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ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์  ภายใต้
โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ (LLEN เชียงใหม่) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้ออกแบบกิจกรรมบูรณาการ
ประวัติศาสตร์กับคณิตศาสตร์ทั้งหมด 4 กิจกรรมดังที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ครูได้ใช้สอน
ทั้งในและนอกคาบเรียน ภายในหนังสือได้มีการอธิบายการจัดกิจกรรมอย่างละเอียดเพื่อให้ครู
สามารถน าไปใช้ได้ด้วยตนเอง โดยทุกกิจกรรมได้ผ่านการน ามาใช้จริงกับนักเรียนจ านวน 13 
โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจึงได้ปรับปรุงเป็นหนังสือฉบับนี ้

 

ในแต่ละกิ จกรรม  ครูสามารถน าไปใช้ ในการจัดการ เรี ยนรู้ โดยให้ผู้ เ รี ยนใช้
กระบวนการวิจัย ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั่นคือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือ
แสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ตั้งค าถาม 2) เตรียมการ
ค้นหาค าตอบ 3) ด าเนินการค้นหาและตรวจสอบค าตอบ และ 4) สรุปและน าเสนอผลการค้นหา
ค าตอบ โดยครูสามารถสอดแทรกกระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอนในระหว่างการจัดกิจกรรม นอกจากนี้
หลังจากจัดแต่ละกิจกรรมแล้ว ครูสามารถให้นักเรียนประยุกต์กิจกรรมที่เรียนมากับสิ่งรอบตัวผ่าน
กระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน ซึ่งจะเห็นได้จากหัวข้อการต่อยอดที่ผู้เขียนได้ระบุไว้แล้วในแต่ละ
กิจกรรม 

 

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์แก่ครูที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
ตลอดจนผู้ต้องการท าความเข้าใจแนวคิดในการคิดค้นกิจกรรมเพื่อสามารถคิดค้นหากิจกรรมใหม่
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

 

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล หัวหน้าโครงการ LLEN เชียงใหม่ ที่ให้
ข้อแนะน าในการจัดท ากิจกรรมและการจัดท าหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนับสนุนการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่
ศึกษานิเทศก์และครูทั่วประเทศ 
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ข้อแนะน าในการจัดกิจกรรม 

 

 

ที่มาและจุดเด่นของกิจกรรม 

        ในปัจจุบันนักเรียนจ านวนมากมีทัศนคติในการเรียนประวัติศาสตร์ว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและเน้นท่องจ า ซึ่งมี

ส่วนท าให้มีความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ลดลง อย่างไรก็ตามความรู้สึกของนักเรียนได้เปลี่ยนไป

หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์  

        กิจกรรมที่น ามาเสนอทั้งหมด เป็นกิจกรรมของโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ ซึ่ง

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรี ยนรู้รายวิชา

ประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์สมโชติ 

อ๋องสกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยทางโครงการได้ จัดท ากิจกรรมบูรณาการระหว่างวิชา

ประวัติศาสตร์กับวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สามารถจัดกิจกรรมที่ได้ทั้งสาระ

และความสนุกสนาน การเรียนรู้ที่สนุกถือว่าเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้เด็กรักและสนใจการเรียนประวัติศาสตร์

มากยิ่งขึ้น สิ่งที่น่าสนใจมากในโครงการนี้คือ การที่สามารถน าสองศาสตร์ที่ดูไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กันมา

เชื่อมโยงได้อย่างกลมกลืน และเน้นการออกแบบกิจกรรมให้ครูสามารถน าไปจัดกิจกรรมด้วยตนเองได้โดยง่าย  

        กิจกรรมในโครงการนี้ทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ส าหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ได้

ออกแบบให้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย และมีเอกสารแนะน าวิธีการจัดท ากิจกรรมอย่างละเอียด ทั้งนี้ใน

เอกสารยังมีใบความรู้เพื่อช่วยอธิบายความรู้ทางคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และใบงานให้ครู

น าไปใช้อีกด้วย 

        ในเบื้องต้นมีโรงเรียนที่ได้ทดลองน ากิจกรรมในโครงการไปใช้แล้ว ได้แก่ โรงเรียนภายใต้การดูแลของ

เทศบาลนครเชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

รวมจ านวน 13 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโสภณ และโรงเรียนค า เที่ยงอนุสรณ์ ซึ่ง

กิจกรรมที่ครูได้น าไปใช้สามารถช่วยให้นักเรียนได้เรียนจากประสบการณ์ตรง ได้เสริมทักษะการคิด การสังเกต 

การวางแผน การท างานเป็นทีม และได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกัน ท าให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนได้เป็น

อย่างดี กระตืนรือร้นในการเรียน และมองเห็นว่าการเรียนประวัติศาสตร์นั้นแท้จริงแล้วไม่น่าเบื่อแต่สนุกและน่า
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ศึกษาค้นคว้าหาความจริง นอกจากนี้ยังเข้าใจว่าการเรียนคณิตศาสตร์นั้นสามารถเป็นเรื่องที่สนุกและใช้

ประโยชน์ในชีวิตจริงได้มาก ดังจะอ่านได้จากความเห็นของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จากความส าเร็จ

ของโครงการประวัติศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ และโครงการอื่นภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนา

เครือข่ายฯ จึงมีการวางแผนเพื่อขยายผลออกไปสู่โรงเรียนทั้งภายในและภายนอกจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถน า

กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ต่อไป 

 

ข้อแนะน าส าหรับครผูู้สอน 

แม้ว่ากิจกรรมในช่วงเริ่มต้นโครงการจะถูกออกแบบเพื่อใช้ให้กับโรงเรียนต้นแบบระดับชั้น

ประถมศึกษา 13 โรงเรียนที่ร่วมโครงการในระยะแรก แต่โดยแท้จริงแล้วผู้คิดค้นกิจกรรมได้พยายามออกแบบ

แต่ละกิจกรรมเพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศสามารถน าออกไปใช้งานได้อย่างกว้างขวางที่สุด ดังนั้นถ้ าท่านเข้าใจ

สิ่งที่ถูกน าเสนอก็จะเห็นว่าท่านสามารถน ากิจกรรมบางอย่างไปใช้ได้โดยตรงหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงอีกเพียง

เล็กน้อยส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่ท่านสอนอยู่  ทั้งนี้ท่านสามารถน ากิจกรรม

ไปใช้ในหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมการสอนในห้องเรียน การจัดท าค่าย การท าโครงงานประวัติศาสตร์ และ

โครงงานคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

ส าหรับเอกสารแนะน ากิจกรรม จะเป็นเนื้อหากิจกรรมที่จัดพิมพ์อยู่ในหนังสือเล่มนี้ โดยมีการแนะน า

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างละเอียดจนครูสามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล

ดังต่อไปนี้ 1) จุดประสงค์ของกิจกรรม 2) วัสดุอุปกรณ์และการแบ่งกลุ่มนักเรียน 3) การจัดกิจกรรม 4) การต่อ

ยอด 5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 6) ใบความรู้ 7) ใบงาน และ 8) เฉลยใบงาน ในส่วนของใบความรู้จะให้ข้อมูลที่

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม แม้ว่าครูส่วนใหญ่ที่น ากิจกรรมไป

ใช้จะไม่ได้เป็นครูสาขาคณิตศาสตร์แต่ก็สามารถเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ผ่านใบความรู้ได้โดยง่าย  

 

ข้อแนะน าก่อนน ากิจกรรมไปใช ้

 กิจกรรมประวัติศาตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ทั้งหมดนี้สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน
ในห้องเรียน แต่หลายกิจกรรมจะใช้เวลามากกว่า 1 คาบเรียน 

 กิจกรรมทั้งหมดสามารถจัดร่วมกับครูคณิตศาสตร์ เพราะเนื้อหาคณิตศาสตร์น่าสนใจและท าให้
นักเรียนยังเห็นคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นด้วย 

 หากมีเวลาสอนในโรงเรียนไม่พอ ขอแนะน าให้จัดกิจกรรมในรูปแบบของการจัดค่าย ซึ่งท าให้
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นักเรียนสนุกและไม่เคร่งเครียดเกินไปด้วย 
 ในการจัดกิจกรรม หากมีผู้ช่วยสอน จะท าให้การจัดกิจกรรมดียิ่งขึ้น 
 ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดและตั้งค าถาม เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา

กระบวนการคิดให้เป็นระบบ 
 ครูผู้สอนไม่ควรจริงจังกับความถูกต้องทางคณิตศาสตร์มากจนเกินไป เช่น การวัดไม่จ าเป็นต้อง

ถูกต้องแม่ย ามาก แต่ควรเน้นกระบวนการคิดของเด็ก การวางแผนท างาน และการท างานเป็นทีม
มากกว่า 

 หากท่านมีข้อแนะน าในการจัดท ากิจกรรมหรือเอกสารส าหรับครู หรือต้องการรับไฟล์คอมพิวเตอร์

ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม โปรดติดต่อ อาจารย์อตชิาต เกตตะพันธุ์ ตามท่ีอยู่ด้านล่าง 

 

อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์: 053-943-327 ต่อ 127                       แฟกซ์:     053-892-280 

อีเมล์:       kettapun@chiangmai.ac.th      เว็บไซต:์  http://kettapun.math.science.cmu.ac.th/ 

 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 



แนะน ากิจกรรมประวัติศาสตร์ในมิติคณติศาสตร ์

ภาพกิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 

 

เด็กประถมฯ ก็หาความสูง
ของเจดีย์ได ้

 
กิจกรรมนี้เปน็กิจกรรมที่นกัเรียนชอบมากที่สุดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมหาความสูงของเจดีย์โดยใช้
ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้าย และอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายนั่นคือ ไม้ เชือก ตลับเมตร และเครื่องคิดเลข ทั้งนี้เมื่อ
นักเรียนเข้าใจวิธีการหาความสูงของเจดีย ์ก็สามารถประยุกต์ใช้ในการวัดความสูงของเสาธง ต้นไม้ และตึกได ้
  
ไฟล์ที่เก่ียวข้อง: เอกสารแนะน าการจัดกจิกรรม (ไฟล ์PDF) 
 

 

แม่น้ ากว้างแคไ่หน แผนที่
ทางอากาศบอกเราได้ 

 
กิจรรมมีความโดดเด่น โดยนักเรียนจะทราบวิธีการค านวณหาความกว้างของแม่น้ าปิงทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ได้ด้วยตนเอง และจะท าให้บอกถึงความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าได้อย่างชัดเจน โดยความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์
ที่ใช้มีเพียงเรื่องอัตราส่วนในแผนที่เท่านัน้ กิจกรรมนีย้ังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการหาทุกสิ่งในโลกที่
แสดงผลใน Google Earth เช่น ขนาดของก าแพงเมืองเชยีงใหม่ และความกว้างของแม่น้ าอื่น เป็นตน้ ส าหรับ
คุณครูที่ไม่เคยใช้ Google Earth จะมีการตดิตั้งโปรแกรมและการใช้งานเบื้องต้นให้ดว้ย 
  
ไฟล์ที่เก่ียวข้อง: เอกสารแนะน าการจัดกจิกรรม (ไฟล ์PDF), ไฟล์ภาพประกอบกิจกรรม (ไฟล์ RAR ต้อง 
Unzip) 
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ภาพกิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 

 

ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์
ก่อสร้าง 

 
กิจกรรมนี้จะสอนให้นักเรียนรู้จักดวงฤกษ์ ซึ่งปรากฏในการตั้งเมือง ตั้งวัด หรือสถานที่ส าคัญต่างๆ ผู้เรียนได้
เข้าใจว่าแท้จรงิแล้วตารางทีบ่รรจุเลขต่างๆ นั้นก็คือแผนที่ดาวนั่นเอง และเลขแต่ละตัวก็หมายถึงดาวต่างๆ เช่น 
พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดาวอังคาร เปน็ต้น และความรู้นี้ยังเป็นพืน้ฐานในการศกึษาเรื่องโหราศาสตร์
ส าหรับผู้ที่สนใจได้อีกดว้ย กิจกรรมนี้เปน็กิจกรรมท่ีแปลกใหม่และไม่ซับซ้อน ครูและนักเรียนจงึชอบและ
ตื่นเต้นกับข้อมูลที่ได้รับเพราะส่วนใหญ่จะไม่รู้จักเรื่องที่น าเสนอมากอ่น 
  
ไฟล์ที่เก่ียวข้อง: เอกสารแนะน าการจัดกจิกรรม (ไฟล ์PDF), ไฟล์น าเสนอข้อมูล (ไฟล ์PowerPoint)  
 

 

เมื่อสถาปนิกน้อยส ารวจ
ผังวิหารหรืออโุบสถ 

 
กิจกรรมนี้เน้นเรื่องการวัดระยะทาง มุม และทิศ ของวิหารและอุโบสถ เด็กจะได้ฝึกการใช้เครื่องวัดต่างๆ ผ่าน
การปฏิบัติจริง ท าให้เข้าใจเรือ่งการใช้ตลับเมตรและเข็มทิศ และยังไดฝ้ึกหัดการวาดแผนผังของสิ่งท่ีวัด ครู
สามารถอธิบายถึงความแตกต่างของวิหารและอุโบสถจากข้อมูลที่อยู่ในเอกสาร รวมทั้งอธิบายเรื่องการวางทิศ
อีกด้วย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 ชอบมากเป็นพิเศษเนื่องจากเข้าใจได้ง่าย ทั้งนี้
ท่านยังสามารถประยุกต์ใช้ในการวัดและท าท าผังส าหรับส่ิงก่อสร้างอื่นได้อีกด้วย 
  
ไฟล์ที่เก่ียวข้อง: เอกสารแนะน าการจัดกจิกรรม (ไฟล ์PDF)  
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กิจกรรม เด็กประถมฯก็หาความสงูของเจดีย์ได้ 

 

โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ ์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

โครงการประวตัิศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ 

ในโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้นักเรยีนมีความรูพ้ื้นฐานทางเรขาคณิตที่น าไปใชใ้นการวัดความสูง 

2. เพื่อให้นักเรยีนสามารถประยุกต์ใช้ความรูท้างคณิตศาสตร์ในการหาความสูงของเจดีย ์

วัสดุอุปกรณ์และการแบ่งกลุ่มนักเรียน แบง่กลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5-10 คน (ถ้ามีอุปกรณ์พอ ควรให้กลุ่ม

มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมดว้ยตนเอง) 

    

รูปที่ 1: ภาพอุปกรณ์ที่ใช ้
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1. เครื่องคิดเลข กลุ่มละ 1 เครื่อง 

2. ตลับเมตรยาวไม่ต่ ากว่า 30 เมตร กลุ่มละ 1 อัน 

3. เชือกยาว 3 เมตรขึ้นไป กลุ่มละ 1 เส้น  

4. เสาตรง(ท าจากไม,้พลาสติก หรือพลาสติก)ยาว 2 เมตร กลุ่มละ 1 อัน (การเลือกเสาให้ยาว 2 เมตรพอดี

จะท าให้การค านวณง่ายขึ้น หากไม่สามารถหาได้ควรหาเสาอยู่ในช่วง 1.60-2.20 เมตร) 

5. กระดาษแข็งสามเหลี่ยมมุมฉากมีขนาดและข้อความดังรปูด้านล่าง กลุ่มละ 1 ชุด (อาจใช้สีที่แตกต่างกัน

ในการท าสามเหลี่ยมซึ่งช่วยให้การอธิบายง่ายยิ่งขึ้น) 

รูปที่ 4
รูปที่ 3รูปที่ 2

รูปที่ 1

10 ซม.

5 ซม.

10 ซม.

10 ซม.10 ซม.

20 ซม.

15 ซม.

15 ซม.

 
6. กระดาษกาว 1 ม้วน (ส าหรับทุกกลุ่มใช้ยดึเชือกติดปลายเสา) 

7. ใบงานท่ี 1 และ 2  คนละ 1 ชุด 

การจัดกิจกรรม 

 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 90 นาที สามารถแยกเป็นชว่งทฤษฏี 40 นาที และปฏิบัติการ 50 

นาที โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มละเท่าๆ กัน กลุ่มละ 5-10 คน (ประมาณ 3 นาที) 

2. ครูอธิบายถึงประวัติและความส าคัญของเจดีย์ท่ีต้องการวัด (ประมาณ  4 นาที) 

3. ครูชี้แจงถึงกิจกรรมที่จะท า (ประมาณ 3 นาที) ให้นักเรยีนแสดงความเห็นว่าการวัดความสูงของเจดียมี์

ประโยชน์อย่างไร ซึ่งค าตอบที่เราสามารถอธิบายได้คือ 

1) เจดียน์ี้มีความสูงมากหรือน้อยเมื่อเทียบกบัเจดีย์อืน่ สิ่งก่อสร้างบริเวณใกล้เคยีง และตัวเราเอง 

2) ข้อมูลในการวดันี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะเจดยี์หากเจดีย์ทรดุหรือพังลงในอนาคต 

4. แจกกระดาษแข็งให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ครอูธิบายความรู้เรขาคณิตพื้นฐานเรื่องสามเหล่ียมคล้าย และ

วิธีการหาความสูงของเจดีย ์ตามใบความรูท้ี่ 1 และ 2 พร้อมท าโจทย์ในใบความรู้ที่ 1 (ประมาณ 30  

นาที)  
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5. นักเรียนไปที่เจดีย์เพื่อวัดระยะต่างๆ ท่ีต้องการและค านวณหาความสงูของเจดีย์ พร้อมบันทึกข้อมลูนั้น

ลงในใบงานที ่2 และตอบค าถามทุกข้อในใบงานท่ี 2 (ประมาณ 50 นาท)ี 

6. ครูน าผลที่นักเรียนที่ไปตรวจให้คะแนน ในคาบต่อไปถ้าครูมีเวลาอาจให้นักเรียนน าเสนอผลการวัด

รวมถึงการพูดถึงความประทบัใจที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 

 

รูปที่ 2: การสาธิตให้นักเรียนเห็นวิธีท ากิจกรรมอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มแยกย้ายให้ไปวัดจริง 
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รูปที่ 3: นักเรียนก าลังสร้างสามเหลี่ยมคล้ายจากไม้และเชือกโดยเล็งเชอืกไปที่ยอดเจดีย์ 

 

รูปที่ 4: นักเรียนยืนห่างจากเจดีย์ในระยะท่ีสามารถเล็งเชือกไปที่เจดีย์ได้โดยง่าย 

การต่อยอด ครูสามารถน าความรู้ในการวดัความสูงจากกิจกรรมนี้ไปให้นักเรยีนใช้ในการวัดความสูงของสิ่ง

อื่นๆ เช่น ต้นไม้ ตึก หรืออะไรก็ได้ที่เราสามารถระยะห่างในแนวนอนได้ไม่ยาก ซึ่งสามารถท าเป็นโครงงานที่

เด็กเลือกวัดสิ่งที่นักเรียนต้องการหรือตามทีค่รูก าหนดให ้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความประทับใจกับกิจกรรมนี้ อนัส่งผลต่อความรู้สึกที่ดีต่อวิชาประวัติศาสตรม์ากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาเกีย่วกับเจดีย์ทีไ่ปท าการวัด 

2. นักเรียนเข้าใจว่าคณติศาสตรส์ามารถน ามาใช้กับการศกึษาทางประวัติศาสตร์ 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
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A

C

B
D

E

ใบความรูท้ี่ 1: เรื่องสามเหลี่ยมคล้าย  

FE

D

CB

A

 

1. อธิบายว่า “รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดของมุมเท่ากันสามคู่ คู่ต่อคู่ เรียกว่า รปูสามเหลี่ยมท่ี

คล้ายกัน”  ในรูปด้านบนสามเหลี่ยม ABC และสามเหลี่ยม DEF มีมุม A เท่ากับมุม D มุม B เท่ากับมุม 

E และมุม C เท่ากับมุม F  ดังนั้นจะไดว้่าสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม DEF  

2. ลองให้นักเรยีนช่วยกันอธิบายว่าสามเหลี่ยมรูปที่ 1-4 มีรูปใดบ้างที่คล้ายกันบ้าง ซึ่งค าตอบคือ 

สามเหลี่ยมที่ 1 คล้ายกับรูปที่ 3 และรูปที่ 2 คล้ายกับรูปที่ 4 เพราะเอาแต่ละมุมมาเทยีบกันจะพบวา่มีมุม

เท่ากันสามมุม 

3. อธิบายว่า “ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปใดคล้ายกัน อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ทีอ่ยู่ตรงข้ามกับมุมคู่

ที่มีขนาดเท่ากนัจะเทา่กัน” บอกระยะที่ไดข้องสามเหลี่ยมรูปที่ 1-4 และแสดงให้นกัเรียนเหน็ว่าทุกด้าน

ของรูปที่ 1 และ 3 มีขนาดเป็นสองเท่าของรูปที่ 2 และ 4 ตามล าดับ  

4. ถ้าเอามุมด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมคล้ายสองรูปมาประกบกนั จะไดด้ังภาพนี้  

 

 

 

ส าหรับข้อ 1)-2) ด้านล่างนี ้ก าหนดให้ AB = 1.00 เมตร BC = 2.00 เมตร ดังนั้น 

1) ถ้า  AD = 10.00 เมตร จะได้ AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  10/1 = 10 เท่า 

ดังนั้น DE จะยาวเปน็กี่เท่าของ BC ? 10 เท่า จึงได้ว่า DE ยาว 2 เมตร x 10 เท่า = 20 ม. 

2) ถ้า  AD = 15.11 เมตร จะได้ AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  15.11/1 = 15.11 เท่า 

ดังนั้น DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? 15.11 เท่า จึงได้ว่า DE ยาว 2 เมตรx15.11 เท่า = 30.22 ม. 
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ส าหรับข้อ 3)-4) ด้านล่างนี้ ก าหนดให้ AB = 2.52 เมตร BC = 2.00 เมตร ดังนั้น  

3) ถ้า  AD = 16.54 เมตร จะได้ AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  16.54/2.52= 6.56 เท่า 

ดังนั้น DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? 6.56 เท่า จึงได้ว่า DE ยาว 2 เมตร x 6.56 เท่า = 13.12 ม. 

4) ถ้า  AD = 25.46 เมตร จะได้ AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  25.46/2.52 = 10.10 เท่า 

ดังนั้น DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? 10.10 เท่า จึงได้ว่า DE ยาว 2 เมตรx10.1 เท่า = 20.20 ม. 

5. ให้นักเรียนค านวณในงานที่ 1 ตอนที่ 1 ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเฉลยค าตอบในห้องเรยีน 
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ใบความรู้ที่ 2: วิธีการหาความสูงของเจดีย์ 

พื้นดิน

เจดีย์

AB

C

E

D

 

1. สอนการใช้ตลับเมตร 

2. ให้นักเรียนท าการวัดดังต่อไปนี้ 

ก) ให้นักเรียนเสามาวางตั้งฉากกับพื้นใหห้่างจากเจดียพ์อประมาณ ให้เอาปลายเชือกไปยึดทีจุ่ด C ด้วย

กระดาษกาว แล้วขึงเชือกมายังบนพื้น(จดุA) ที่ท าให้เสน้ตรง AC เล็งไปที่จุดสูงสุดของเจดีย์(จุด E)พอดี 

(การเล็งท าไดโ้ดยมองโดยตรงที่พื้นดินตรงจุด A แต่อาจท ายากและผิดพลาดได้ง่าย อีกวิธีที่ดีกว่าคือให้มีคน

ยืนเล็งจากจุด C ไปยังจุด E จากนั้นให้อกีคนดึงเชือกจากจุด C ไ ปพื้นดินที่จุด A โดยเชือก(AC)จะผ่านตา

ของคนที่ยืนเล็ง) 

ข) ให้นักเรียนวัดหาระยะ BC, AB และ AD โดยต้องไมล่ืมว่า AD เป็นระยะจากจุดทีค่นยืนอยู่ไปถงึจุดท่ี

เจดีย์สูงสุด(ไม่ใช่ถึงแค่ฐานเจดีย)์ ทั้งนีน้ักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาระยะทางเอง (ครู

สามารถแนะนักเรียนได้ตามความเหมาะสม) 

ค) เนื่องจากสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม ADE (ก.มีมุม A เท่ากัน ข.มุม B และมุม D เป็นมุมฉาก

เหมือนกัน และ ค.มุม C และมุม E ที่เหลือย่อมเท่ากันโดยอัตโนมัติ เพราะสามเหลี่ยมแต่ละรูปมีมุมภายใน

รวมกันเท่ากันเสมอ) ให้นักเรียนค านวณหาความสูงของเจดีย์ DE โดยใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้าย 

ง) ให้นักเรยีนค านวณในงานที่ 1 ตอนที่ 2  ด้วยตนเอง พร้อมท้ังเฉลยค าตอบในห้องเรียน
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A

C

B
D

E

ใบงานที่ 1: การฝึกการค านวณเรื่องการหาความสูงของเจดีย์ 

 

ตอนที่ 1: สามเหลี่ยมคล้าย ก าหนดให้สามเหลี่ยม ABC คล้ายกับ

สามเหลี่ยม ADE  

ก าหนดให้  BC = 2.00 เมตร AB = 1.70 เมตร ดังนั้น  

1) ถ้า  AD = 20.11 เมตร จะได้ AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  ___________________________ เท่า 

ดังนั้น DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? _________เท่า จึงได้ว่า DE ยาว _____________________________เมตร 

2) ถ้า  AD = 28.42 เมตร จะได ้AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  ___________________________ เท่า 

ดังนั้น DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? _________ เท่าจึงได้ว่า DE ยาว _____________________________เมตร 

3) ถ้า  AD = 32.45 เมตร จะได้ AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  ___________________________ เท่า 

ดังนั้น DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? _________ เท่าจึงได้ว่า DE ยาว _____________________________เมตร 

ตอนที่ 2: การค านวณความสูงของเจดีย ์

4)  สมมติว่าวดัเจดีย์แลว้พบว่าความยาว BC = 2.00 เมตร 

     AB = 2.53 เมตร AD = 24.32 เมตร 

     จะไดว้่า AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?                          

____________________________ เท่า 

           ดังนั้น DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? ____________________________ เท่า 

     จึงได้ว่าความสูงของเจดีย์(DE) คือ ___________________________________เมตร 

5) ถ้านักเรียนคนหนึ่งมีความสูง 1.20 เมตร  ดังนั้นเจดียส์ูงเป็น________________เท่าของความสูงของนักเรียน 

6) ถ้าความสูงจริงของเจดีย์คอื 21.55 เมตร ดังนั้นในการวดัครั้งนี้จึงผิดพลาดไป____________________เมตร  

พื้นดิน

เจดีย์

AB

C

E

D
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A

C

B
D

E

เฉลยใบงานที่ 1: การฝึกการค านวณเรื่องการหาความสงูของเจดีย์ 

 

ตอนที่ 1: สามเหลี่ยมคล้าย ก าหนดให้สามเหลี่ยม ABC คล้ายกับ

สามเหลี่ยม ADE  

ก าหนดให ้ BC = 2.00 เมตร AB = 1.70 เมตร ดังนั้น  

1) ถ้า  AD = 20.11 เมตร จะได้ AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  20.12/1.7 = 11.83 เท่า 

  ดังนั้น DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? 11.83 เท่า จึงได้ว่า DE ยาว 11.83 x 2 = 23.66 เมตร 

2) ถ้า  AD = 28.42 เมตร จะได้ AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  28.42/1.7 = 16.72 เท่า 

  ดังนั้น DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? 16.72 เท่า จึงได้ว่า DE ยาว 16.72 x 2 = 33.44 เมตร 

3) ถ้า  AD = 32.45 เมตร จะได้ AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  32.44/1.7 = 19.09 เท่า 

       ดังนั้น DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? 19.09 เท่า จึงได้ว่า DE ยาว 19.09 x 2 = 38.18 เมตร 

ตอนที่ 2: การค านวณความสูงของเจดีย ์

4)  สมมติว่าวดัเจดีย์แลว้พบว่าความยาว BC = 2.00 เมตร 

     AB = 2.53 เมตร AD = 24.32 เมตร 

     จะไดว้่า AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?                          

24.32/2.53 = 9.61 เท่า 

           ดังนั้น DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? 9.61 เท่า 

     จึงได้ว่าความสูงของเจดีย์(DE) คือ 9.61x2 = 19.22 เมตร 

5) ถ้านักเรียนคนหนึ่งมีความสูง 1.20 เมตร  ดังนั้นเจดียส์ูงเป็น 19.22/1.20 = 16.02 เท่าของความสูงของนักเรียน 

6) ถ้าความสูงจริงของเจดีย์คอื 21.55 เมตร ดังนั้นในการวดัครั้งนี้จึงผิดพลาดไป 21.55-19.22 =  2.33 เมตร  

 

พื้นดิน

เจดีย์

AB

C

E

D
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ใบงานที่ 2: กิจกรรมการค านวณหาความสูงของเจดีย์ 

ช่ือ_______________________________________  

ชั้น ป. ___/___  เลขที่ __________กลุ่มท่ี_________ 

 

ค าสั่ง: ให้นักเรียนวดัระยะตา่งๆ และค านวณหา                                                  

ความสูง ของเจดีย ์

1. ความยาวเสาตัง้ตรง BC = ______ เมตร   AB = ______ เมตร AD = ______ เมตร  

2. AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  ___________________________ 

3. DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? __________________________ 

4. ความสูงของเจดีย์เลก็(DE)  เท่ากับ________________________________________เมตร 

5. นักเรียนชื่อ(เลอืกมาหนึ่งคนในกลุ่มของตนเอง) _______________________มีความสูง ________เมตร  

ดังนั้นเจดยี์สูงเป็น________________________เท่าของความสูงของนักเรียน 

6. ความสูงโดยประมาณของเจดีย์(ข้อมูลจากครู)คือ_______เมตร ดังนั้นในการวดัครั้งนีจ้ึงผิดพลาดไป 

_____________เมตร  

7. เราสามารถน าวิธีการวัดเจดียไ์ปวัดความสูงของส่ิงอื่นๆ ได้หรือไม่ เพราะอะไร 

_________________________________________________________________________________ 

8. ในการสร้างเจดีย์ ผู้สร้างเจดีย์ควรก าหนดขนาดและความสูงของเจดีย์ล่วงหน้าหรือไม่ เพราะเหตุใด 

_________________________________________________________________________________ 

9. จากการท ากิจกรรมนี้นักเรยีนได้แง่คดิหรอืมีค าถามใดเกิดขึ้นบ้าง 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

พื้นดิน

เจดีย์

AB

C

E

D
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เฉลยใบงานที่ 2: กิจกรรมการค านวณหาความสูงของเจดีย์ 

 

 

1. ความยาวเสาตัง้ตรง BC = ______ ซม.     

AB = ______ ซม. AD = ______ เมตร 

2. AD ยาวเปน็กี่เท่าของ AB ?  

___________________________ 

3. DE จะยาวเป็นกี่เท่าของ BC ? __________________________ 

4. ความสูงของเจดีย์เลก็(DE)  เท่ากับ________________________________________เมตร 

5. นักเรียนชื่อ(เลอืกมาหนึ่งคนในกลุ่มของตนเอง) _______________________มีความสูง ________เมตร  

ดังนั้นเจดยี์สูงเป็น________________________เท่าของความสูงของนักเรียน 

6. ความสูงโดยประมาณของเจดีย์(ข้อมูลจากครู)คือ_______เมตร ดังนั้นในการวดัครั้งนีจ้ึงผิดพลาดไป 

_____________เมตร  

7. เราสามารถน าวิธีการวัดเจดียไ์ปวัดความสูงของส่ิงอื่นๆ ได้หรือไม่ เพราะอะไร 

ได้เพราะใช้หลักการวัดแบบเดียวกัน 

8. ในการสร้างเจดีย์ ผู้สร้างเจดีย์ควรก าหนดขนาดและความสูงของเจดีย์ล่วงหน้าหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ควรเพราะจะได้สร้างเจดีย์ตามขนาดที่ต้องการ ซึ่งน าไปใช้ในการประมาณการวัสดุทีจ่ะใชใ้นการกอ่สร้าง 

จ านวนคนงาน และระยะเวลาที่ก่อสร้างได ้

9. จากการท ากจิกรรมนี้นักเรยีนได้แง่คดิหรอืมีค าถามใดเกิดขึ้นบ้าง 

(ข้อนี้ให้นักเรยีนตอบได้เต็มที่ หากของใครน่าสนใจ ครกู็น ามาอ่านให้นักเรียนคนอืน่ได้ทราบ) 

หมายเหตุ: ข้อ 1-6 ครูสามารถค านวณได้โดยตรงเช่นเดียวกับใบงานที่ 1 ตอนที่ 2 ส่วนข้อ 10 ก็ขึ้นกับความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียน 

พื้นดิน

เจดีย์

AB

C

E

D
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กิจกรรม แม่น้ ากว้างแค่ไหนแผนที่ทางอากาศบอกเราได้ 

 

โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ ์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ในโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ าในอดีต 

2. เพื่อให้นักเรยีนสามารถประยุกต์ใช้ความรูท้างคณิตศาสตร์ในการหาความกว้างของแม่น้ าทั้งในอดีต

และปัจจุบัน 

วัสดุอุปกรณ์และการแบ่งกลุ่มนักเรียน แบง่กลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5-10 คน (ถ้ามีอุปกรณ์พอ ควรให้กลุ่ม

มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมดว้ยตนเอง) 

 

รูปที่ 1: ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการท ากิจกรรม 

1. เลือกแผนที่น้ าปิงเพียงแห่งเดียวจาก ก)บริเวณท่าสะต๋อย(ใกล้วัดเกต) ข)บริเวณวัดขะจาว หรือ ค)บริเวณ

เจดีย์ขาว(ใกลโ้รงเรียนค าเที่ยงอนุสรณ์) แล้วพิมพ์แผนทีภ่าพสีจัดใหก้ลุ่มละ 1 ชุด แต่ละบริเวณจะมี

แผนที่ 2 ใบ (ปี ค.ศ. 2002 และ 2010 ที่มีเส้นสีแดงและสีเขียว) ส่วนบริเวณท่าสะต๋อยท่านสามารถพิมพ์
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แผนที่ปี ค.ศ.1944 เพิ่มเติมด้วย 

2. ไม้โปรแทรคเตอร์ หรือไม้บรรทัดขนาดเล็ก กลุ่มละ 2 อัน 

3. เครื่องคิดเลข กลุ่มละ 1 เครื่อง 

4. ใบงานท่ี 1 และ 2 คนละ 1 ชุด (ให้เลือกใบงานที่ 2 ให้ตรงกับบริเวณน้ าปิงที่เลือกในข้อ 1) 

5. โปรแกรม Google Earth (หากต้องการน าเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึน้) 

การจัดกิจกรรม 

 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 50 นาที โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. ครูอธิบายถึงความส าคัญของน้ าปิงแต่ละชว่งเวลาของประวัติศาสตร์ และแสดงภาพแม่น้ าปิงบริเวณที่

ต้องการวัด ทั้งนี้อาจใช้โปรแกรม Google Earth ในการแสดงข้อมูลให้น่าสนใจยิ่งขึน้ (15 นาที) 

2. สอนเรื่องการเทียบบญัญัติไตรยางค์ โดยใช้ใบความรูแ้ละใบงานที่ 1 ประกอบ (ประมาณ 10 นาที) 

3. ท ากิจกรรมตามใบงานที่ 2 และส่งใบงานนีใ้ห้กับครู (25 นาที) 

 

รูปที่ 2: ภาพนกัเรียนก าลังค านวณหาความกว้างของแมน่้ า 
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4. ครูน าในงานที ่2 ไปตรวจใหค้ะแนน ในคาบต่อไปถ้าครูมีเวลาอาจใหน้ักเรียนน าเสนอผลการวัดรวมถึง

การพูดถึงความประทับใจทีไ่ด้รับจากการจัดกิจกรรม 

หมายเหตุ: หากมีเวลาเหลือสามารถชมภาพจาก Google Earth ได ้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเข้าใจว่าแม่น้ ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้

โรงเรียนของนักเรียน 

2. นักเรียนสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์มาศึกษาหาความกวา้งของแม่น้ าทัง้ในอดีตและ

ปัจจุบัน 

ข้อแนะน าในการใช้โปรแกรม Google Earth 

1. ดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ http://earth.google.com/  

2. ลงโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ 

3. ลองหมุนลูกโลกดู โดยกดเมา๊ส์ปุ่มซ้ายบนลูกโลก แล้วหมุนไปทางขวาหรือซ้ายด ู

4. ลองเลือกบินไปที่ “อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม,ิ กทม.”  และคลิกเลือกตรง “อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนพญาไท ราช

เทว”ี ลองหมุนเม๊าส์ขึ้นไปขา้งบนเพื่อท าการซูมเข้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เห็นหยดน้ าก็คล๊ิกเข้าไปดูได้ 

5. เมื่อดูเสร็จใหก้ด “ออกจากภาพถ่าย” ด้านขวามือบน 

6.  ลองเลือกบินไปที่ “อ าเภอเมือง เชียงใหม”่ จะเหน็คูเมืองเชียงใหม่ ลองเลื่อนเม๊าส์ซ้ายขวาบนล่างเพื่อไปบริเวณ

ท่ีต้องการไปชม เช่น ท่าสะตอ๋ย (ข้างแมน่้ าปิงใกล้กับวัดเกต) บริเวณวัดขะจาว หรือ บริเวณเจดีย์ขาว 

7. บนเมนูด้านบนเลือก “มุมมอง” และเลือก “ภาพประวัติศาสตร์” เราจะเห็นเมนูด้านบนซ้ายซึ่งบอกปีที่ดูข้อมูลอยู่ 

โดยเราสามารถกดเลือกดภูาพถ่ายย้อนหลังได้ดว้ย 

8. สามารถวัดระยะจาก 2 จุดใดๆ ได้ โดยเลือก “เครื่องมือ” บนเมนูบาร์ และให้เลือก “ไม้บรรทัด” 

การต่อยอด อาจารยส์ามารถน ารูปแบบกิจกรรมนี้ให้นักเรียนท าเป็นการบ้านหรือเป็นโครงงาน โดยให้นักเรียนหา

ระยะทางของส่ิงที่นักเรียนเลือกเองหรือตามที่ครูก าหนดให้ อาทิ ความกว้างยาวของก าแพงเมืองเชียงใหม่ และความ

กว้างยาวของแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณวัดแจ้ง เป็นต้น
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ใบความรู:้ การสอนการเทียบบัญญัติไตรยางค์โดยใช้แผนที่ 

1. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 1 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 20 เมตร 

ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 3 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง 20x(3/1 เท่า) = 60 เมตร 

2. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 4 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 15 เมตร 

ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 12 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง 15x(12/4 เท่า) = 45 เมตร 

3. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 3.2 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 45.4 เมตร 

ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 6.4 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง 45.4.x(6.4/3.2 เท่า) = 90.8 เมตร 

4. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 3.4 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 45.4 เมตร 

ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 10.5 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง 45.4.x(10.5/3.4 เทา่) = 140.21 เมตร 



 

รูปที่ 3: ภาพถ่ายจาก Google Earth บริเวณท่าสะต๋อยปี พ.ศ. 2553 
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รูปที่ 4: ภาพถ่ายจาก Google Earth บริเวณท่าสะต๋อยปี พ.ศ. 2545 
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 รูปที่ 5: ภาพถ่ายจากกรมแผนที่ทหาร บริเวณท่าสะต๋อยปี พ.ศ. 2487 
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ใบงานที่ 1: การเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 

1. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 1 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 20 เมตร 

  ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 8 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง ________________________เมตร 

2. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 4 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 15 เมตร 

  ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 20 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง ________________________เมตร 

3. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 3.2 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 45.4 เมตร 

ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 1.6 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง ________________________เมตร 

4. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 3.4 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 45.4 เมตร 

ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 2.9 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง ________________________เมตร 
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เฉลยใบงานที่ 1: การเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

 

1. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 1 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 20 เมตร 

ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 8 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง 20x(8/1 เท่า) = 160 เมตร 

2. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 4 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 15 เมตร 

       ถ้าระยะทางในแผนที่ความยาว 20 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง 15x(20/4 เท่า) = 75 เมตร 

3. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 3.2 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 45.4 เมตร 

ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 1.6 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง 45.4.x(1.6/3.2 เท่า) = 22.7 เมตร 

4. ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 3.4 ซม. มีค่าเท่ากับระยะจริง 45.4 เมตร 

ถ้าระยะทางในแผนทีค่วามยาว 2.9 ซม. จะมีค่าเท่ากับระยะจริง 45.4.x(2.9/3.4 เท่า) = 38.72 เมตร 
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ใบงานที่ 2: การหาความกว้างของแม่น้ าปิงบริเวณท่าสะต๋อย 

ชื่อนักเรียน___________________________ชั้นเรียน_____ กลุ่มที_่____ โรงเรียน ______________________ 

 

ค าสั่ง: จากแผนทีบ่ริเวณท่าสะต๋อยที่ได้รบั จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ในแผนทีบ่ริเวณที่สะต๋อยปี ค.ศ. 2010 (ปี พ.ศ.2553) พบว่า 

ความยาวในแผนที_่________ซม. เทียบเท่ากับระยะจรงิคือ 210 เมตร 

ในแผนที่ส่วนทีแ่ม่น้ ากว้างทีสุ่ด(เส้นยาวสีเขียว)คือ______ ซม. ในระยะจริงแม่น้ าจึงกว้างที่สุด______เมตร 

ในแผนทีส่ว่นที่แม่น้ าแคบทีสุ่ด(เส้นสั้นสีเขียว)คือ_______ ซม. ในระยะจริงแม่น้ าจึงกว้างที่สุด______เมตร 

2. ในแผนทีบ่ริเวณที่สะต๋อยปี ค.ศ. 2002 (ปี พ.ศ.2545) พบว่า 

ความยาวในแผนที_่______ซม. เทียบเท่ากับระยะจริงคอื 210 เมตร 

ในแผนทีส่ว่นที่แม่น้ ากว้างทีสุ่ด(เส้นยาวสแีดง)คือ_______ซม. ในระยะจริงแม่น้ าจึงกว้างที่สุด______เมตร 

ในแผนที่ส่วนที่แม่น้ าแคบทีสุ่ด(เส้นสั้นสีแดง)คือ_______ซม. ในระยะจริงแม่น้ าจึงกว้างที่สุด_______เมตร  

3. ส่วนที่กว้างทีสุ่ดของของแม่น้ าปิงบริเวณท่าสะต๋อยในปี ค.ศ. ____________ ยาวกว่าปี ค.ศ.____________ 

เป็นระยะทาง___________________เมตร 

 

โจทย์ประลองฝีมือ: จากแผนที่ปี พ.ศ. 2487 ที่แจกให้ นักเรียนทราบไหมว่าเราสามารถหาความกวา้งของแม่น้ าใน

ส่วนที่กว้างทีสุ่ดและแคบทีสุ่ดได้อย่าง
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 เฉลยใบงานที่ 2: การหาความกว้างของแม่น้ าปิงบริเวณท่าสะต๋อย 

 

ข้อควรระวัง: แผนที่ท่ีท่านพิมพ์ให้นักเรียน เมื่อวัดระยะทางโดยใช้ไม้บรรทัดอาจจะมีความยาว(ในหน่อยเซนติเมตร)

ต่างจากเฉลยนี้ อย่างไรก็ตามระยะทางหลังจากการค านวณ(ในหน่วยเมตร)ควรมีค่าไม่ต่างจากเฉลยนี้มากนัก 

1. ในแผนที่ปี ค.ศ. 2010 (ปี พ.ศ.2553) พบว่า 

ความยาวในแผนที่ 6.8 ซม. เทียบเท่ากับระยะจริงคือ 210 เมตร 

ในแผนทีส่่วนที่แม่น้ ากว้างที่สุด(เส้นยาวสีเขียว)คือ 3.2  ซม. 

ในระยะจริงแม่น้ าจงึกว้างที่สุด 210x(3.2/6.8) = 98.82 เมตร 

ในแผนทีส่่วนที่แม่น้ าแคบที่สุด(เส้นสั้นสีเขียว)คือ 2.6 ซม.  

ในระยะจริงแม่น้ าจึงกว้างที่สุด 210x(2.6/6.8) = 80.29  เมตร 

2. ในแผนที่ปี ค.ศ. 2002 (ปี พ.ศ.2545) พบว่า 

ความยาวในแผนที่ 6.8 ซม. เทียบเท่ากับระยะจริงคือ 210 เมตร 

ในแผนทีส่่วนที่แม่น้ ากว้างที่สุด(เส้นยาวสีแดง)คือ 3.6 ซม.  

ในระยะจริงแม่น้ าจึงกว้างที่สุด 210x(3.6/6.8) = 111.18 เมตร 

ในแผนทีส่่วนที่แม่น้ าแคบที่สุด(เส้นสั้นสีแดง)คือ 2.6  ซม.  

ในระยะจริงแม่น้ าจึงกว้างที่สุด 210x(2.6/6.8) = 80.29  เมตร 

3. ส่วนที่กว้างที่สุดของของแม่น้ าปิงบริเวณท่าสะต๋อยในปี ค.ศ. 2002 กว้างกว่าปี ค.ศ. 2010 

เป็นระยะทาง  111.18-98.82 = 12.36 เมตร 

โจทย์ประลองฝีมือ: จากแผนที่ปี ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) ที่แจกให้ นักเรียนทราบไหมว่าเราสามารถหาความกว้างของแม่น้ าใน

ส่วนที่กว้างที่สุดและแคบที่สุดได้อย่าง 

เฉลย: ให้เริ่มด้วยการหาจุด 2 จุดที่เหมือนกันในแผนที่ปี ค.ศ. 1944 และปี ค.ศ. 2010 จากนั้นให้ค านวณหาระยะห่างจริงของจุด 2 

จุดนั้นจากแผนที่ปี ค.ศ. 2010 (ได้หน่วยเป็นเมตร) ซึ่งจะเป็นความยาวจริงในแผนที่ปี ค.ศ. 1944 ด้วย จากนั้นให้วัดความยาวจุด

สองจุดดังกล่าวในแผนที่ ค.ศ. 1944 ด้วยไม้บรรทัด(หน่วยเป็นเซนติเมตร) แล้วเทียบบัญญัติไตรยางศ์จึงได้ค าตอบที่ต้องการ 

ทั้งนี้ค าตอบจะอยู่ที่ประมาณ 142 เมตร ทั้งนี้ควรเน้นเรื่องวิธีการคิดมากกว่าค าตอบ
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ใบงานที่ 2: การหาความกว้างของแม่น้ าปิงบริเวณวัดขะจาว 

ชื่อนักเรียน___________________________ชั้นเรียน_____ กลุ่มที_่____ โรงเรียน ______________________ 

 

ค าสั่ง: จากแผนทีแ่ม่น้ าปิงบริเวณวัดขะจาวที่ได้รับ จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ในแผนทีแ่ม่น้ าปิงบริเวณวัดขะจาวปี ค.ศ. 2010 (ปี พ.ศ.2553) พบว่า 

ความยาวในแผนที_่________ซม. เทียบเท่ากับระยะจรงิคือ 135 เมตร 

ในแผนทีแ่ม่น้ ากว้าง(เส้นยาวสีเขียว)_______ ซม. ในระยะจริงแม่น้ าจึงกว้าง______________เมตร 

2. ในแผนทีบ่ริเวณที่วัดขะจาวปี ค.ศ. 2002 (ปี พ.ศ.2545) พบว่า 

ความยาวในแผนที_่______ซม. เทียบเท่ากับระยะจริงคอื 135 เมตร 

ในแผนทีแ่ม่น้ ากว้าง(เส้นยาวสีแดง)_______ ซม. ในระยะจริงแมน่้ าจึงกว้าง______________เมตร 

3. แม่น้ าปิงบริเวณวัดขะจาวในปี ค.ศ. ________ ยาวกว่าปี ค.ศ.________เป็นระยะทาง______________เมตร 
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 เฉลยใบงานที่ 2: การหาความกว้างของแม่น้ าปิงบริเวณวัดขะจาว 

 

ข้อควรระวัง: แผนที่ท่ีท่านพิมพ์ให้นักเรียน เมื่อวัดระยะทางโดยใช้ไม้บรรทัดอาจจะมีความยาว(ในหน่อยเซนติเมตร)

ต่างจากเฉลยนี้ อย่างไรก็ตามระยะทางหลังจากการค านวณ(ในหน่วยเมตร)ควรมีค่าไม่ต่างจากเฉลยนี้มากนัก 

1. ในแผนทีแ่ม่น้ าปิงบริเวณวัดขะจาวปี ค.ศ. 2010 (ปี พ.ศ.2553) พบว่า 

ความยาวในแผนที ่6.8ซม. เทียบเท่ากับระยะจริงคือ 135 เมตร 

ในแผนทีแ่ม่น้ ากว้าง(เส้นยาวสีเขียว) 3.7 ซม. ในระยะจริงแม่น้ าจึงกวา้ง (3.7/6.8)x135 = 73.46 เมตร 

2. ในแผนทีบ่ริเวณที่วัดขะจาวปี ค.ศ. 2002 (ปี พ.ศ.2545) พบว่า 

ความยาวในแผนที ่6.8ซม. เทียบเท่ากับระยะจริงคือ 135 เมตร 

ในแผนทีแ่ม่น้ ากว้าง(เส้นยาวสีแดง)3.1 ซม. ในระยะจริงแม่น้ าจึงกว้าง(3.1/6.8)x135 = 61.54 เมตร 

3. แม่น้ าปิงบริเวณวัดขะจาวในปี ค.ศ. 2010 ยาวกว่าปี ค.ศ.2002 เป็นระยะทาง 73.46-61.54 =11.92 เมตร 
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ใบงานที่ 2: การหาความกว้างของแม่น้ าปิงบริเวณเจดีย์ขาว 

ชื่อนักเรียน___________________________ชั้นเรยีน_____ กลุ่มที_่____ โรงเรียน ______________________ 

 

ค าสั่ง: จากแผนทีแ่ม่น้ าปิงบริเวณเจดีย์ขาวที่ได้รับ จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ในแผนทีแ่ม่น้ าปิงบริเวณเจดยี์ขาวปี ค.ศ. 2010 (ปี พ.ศ.2553) พบว่า 

ความยาวในแผนที_่________ซม. เทียบเท่ากับระยะจรงิคือ 141 เมตร 

ในแผนทีแ่ม่น้ ากว้าง(เส้นยาวสีเขียว)_______ ซม. ในระยะจริงแม่น้ าจึงกว้าง______________เมตร 

2. ในแผนทีบ่ริเวณเจดีย์ขาวปี ค.ศ. 2002 (ปี พ.ศ.2545) พบว่า 

ความยาวในแผนที_่______ซม. เทียบเท่ากับระยะจริงคอื 141 เมตร 

ในแผนทีแ่ม่น้ ากว้าง(เส้นยาวสีแดง)_______ ซม. ในระยะจริงแมน่้ าจึงกว้าง______________เมตร 

3. แม่น้ าปิงบริเวณเจดีย์ขาวในปี ค.ศ. ________ ยาวกว่าปี ค.ศ.________เป็นระยะทาง______________เมตร 
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 เฉลยใบงานที่ 2: การหาความกว้างของแม่น้ าปิงบริเวณเจดีย์ขาว 

 

ข้อควรระวัง: แผนที่ท่ีท่านพิมพ์ให้นักเรียน เมื่อวัดระยะทางโดยใช้ไม้บรรทัดอาจจะมีความยาว(ในหน่อยเซนติเมตร)

ต่างจากเฉลยนี้ อย่างไรก็ตามระยะทางหลังจากการค านวณ(ในหน่วยเมตร)ควรมีค่าไม่ต่างจากเฉลยนี้มากนัก 

1. ในแผนทีแ่ม่น้ าปิงบริเวณเจดยี์ขาววปี ค.ศ. 2010 (ปี พ.ศ.2553) พบว่า 

ความยาวในแผนที ่6.8ซม. เทียบเท่ากับระยะจริงคือ 141 เมตร 

ในแผนทีแ่ม่น้ ากว้าง(เส้นยาวสีเขียว) 3.7 ซม. ในระยะจริงแม่น้ าจึงกวา้ง (3.7/6.8)x141 = 76.72 เมตร 

2. ในแผนทีบ่ริเวณเจดีย์ขาวปี ค.ศ. 2002 (ปี พ.ศ.2545) พบว่า 

ความยาวในแผนที ่6.8ซม. เทียบเท่ากับระยะจริงคือ 141 เมตร 

ในแผนทีแ่ม่น้ ากว้าง(เส้นยาวสีแดง)3.8 ซม. ในระยะจริงแม่น้ าจึงกว้าง(3.8/6.8)x141 = 78.79 เมตร 

3. แม่น้ าปิงบริเวณเจดีย์ขาวในปี ค.ศ. 2002 ยาวกว่าปี ค.ศ.2010 เป็นระยะทาง 78.79-75.72 =3.07 เมตร 
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กิจกรรม ถอดรหัสตัวเลขในฤกษก์่อสร้าง 

 

โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ ์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

โครงการประวตัิศาสตร์บูรณาการในมิติคณิตศาสตร์ 

ในโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในฤกษ์ก่อสร้างในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

2. เพื่อให้นักเรยีนมีความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เบื้องต้น 

วัสดุอุปกรณ์และการแบ่งกลุ่มนักเรียน  

1. ไฟล์ Power Point เรื่อง “ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง” 

2. ใบงานคนละ 1 ชุด 

การจัดกิจกรรม 

 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 40 นาที โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. ครูอธิบายตามไฟล์ Power Point ให้เข้าใจเรื่องจักรราศี และตัวเลขที่อยูใ่นดวงฤกษ์ หากไม่สามารถใช้

คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอ ครูสามารถเขียนอธิบายข้อมูลที่อยู่ใน Power Point บนกระดาน (20 นาที) 

2. ท ากิจกรรมตามใบงาน และส่งใบงานนี้ใหก้ับครู (20 นาที) 

3. ครูน าในงานไปตรวจให้คะแนน ในคาบต่อไปถ้าครูมีเวลาอาจใหน้ักเรียนน าเสนอผลการวัดรวมถึงการพูด

ถึงความประทบัใจที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 

หมายเหตุ ส าหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพทิยาลัยสามารถให้นักเรียนศกึษาดวงฤกษจ์ากอาคารในวัดที่อยู่ใกล้กับ

เจดียว์ัดได ้
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รูปที่ 1: ภาพนักเรียนก าลังฟงัค าอธิบายเรื่องจักรราศี และตัวเลขท่ีอยู่ในดวงฤกษ ์

 

รูปที่ 2: นักเรียนก าลังท ากิจกรรมตามใบงานที่ได้รับจากครู 
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การต่อยอด ส าหรับครูที่มีความสนใจสามารถศึกษาเรื่องโหราศาสตร์หรือดาราศาสตร์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ

น ามาสอนนักเรียนในชั้นเรียนได้ตามความเหมาะสม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเข้าใจถึงความหมายของตัวเลขที่เขียนในฤกษ์กอ่สร้างของสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เบื้องต้น 
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ใบความรู ้: ความรู้ทางดาราศาสตร์เพิ่มเติมส าหรับคร ู

 ราหูกับเกตุ เป็นเพียงเงาของดาวพระเคราะห์อันเนื่องจากการโคจรของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ซึ่ง

เปน็วงรีมีระนาบเอียงท ามุม ประมาณ 5 องศา จึงเกิดจุดตัดของแนวโคจรดังกล่าว สองจุด จุดทางทิศ

เหนือของโลกเรียกว่า ราหู จดุทางทิศใต้เรยีกว่าเกตุ ดังนั้นราหูกับเกตุ จะโคจรมีระยะห่างกันเป็นมมุ 

180 องศาตลอดเวลาในลักษณะที่เล็งกัน 

เวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของดาวจากราศหีนึ่งไปอีกราศีหนึ่ง 

 พระอาทิตย ์ ใช้เวลาประมาณ 30 วัน 

 พระจันทร ์ ใช้เวลาประมาณ 2 ½ วัน 

 ดาวอังคาร ใช้เวลาประมาณ 45 วัน ยกเว้นในชว่งที่มีการเดินผิดปกต ิ

 ดาวพุธ  ใช้เวลาประมาณ 30 วัน 

 ดาวพฤหัสบดี  ใช้เวลาประมาณ 1 ปี 

 ดาวเสาร ์ ใช้เวลาประมาณ 6 ½ ปี 

 ดาวมถตย ู ใช้เวลาประมาณ 7 ปี 

 

 พระอาทิตย์ พระจันทร ์ดาวอังคาร ดาวพธุ ดาวพฤหัส ดาวศุกร ์และดาวเสาร์ ปกตจิะโคจรทวนเข็ม

นาฬิกา แต่บางดวงอาจโคจรตามเข็มนาฬิกาในบางชว่ง 

 ดาวราหูกับดาวเกตุจะโคจรตามเข็มนาฬกิาซึ่งตรงกันข้ามกับดาวอื่นๆ 
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ดวงเมืองเชียงใหม่จากจารึกวัดเชียงม่ัน เชียงใหม่

ล

๘

๗

๕

๖

๒

๔

๑

๓

ใบงาน: ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง 

ช่ือ_________________________________________________ช้ัน ป.____/____ เลขที่ ______ กลุ่มที_่_____ 

 

1. จากจารึกวัดเชียงมั่นได้พบดวงชะตาเมืองเชียงใหม่ จงใส่ข้อมลูด้านล่างให้สมบูรณ ์

๑ หมายถึง ________________ ซึ่งอยู่ในราศี _______________________ 

๒ หมายถึง ________________ ซึ่งอยู่ในราศี _______________________ 

๓ หมายถึง ________________ ซึ่งอยู่ในราศี _______________________ 

๔ หมายถึง ________________ ซึ่งอยู่ในราศี _______________________ 

๕ หมายถึง ________________ ซึ่งอยู่ในราศี _______________________ 

๖ หมายถึง ________________ ซึ่งอยู่ในราศี _______________________ 

๗ หมายถึง ________________ ซึ่งอยู่ในราศี _______________________ 

๘ หมายถึง ________________ ซึ่งอยู่ในราศี _______________________ 

ล หมายถึง ________________ ซึ่งอยู่ในราศี _______________________ 

 

2. สมมุติให้วนัที่ ดช.แดง เกิด ดาวต่างๆ อยู่ตามราศีด้านล่าง จงเขียนฤกษ์เกิดโดยใส่ตัวเลขในตารางโหราศาสตร ์

พระอาทิตย์อยู่ในราศีเมษ  พระจันทร์อยู่ในราศีกันย ์

ดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงห์  ดาวราหูอยู่ในราศีพฤษภ 

ดาวเกตุอยูใ่นราศีพิจิก  ดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมถุน 

ดาวพุธอยู่ในราศีกรกฏ  ดาวเสาร์อยูใ่นราศีมีน 

ดาวอังคารอยูใ่นราศีสิงห์  ดาวพฤหัสอยู่ในราศีมกร 

ลัคนาเกิดอยูใ่นราศีกันย ์   
ฤกษเ์กิด ดช.แดง



             อติชาต เกตตะพันธุ ์40 

ดวงเมืองเชียงใหม่จากจารึกวัดเชียงม่ัน เชียงใหม่

ล

๘

๗

๕

๖

๒

๔

๑

๓

เฉลยใบงาน: ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง 

 

1. จากจารึกวัดเชียงมั่นได้พบดวงชะตาเมืองเชียงใหม่ จงใส่

ข้อมลูด้านล่างให้สมบูรณ ์

๑ หมายถึง พระอาทิตย์  ซึ่งอยู่ในราศ ีเมษ  

๒ หมายถึง พระจันทร์  ซึ่งอยู่ในราศ ีกรกฏ 

๓ หมายถึง ดาวอังคาร  ซึ่งอยู่ในราศ ีกุมภ ์

๔ หมายถึง ดาวพุธ  ซึ่งอยู่ในราศี เมษ 

๕ หมายถึง ดาวพฤหัส  ซึ่งอยู่ในราศ ีธน ู

๖ หมายถึง ดาวศุกร์  ซึ่งอยู่ในราศ ีมีน  

๗ หมายถึง ดาวเสาร ์ ซึ่งอยู่ในราศ ีพฤษภ 

๘ หมายถึง ดาวราหู  ซึ่งอยู่ในราศ ีพฤษภ 

ล หมายถึง ลัคนา  ซึ่งอยู่ในราศ ีมีน 

2. สมมุติให้วนัที่ ดช.แดง เกิด ดาวต่างๆ อยู่ตามราศีด้านล่าง จงเขียนฤกษ์เกิดโดยใส่ตัวเลขในตารางโหราศาสตร ์

พระอาทิตย์อยู่ในราศีเมษ  พระจันทร์อยู่ในราศีกันย ์

ดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงห์  ดาวราหูอยู่ในราศีพฤษภ 

ดาวเกตุอยูใ่นราศีพิจิก  ดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมถุน 

ดาวพุธอยู่ในราศีกรกฏ  ดาวเสาร์อยูใ่นราศีมีน 

ดาวอังคารอยูใ่นราศีสิงห์  ดาวพฤหัสอยู่ในราศีมกร 

ลัคนาเกิดอยูใ่นราศีกันย ์   

๐

๙

ฤกษเ์กิด ดช.แดง

ล

๘ ๗

๕

๖

๒

๔

๑

๓
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กิจกรรม เมื่อสถาปนิกน้อยส ารวจผังวิหารหรืออุโบสถ 

 

โดย อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ ์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ในโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้นักเรยีนเข้าใจหลักการวัดพื้นฐานที่ใช้ในการวัดผังโบสถ์ วิหาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

2. เพื่อให้นักเรยีนสามารถประยุกต์ใช้ความรูท้างคณิตศาสตร์ในการเขยีนแผนผังส่ิงกอ่สร้าง 

วัสดุอุปกรณ์และการแบ่งกลุ่มนักเรียน แบง่กลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5-10 คน (ถ้ามีอุปกรณ์พอ ควรให้กลุ่ม

มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมดว้ยตนเอง) 

 

รูปที่ 1: ภาพอุปกรณ์ที่ใชใ้นการท ากิจกรรม 

1. ตลับเมตรยาวไม่ต่ ากว่า 30 เมตร กลุ่มละ 1 อัน  

2. ไม้โปรแทคเตอร์ กลุ่มละ 2 อัน 

3. ไม้บรรทัดยาว 1 ฟุต กลุ่มละ 1 อัน 

4. กระดาษ A4 กลุ่มละ 5 แผ่น 

5. กระดาษกาว กลุ่มละ 1 ม้วน 
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6. เข็มทิศ กลุ่มละ 1 อัน 

7. เครื่องคิดเลข กลุ่มละ 1 อัน 

8. ใบงาน กลุ่มละ 2 ชุด 

การจัดกิจกรรม 

 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 80 นาที สามารถแยกเป็นชว่งทฤษฏี 30 นาที และปฏิบัติการ 50 

นาที โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มละเท่าๆ กัน กลุ่มละ 5-10 คน (ประมาณ 5 นาที) 

2. ครูอธิบายถึงประวัติความส าคัญของวิหารหรืออุโบสถที่ต้องการวัด และอาจกล่าวถึงความต่างกันของ
อุโบสถ(โบสถ์)และวิหาร (ประมาณ  10 นาที) 

โบสถ์และวิหาร 

 โบสถ์   เป็นอาคารที่พระสงฆ์ใช้ท าสังฆกรรม สวดปาติโมกข์หรือประกอบการอุปสมบทหรือบรรพชากุลบุตรให้เขาอยู่ในสมณ

เพศ เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายนอกมีใบเสมาปักอยู่โดยรอบ เป็นการแสดงขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ ภายในมีพระพุทธรูป

ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี เพื่อเป็นประธานในการประกอบสังฆกรรม เบื้องหน้าพระประธานมีแท่นยกพื้นส าหรับพระสงฆ์ 

จ านวน 21 รูป นั่งในการประกอบกิจโบสถ์ ลักษณะ และรูปแบบทั่วไปเช่นเดียวกับวิหาร แต่มักขนาดเล็กกว่า หลักเสมาปักที่

ต าแหน่งทิศหลักทั้ง 8 โดยรอบโบสถ์ คือ เครื่องแสดงต่างจากวิหาร ทางล้านนาโบสถ์ส าคัญน้อยกว่าวิหาร  

วิหาร เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ อยู่ในเขตพุทธาวาส ภายใน ประดิษฐานพระพุทธรูป ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรม

ร่วมทั้งพระสงฆ์กับฆราวาส  

ลักษณะของวิหาร โดยทั่วไปเป็นอาคารขนาดใหญ่วางตามแนวยาว หลังคาซ้อนหลายชั้น ลดหลั่นกัน ทิ้งจังหวะเป็นระยะ 

สอดคล้องกับฐาน ที่ยกเก็จไปทางด้านหน้าส่วนวิหารทางภาคกลางนิยมลดชั้นหน้าหลังจ านวนเท่ากัน จั่วซึ่งเป็นโครงหลังคา ปิด

ด้วยแผงลูกฟักทางด้นหลังนับเป็นงานประดับที่แสดงโครงสร้างหลังคาด้วย ส าหรับจั่วด้านสกัดหน้ามักปิดด้วยแผงหน้าบัน

ประดับงานปั้นปูน หรือแกะสลัก ไม้ป้านลมไม่นิยมนาคสะดุ้งแบบภาคกลาง ป้านลมโค้งอ่อนเน้นระนาบเอนของตับหลังคา 

ปลายป้านลมงอนเป็นหัวพญานาคก็มี ท าเป็นตัวเหงาก็มาก มักท าเฉพาะอาคารขนาดเล็ก งานประดับตกแต่งป้านลมนิยมใช้

กระจกสีเคลือบตะกั่วอ่อน ไว้ด้านหลังผนังวิหารโบสถ์และวิหาร มีทั้งก่อด้วยอิฐ หรืออิฐครึ่งไม้ ผนังด้านข้างมีช่องหน้าต่างน้อย

ขนาดเล็ก ผนังด้านหน้ามักมีประตูเดียว ฐานยกพื้นพอควร หันหน้าทิศตะวันออก มีบันไดทางขึ้น หน้าราวบันไดเป็นพญานาค 

อาจมีประตูขนาดเล็กทางทิศใต้ส าหรับพระสงฆ์เข้าวิหารส่วนในวิหารบางแห่งมีกู่หรือปราสาท ส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป 

ซึ่งจะมีการประดับตกแต่งลายปูนปั้นแบบธรรมชาติ และลายประดิษฐ์ ผสมเข้ากัน กับคติความเชื่อต่างๆเช่น นาค มกร สิงห์ หงส์ 

เป็นต้น 

ที่มา: http://www.thailandmuseum.com/hariphunchai/collection4.htm วันที่ 24 สิงหาคม 2553 

http://www.thailandmuseum.com/hariphunchai/collection4.htm
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3. สอนเรื่องมุมฉาก, ทิศและการใช้เข็มทิศ และการใช้ตลับเมตร (ประมาณ 10 นาที) 

มุมฉาก คือมุมท่ีอยู่ระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ตัดกันในขนาด 90 องศา หรือหนึ่งในสี่ของรูปวงกลม อาจกล่าว

เพิ่มเติมว่า ถ้าน าเส้นตรงสองเส้นมาวางตดักัน มุมทั้งสีท่ี่เกิดขึ้นจะมีขนาดเท่ากันก็ตอ่เมื่อแต่ละมุมเป็นมุมฉาก 

 

4. แสดงตัวอย่างการวัดผัง (ตามใบความรู้) และสอบถามความเห็นนักเรียนถึงประโยชน์ในการวัด (5 นาที) 

5. ท ากิจกรรมตามใบงาน ทั้งนีอ้าจมีการเขียนผังคร่าวๆ ให้นักเรียนก่อนท ากิจกรรมเพื่อให้ท ากิจกรรมได้ง่าย

และรวดเร็วยิ่งข้ึน (ประมาณ 50 นาที) 

6. ครูน าผลที่นักเรียนที่ไปตรวจให้คะแนน ในคาบต่อไปถ้าครูมีเวลาอาจให้นักเรียนน าเสนอผลการวัดรวมถึง

การพูดถึงความประทับใจทีไ่ด้รับจากการจัดกิจกรรม 

หมายเหตุ ท่านสามารถตัดกิจกรรมวัดมุมออกได้หากเหน็ว่าเนื้อหามากเกินไป 

 

 

รูปที่ 2: นักเรียนก าลังใช้ตลับเมตรวัดผังอุโบสถ 
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รูปที่ 3: นักเรียนน าเอาข้อมูลที่ได้จากการวดัมาเขียนผังอโุบสถ 

 

การต่อยอด ครูสามารถน ากิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวัดขนาดความกว้างยาวของสิ่งก่อสร้างอื่น เช่น ลาน

เจดีย์ ห้องเรียน และสนามบาสเกตบอลเป็นต้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนเข้าใจว่าการวดัทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการเขียนแผนผังส่ิงก่อสร้างทางประวัติศาสตร์

และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 

2. นักเรียนได้เรยีนรู้เร่ืองโบสถ์ หรือวิหาร ผ่านกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง ท าให้เกิดความเข้าใจและความ

ประทับใจจนมคีวาวมรู้สึกที่ดีต่อการสอนวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึน้ 
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ใบความรู้: ตัวอย่างการวัดผัง 

เมื่อนักเรียนไปชมอุโบสถ หรือวิหารต่างๆ อาจมีผังคล้ายตัวอย่างข้างล่างนี้ 

 

เมื่อต้องการบอกรายละเอยีดให้คนทัว่ไปทราบชัดเจนถึงขนาดสัดส่วนของอุโบสถและวิหาร จ าเปน็ที่

ต้องการระบุความยาวแต่ะสว่นอย่างชดัเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาปนิกและวิศกรต้องท า โดยอาจมีการระบุดังรูป

ถัดไป 
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การระบุทิศดว้ยจะท าให้ทราบข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น เช่น รู้ว่าดา้นไหนของอาคารจะร้อนในช่วงไหนของวนั 
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ใบงาน: เมื่อสถาปนิกน้อยส ารวจผังวิหารหรืออุโบสถ 

ช่ือ_________________________________________________ช้ัน ป.____/____  เลขที่ ______ กลุ่มที_่_____ 

 

ค าสั่ง: จากอุปกรณ์ที่มอบให้ จงท าสิ่งต่อไปนี้ (ส่งกลุ่มละ 1 แผ่นเท่านั้น) 

1. จงวาดผังวิหารหรืออุโบสถโดยระบุความยาวของแต่ละช่วง และระบุทิศที่วัดได้จากเข็มทิศลงในแผนผังด้วย 

2. ระบุมุมท่ีวดั 5 มุมในแผนผัง พร้อมบอกว่ามุมดังกล่าวเป็นมุมฉากหรือไม่ ถ้าเป็นมุมฉากให้เขียนค าว่า “ฉ” ถ้าไม่

เป็นมุมฉากใหเ้ขียนค าว่า “มฉ”  
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ประวัติผู้เขียน 

 

 

 

 

 

อาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ เกิดวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2517 ได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์

จาก University of California at Santa Cruz ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการท าวิจัยใน

ประเทศอังกฤษและแคนาดา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นอกเหนือจากงานวิจัยทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์แล้ว อาจารย์อติชาตยังมีผลงานทางด้านคณิตศาสตร์ที่มี

ประโยชน์ต่อสังคมจ านวนมาก โดยได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้งทางเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และ

โทรทัศน์ โดยผลงานที่โดดเด่นมากที่สุดชิ้นหนึ่งคือ การศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค์(เชิงดอยสุเทพ) จังหวัด

เชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และค่ายเยาวชนอื่น ซึ่งจัดมาแล้ว

มากกว่า 50 ค่าย โดยมีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบกิจกรรมที่แปลกใหม่และหลากหลายให้เหมาะกับนักเรียน

และนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม โดยเน้นทั้งเรื่องใกล้ตัวผู้เข้ารับการอบรม ในรูปแบบที่เข้าใจได้ ง่าย สนุกสนาน และ

ส่งเสริมการท างานเป็นทีมอีกด้วย  

ปัจจุบันอาจารย์อติชาต เกตตะพันธุ์ ได้เน้นเรื่องการท ากิจกรรมเพื่อบูรณาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และ

คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้เด็กเรียนประวัติศาสตร์อย่างได้ทั้งสาระและความสนุกสนานไปพร้อมกัน ทั้งนี้ยังช่วยให้

เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์และเป็นเรื่องใกล้ตัว ท าให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

อาจารยอ์ติชาตได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ http://kettapun.math.science.cmu.ac.th/ อาทิ ผลงานวี

ดีทัศน์และสื่อการสอนที่สามารถดาวโหลดได้ฟรี ผลงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยในอดีตและ

ปัจจุบัน การแนะน าการเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดี ข้อมูลการติดต่อเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมและการจัดค่าย และ

ประวัติอาจารย์อติชาตอย่างละเอียด 




