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กิจกรรม ถอดรหัสตัวเลขในฤกษกอสราง 

 

โดย อาจารยอติชาต เกตตะพันธุ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โครงการประวตัิศาสตรบูรณาการในมิติคณิตศาสตร 

ในโครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรูรายวิชาประวัติศาสตรในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 

สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

 

จุดประสงคของกิจกรรม 

1. เพื่อใหนักเรยีนเขาใจตวัเลขที่ซอนอยูในฤกษกอสรางในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 

2. เพื่อใหนักเรยีนมีความเขาใจเกี่ยวกบัดาราศาสตรและโหราศาสตรเบื้องตน 

วัสดุอุปกรณและการแบงกลุมนักเรียน  

1. ไฟล Power Point เร่ือง “ถอดรหัสตัวเลขในฤกษกอสราง” 

2. ใบงานคนละ 1 ชุด 

การจัดกิจกรรม 

  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 40 นาที โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. ครูอธิบายตามไฟล Power Point ใหเขาใจเรื่องจักรราศี และตัวเลขที่อยูในดวงฤกษ หากไมสามารถใช

คอมพิวเตอรในการนําเสนอ ครูสามารถเขียนอธิบายขอมูลที่อยูใน Power Point บนกระดาน หากครูไม

ตองการใหนักเรียนจดชื่อราศีและชื่อดาว ครูสามารถพิมพภาพไฟลนําเสนอที่ 5-6 แจกนักเรยีน (20 นาที) 

2. ทํากิจกรรมตามใบงาน และสงใบงานนี้ใหกับครู (20 นาที) 

3. ครูนําในงานไปตรวจใหคะแนน ในคาบตอไปถาครูมีเวลาอาจใหนักเรียนนําเสนอผลการวัดรวมถึงการพูด

ถึงความประทบัใจที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 
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หมายเหตุ สําหรับโรงเรียนตนแกวผดุงพทิยาลัยสามารถใหนักเรียนศกึษาดวงฤกษจากอาคารในวดัที่อยูใกลกับ

เจดียวัดได 

 

 

รูปท่ี 1: ภาพนกัเรียนกําลังฟงคําอธิบายเรื่องจักรราศี และตัวเลขที่อยูในดวงฤกษ 

 

รูปท่ี 2: นักเรียนกําลังทํากิจกรรมตามใบงานที่ไดรับจากครู 
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การตอยอด  

1. สําหรับครูที่มีความสนใจสามารถศึกษาเรื่องโหราศาสตรหรือดาราศาสตร สามารถศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ

นํามาสอนนักเรียนในชัน้เรียนไดตามความเหมาะสม 

2. ใหนกัเรียนไปหาดูดวงฤกษเกิดของตนเองในเว็บไซต อาจใหนักเรยีนหาเว็บไซตเอง หรือแนะนํา

เว็บไซตใหก็ได เชน payakorn.com (เมื่อเขาหนาหลัก ใหมองไปที่เมนซูายมือกดเลือก “ผูกดวงแบบสุริย

ยาตร” จากนัน้ใหใสวันเวลาสถานที่เกิดของตนเอง แลวกดปุม “OK” – ขอมูล ณ วันที ่10 พ.ค. 2554) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนเขาใจถึงความหมายของตัวเลขที่เขียนในฤกษกอสรางของสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 

2. นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับดาราศาสตรและโหราศาสตรเบื้องตน 
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ขอความในไฟลนําเสนอ (Power Point) 

 

ภาพไฟลนําเสนอที่ 1: แนะนาํใหนกัเรียนรูจักกับดวงฤกษกอสรางของวัดรํ่าเปงที่พบในศิลาจารึก 

 

ภาพไฟลนําเสนอที่ 2: ถาแนวจากโลกไปพระอาทิตยช้ีไปราศีใด แสดงวาพระอาทิตยกาํลังอยูในราศนีั้น 
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ภาพไฟลนําเสนอที่ 3: แนะนาํใหรูจักชื่อแตละราศี นักเรียนคนใดอยูในราศีที่พูดถึงบาง 

 

ภาพไฟลนําเสนอที่ 4: อธิบายเรื่องจักรราศแีละลัคนา 
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ภาพไฟลนําเสนอที่ 5: แตละชองในดวงฤกษหมายถึงราศทีั้ง 12 ที่ตางกนั 

 

ภาพไฟลนําเสนอที่ 6: เลขแตละตัวที่อยูในดวงฤกษหมายถึงดาวแตละดวงที่ตางกัน 
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ภาพไฟลนําเสนอที่ 7: แบบฝกหัดดวงฤกษวัดรํ่าเปงที่ครูถาม แลวใหนกัเรียนตอบเริ่มจาก 1-9, 0 และ ล 

 

ภาพไฟลนําเสนอที่ 8: เฉลยแบบฝกหัดดวงฤกษวัดรํ่าเปง 
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ใบความรู : ความรูทางดาราศาสตรเพิ่มเตมิสําหรับคร ู

• ราหูกับเกตุ เปนเพียงเงาของดาวพระเคราะหอันเนื่องจากการโคจรของดวงจนัทร และดวงอาทิตย ซ่ึง

เปนวงรีมีระนาบเอียงทํามุม ประมาณ 5 องศา จึงเกิดจุดตดัของแนวโคจรดังกลาว สองจุด จุดทางทศิ

เหนือของโลกเรียกวา ราหู จดุทางทิศใตเรียกวาเกตุ ดังนัน้ราหูกับเกตุ จะโคจรมีระยะหางกนัเปนมมุ 

180 องศาตลอดเวลาในลักษณะที่เล็งกัน 

เวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนท่ีของดาวจากราศหีนึ่งไปอีกราศีหนึ่ง 

• พระอาทิตย ใชเวลาประมาณ 30 วนั 

• พระจันทร ใชเวลาประมาณ 2 ½ วัน 

• ดาวอังคาร ใชเวลาประมาณ 45 วนั ยกเวนในชวงที่มีการเดินผิดปกต ิ

• ดาวพุธ  ใชเวลาประมาณ 30 วนั 

• ดาวพฤหัสบดี  ใชเวลาประมาณ 1 ป 

• ดาวเสาร ใชเวลาประมาณ 6 ½ ป 

• ดาวมถตย ู ใชเวลาประมาณ 7 ป 

 

• พระอาทิตย พระจันทร ดาวอังคาร ดาวพธุ ดาวพฤหัส ดาวศุกร และดาวเสาร ปกตจิะโคจรทวนเข็ม

นาฬิกา แตบางดวงอาจโคจรตามเข็มนาฬกิาในบางชวง 

• ดาวราหูกับดาวเกตุจะโคจรตามเข็มนาฬกิาซ่ึงตรงกันขามกับดาวอืน่ๆ 
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ดวงเมอืงเชียงใหมจากจารึกวัดเชียงมัน่ เชียงใหม
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ใบงาน: ถอดรหัสตัวเลขในฤกษกอสราง 

ช่ือ_________________________________________________ช้ัน ป.____/____ เลขที่ ______ กลุมที่______ 

 

1. จากจารึกวัดเชียงมั่นไดพบดวงชะตาเมืองเชียงใหม จงใสขอมูลดานลางใหสมบูรณ 

๑ หมายถึง ________________ ซ่ึงอยูในราศี _______________________ 

๒ หมายถึง ________________ ซ่ึงอยูในราศี _______________________ 

๓ หมายถึง ________________ ซ่ึงอยูในราศี _______________________ 

๔ หมายถึง ________________ ซ่ึงอยูในราศี _______________________ 

๕ หมายถึง ________________ ซ่ึงอยูในราศี _______________________ 

๖ หมายถึง ________________ ซ่ึงอยูในราศี _______________________ 

๗ หมายถึง ________________ ซ่ึงอยูในราศี _______________________ 

๘ หมายถึง ________________ ซ่ึงอยูในราศี _______________________ 

ล หมายถึง ________________ ซ่ึงอยูในราศี _______________________ 

 

2. สมมุติใหวนัที่ ดช.แดง เกิด ดาวตางๆ อยูตามราศีดานลาง จงเขียนฤกษเกิดโดยใสตัวเลขในตารางโหราศาสตร 

พระอาทิตยอยูในราศีเมษ  พระจันทรอยูในราศีกันย 

ดาวศุกรอยูในราศีสิงห  ดาวราหูอยูในราศีพฤษภ 

ดาวเกตุอยูในราศีพิจิก  ดาวมฤตยูอยูในราศีเมถุน 

ดาวพุธอยูในราศีกรกฏ  ดาวเสารอยูในราศีมีน 

ดาวอังคารอยูในราศีสิงห  ดาวพฤหัสอยูในราศีมกร 

ลัคนาเกิดอยูในราศีกันย   
ฤกษเกดิ ดช.แดง
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ดวงเมอืงเชียงใหมจากจารึกวัดเชียงมัน่ เชียงใหม
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เฉลยใบงาน: ถอดรหัสตัวเลขในฤกษกอสราง 

 

1. จากจารึกวัดเชียงมั่นไดพบดวงชะตาเมืองเชียงใหม จงใส

ขอมูลดานลางใหสมบูรณ 

๑ หมายถึง พระอาทิตย  ซ่ึงอยูในราศี เมษ  

๒ หมายถึง พระจันทร  ซ่ึงอยูในราศี กรกฏ 

๓ หมายถึง ดาวอังคาร  ซ่ึงอยูในราศี กุมภ 

๔ หมายถึง ดาวพุธ  ซ่ึงอยูในราศี เมษ 

๕ หมายถึง ดาวพฤหัส  ซ่ึงอยูในราศี ธน ู

๖ หมายถึง ดาวศุกร  ซ่ึงอยูในราศี มีน  

๗ หมายถึง ดาวเสาร  ซ่ึงอยูในราศี พฤษภ 

๘ หมายถึง ดาวราหู  ซ่ึงอยูในราศี พฤษภ 

ล หมายถึง ลัคนา  ซ่ึงอยูในราศี มีน 

2. สมมุติใหวนัที่ ดช.แดง เกิด ดาวตางๆ อยูตามราศีดานลาง จงเขียนฤกษเกิดโดยใสตัวเลขในตารางโหราศาสตร 

พระอาทิตยอยูในราศีเมษ  พระจันทรอยูในราศีกันย 

ดาวศุกรอยูในราศีสิงห  ดาวราหูอยูในราศีพฤษภ 

ดาวเกตุอยูในราศีพิจิก  ดาวมฤตยูอยูในราศีเมถุน 

ดาวพุธอยูในราศีกรกฏ  ดาวเสารอยูในราศีมีน 

ดาวอังคารอยูในราศีสิงห  ดาวพฤหัสอยูในราศีมกร 

ลัคนาเกิดอยูในราศีกันย   

๐

๙

ฤกษเกดิ ดช.แดง
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