเคราะห;นอกระบบสุริยะ 

 ป[จจุบันนักดาราศาสตรKคCนพบดาวเคราะหKนอกระบบสุริยะไดCมากกว#า 4,000 ดวง ซ่ึงดาวเคราะหKนอกระบบ

สุริยะท่ีคCนพบไดCมีลักษณะแตกต#างกันไป มีท้ังดาวเคราะหKแกaสยกัษKอย#างดาวพฤหสับด ีดาวเคราะหKแกaศรCอย ดาว

เคราะหKคลCายโลก หรือบางดวงมีลักษณะท่ีไม#เหมือนดาวเคราะหKดวงใดในระบสุริยะเลย รวมถงึบางดวงมีคาบการโคจร

รอบดาวฤกษKนCอยมาก ดงัน้ันวัตถุประสงคKของการทำโครงงานคอืการศึกษาคาบการโคจรของดาวเคราะหKนอกระบบ

สุริยะแกaสรCอน 

  สำหรับการดำเนินการครูท่ีปรึกษาไดCสบืคCนขCอมูลของดาวเคราะหKนอกระบบสุริยะ และมอบหมายใหCนักเรียน

ลองสืบคCนดาวเคราะหKนอกระบบสุริยะท่ีสนใจพรCอมใหCคำแนะนำแก#นักเรียนในการเลือกวัตถ ุ และนำขCอมูลมาปรึกษษ

ร#วมกัน จากน้ันช#วยกันวางแผนการเก็บขCอมูล ประสานการเก็บขCอมูลกับทางหอดูดาวของสถาบันวิจัยดาราศาสตรK

แห#งชาต ิ หลงัจากไดCขCอมูล ครูท่ีปรึกษาไดCใหCคำแนะนำและสอนวิธีการวิเคราะหKขCอมูลเบื้องตCน พรCอมกับวิเคราะหK

ขCอมูลชุดเดยีวกับนักเรียนเพ่ือหาป[ญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นและสามารถจะใหCคำแนะนำนักเรียนไดC   

 ผลการศึกษาโครงงานฯ นักเรียนไดCความรูCเก่ียวกับดาวเคราะหKนอกระบบสุริยะ สามารถวิเคราะหKขCอมูลของ

ดาวเคราะหKนอกระบบสุริยะไดC คำนวณหาคาบการโคจร รวมถงึสามารถต#อยอดความรูCโดยการนำไปศึกษาระบบดาวคู# 

ดาวแปรแสงหรือวัตถุอ่ืนต#อไปไดC 

 

แผน-ผลการดำเนินกิจกรรมศึกษาโครงงานดาราศาสตร;ระดับโรงเรยีน  หมายเหตุ : ผูCจัดทำสามารถปรับรายละเอียดของบทคดัย#อไดCตามความเหมาะสม ซ่ึงบทคัดย#อควรจะเป8นการสรุปงานที่ทำอย#างคร#าวๆ ที่สมบูรณKในตัวเอง ว#าใน

กิจกรรมดาราศาสตรKนี้ ผูCเขียนไดCทำอะไรลงไปบCาง โดยอาจจะประกอบดCวยความสำคัญความเป8นมา ชอบเขตงาน วตัถุประสงคK และบทสรุป/ประโยชนKของงาน

ควรจะไม#เกินหนึ่งหรือสองย#อหนCา เป8นเนื้อหาส้ันๆ ที่ผูCอ#านจะไดCทราบว#าเป8นกิจกรรมดาราศาสตรKที่สนใจอ#านต#อหรือไม#  

 

ตัวอย"างบทคัดย"อ 

กิจกรรมการศึกษาโครงงานดาราศาสตร;

ระดับโรงเรียน 



เดือนพฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 

ครูเอิร;ธ นาริท โรงเรียนสถาบันวิจัยดาราศาสตร;แห"งชาติ 

 

ลำดับ ชื่อกิจกรรม ช#วงเวลาดำเนินโครงงาน 

1 โครงงานการศึกษาอัตราเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตยK มิถุนายน 2563 

2 โครงงาน ………………………….. พฤศจิกายน 2563 

3 โครงงาน ………………………….. มกราคม 2564 

4 โครงงาน ………………………….. มีนาคม 2564 

5   

6   

7   

 

 


