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คํานํา 

คูมือครูเลมนี้เปนผลงานภายใตโครงการบูรณาการคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรลานนา โดยการ

สนับสนุนของแผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีการสรางกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินลานนา

ผานองคความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร พรอมทั้งจัดทําคูมือครูเพื่อใหครูและผูสนใจทั่วไปสามารถ

ดาวนโหลดเอกสารไปใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือจัดทําคายวิชาการไดดวยตนเอง ในทุก

กิจกรรมของที่สรางขึ้นมานักเรียนจะรูสึกสนุกและตื่นเตนกับการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งยัง

ไดฝกคิดวิเคราะหในประเด็นที่นาสนใจอันหลากหลาย 

ในคูมือนี้ไดมีการใหขอมูลการจัดกิจกรรมอยางละเอียด เพื่อใหครูสามารถนําเอาไปใชในการเรียน

การสอนในชั้นเรียนไดทันที  โดยกิจกรรมแทบทั้งหมดใชเวลาเพียง 50 นาที นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใช

ในการจัดคายคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร และคายโบราณคดี รวมทั้งนําไปตอยอดสําหรับการทําโครงงาน

คณิตศาสตรและโครงงานวิทยาศาสตรไดอีกดวย  

ผูเขียนมุงหวังวาโครงการนี้จะเปนโครงการนํารองใหครูและองคกรการปกครองสวนทองถ่ินหันมา

สนใจการศึกษาในทองถ่ินมากขึ้น ซ่ึงสามารถทําใหเปนเรื่องที่สนุก ตื่นเตน ไดปฏิบัติจริง และไดความรูไป

พรอมกัน พรอมทั้งคาดหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนแรงบันดาลใจรวมทั้งเปนตัวอยางสําหรับครูและ

นักวิชาการในการสานตอการพัฒนาสรางกิจกรรมการเรียนรูลักษณะนี้ในทองถ่ินตางๆเพิ่มมากขึ้นตอไป  

สุดทายนี้ผูเขียนขอขอบพระคุณ ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด ผูอํานวยการแผนงานสรางเสริม

นโยบายสาธารณะที่ดี ที่ใหการสนับสนุนโครงการนี้ตั้งแตเร่ิมตนโครงการจนงานสําเร็จเสร็จสิ้นไปไดดวยดี 

และขอขอบคุณ ดร.ศิริวรรณ เกตะพันธุ และ อาจารยสุรชัย จงจิตงาม ในฐานะผูรวมออกแบบกิจกรรม 
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ขอแนะนําในการใชคูมือครูจัดกจิกรรมการเรียนรู 

 

 

 

ท่ีมาและจุดเดนของกิจกรรมการเรียนรู 

ทีมวิจัยทั้งหมดในโครงการนี้เปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเชียงใหมประกอบดวย ดร.อติชาต เกต

ตะพันธุ หัวหนาโครงการฯ จากภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ จากภาควิชา

เคมี คณะวิทยาศาสตร และอาจารยสุรชัย จงจิตงาม จากภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป โดยเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการเรียนรูเร่ืองราวในทองถ่ินแตละชุมชน ซ่ึงจะทําใหชุมชนเขมแข็ง ทั้งดานองคความรู ความ

ภูมิใจในภูมิปญญาของบรรรพบุรุษ และการเรียนรูของนักเรียนในเรื่องใกลตัวที่นาสนใจผานกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร จึงไดมีการสรางกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน  

กิจกรรมทั้งหมดถือวา เปนนวัตกรรมทางการศึกษาเพราะเปนกิจกรรมคิดคนขึ้นมาใหมสําหรับ

โครงการนี้โดยเฉพาะ โดยทุกกิจกรรมจะเนนเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินลานนา พรอมทั้งบูรณาการการเรียนรู

ผานองคความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางลงตัว นอกจากกิจกรรมจะทําใหนักเรียนเห็นคุณคา

เกี่ยวกับเรื่องราวในทองถ่ินแลว ยังทําใหนักเรียนประทับใจและมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้นเพราะเห็นวาสามารถนํามาอธิบายเรื่องใกลตัวไดเปนอยางดี ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมจะ

เนนใหนักเรียนไดฝกคิด สังเกต ตั้งสมมุติฐาน และทําการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง จึงทําใหนักเรียนไดฝกฝน

กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปพรอมกันดวย 

 กิจกรรมการเรียนรูในคูมือครูนี้มีจํานวน 5 เร่ือง ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดไดผานการนํากิจกรรมไปทดสอบ

ใชจริงแลวกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ใน “คายบูรณาการ

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรลานนา” นอกจากนี้ยังไดมีการนํากิจกรรมบางสวนไปใชในการจัด “คาย

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแสนสุข” สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

และการอบรมครูเร่ือง “การจัดคายคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแบบมืออาชีพ” สําหรับครูโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย ตรัง อีกดวย  
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ขอแนะนําสําหรับครูผูสอน 

ในการทําวิจัยจําเปนตองกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนเพื่อสะดวกตอการทําวิจัย ซ่ึงในโครงการนี้ได

เนนการออกแบบกิจกรรมสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนหลัก แตหากไดศึกษากิจกรรมอยาง

ละเอียดแลวครูผูสอนจะเห็นวาสามารถนํากิจกรรมไปใชกับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับ

มหาวิทยาลัยไดอีกดวย โดยบางกิจกรรมสามารถนําไปใชไดทันที และในบางกิจกรรมอาจจะปรับใหเหมาะกับผู

รวมกิจกรรมอีกเพียงเล็กนอย 

ในเอกสารแตละกิจรรมของคูมือเลมนี้ไดมีการใหขอมูลการจัดทํากิจกรรมอยางละเอียดเพื่อใหครู

สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดทันที โดยมี 1)จุดประสงคของการจัดกิจกรรม 2)วัสดุและอุปกรณที่ใช

(เนนที่หาไดงายสําหรับครูในทุกพื้นที่) 3)ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4)กิจกรรมตอยอด 5)ใบความรู 6)ใบงาน และ 

7)เฉลยใบงาน นอกจากคูมือครูแลวยังมี 1)ไฟลนําเสนอ(Power Point) 2)วีดีทัศนแนะนําการทํากิจกรรม และ 3)วี

ดีทัศนภาพเคลื่อนไหวสามมิติ โดยครูสามารถดาวนโหลดคูมือครูและเอกสารอื่นที่กลาวมาทั้งหมดไดจาก

เว็บไซต www.atichart.com โดยไมคิดคาใชจาย 

 

ขอแนะนํากอนนํากิจกรรมไปใช 

• หากมีเวลา ครูผูสอนสามารถนํากิจกรรมมาจัดในลักษณะคายวิชาการ ซ่ึงทําใหนักเรียนสนุกและไม
เครงเครียดเกินไปดวย 

• หากเปนไปไดครูสามารถนํานักเรียนไปเรียนรู ณ แหลงเรียนรูจริงก็จะทําใหการเรียนนาสนใจขึ้น 
อาทิ วัดอุโมงค(สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม และวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง เปน
ตน  

• ในการเริ่มสอนครูผูจัดกิจกรรมไมควรเริ่มทํากิจกรรมทันที แตควรกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู
กอนวากิจกรรมที่จะทํานาสนใจและนาตื่นเตนอยางไร นักเรียนจะไดเรียนรูอะไรในกิจกรรมเหลานี้  
และการเรียนรูเหลานี้จะมีประโยชนกับนักเรียนเองอยางไร 

• ครูผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนคิดและตั้งคําถาม เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคและพัฒนา
กระบวนการคิดใหเปนระบบ เมื่อมีคนตอบคําถามหรือแสดงความคิดเห็นที่นาสนใจ ควรเสริมแรง
บวกเพิ่ม เชน คําชม การใหเพื่อนปรบมือให การใหคะแนนพิเศษ และการแจกของรางวัล เปนตน 

• ครูผูสอนไมควรจริงจังกับความถูกตองทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรมากจนเกินไป เชน การวัด
ไมจําเปนตองถูกตองแมยํามาก แตควรเนนกระบวนการเรียนรูของนักเรียน เชน การคิดวิเคราะห 
การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การวางแผนทํางาน และการทํางานเปนทีมมากกวา 
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• หากทานมีขอแนะนําในการจัดทํากิจกรรมหรือการพัฒนาปรับปรุงคูมือครูเลมนี้ โปรดติดตอ ดร. 

อติชาต เกตตะพันธุ ตามที่อยูดานลาง 

 

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ 

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 

โทรศัพท: 053-943-327 ตอ 127                       แฟกซ:     053-892-280 

อีเมล:       kettapun@gmail.com      เว็บไซต:  www.atichart.com 
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แนะนํากิจกรรมการเรียนรูในคูมือครู 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 

 

 

ความลึกลับของ                 

พระธาตุหัวกลับ  

 

กิจกรรมนี้จะไดพานักเรียนไปรูจักกับปรากฏการณพระธาตุหัวกลับ ซ่ึง

พบในวัดที่มีพระธาตุในหลายอําเภอของจังหวัดลําปาง โดยเราสามารถ

มองเห็นเงาพระธาตุกลับหวัในหองที่มืดหรือมีแสงนอย ทั้งนี้มคีน

จํานวนหนึ่งเชือ่วาปรากฏการณนี้เกดิมาจากปาฏิหาริยของพระธาตุ 

นักเรียนจะไดเรียนรูผานกิจกรรมปฏิบัติการ เพื่อเรียนรูวาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรสามารถอธิบายปรากฏการณนี้อยางไร เราสามารถสราง

ปรากฏการณภาพหวักลับไดเองหรือไม และภาพที่เราเห็นสามารถชวย

คํานวณหาความสูงของเจดียไดหรือไม และยังหลงเหลือปริศนาทาทาย

ที่ยังรอคอยการพิสูจนบางไหม (ระยะเวลาจัดกิจกรรม 50 นาที) 

 

คณิตศาสตรกับการสรางกําแพง

เมืองเชียงใหม 

กิจรรมนี้ไดสรางขึ้นเพื่อเปดเผยความมหศัจรรยในการสรางกําแพงเมอืง

เชียงใหมที่เปนสี่เหล่ียมมุมฉากขนาดใหญยาวดานละประมาณ 1,600 

เมตรไดอยางไร โดยไมตองใชทฤษฏีบทของพีธากอรัสดังเชนการสราง

อาคารขนาดใหญของประเทศตะวนัตกในยุคเดยีวกัน นักเรียนจะไดชมวี

ดีทัศนเคลื่อนไหวสามมิติเพือ่จําลองการสรางกําแพงเมืองเชียงใหม และ

ไดลงมือทดลองสรางกําแพงเมืองเชียงใหมขนาดเล็กดวยตนเองใน

หองเรียน กิจกรรมนี้ทําใหเราเหน็ความสามารถอันนามหัศจรรยของ

บรรพบุรุษของเรากวา 700 ปที่แลว (ระยะเวลาจัดกิจกรรม 50 นาที) 

 

ศาสนสถานกบัการสรางปฏทิิน 

กิจกรรมนี้สามารถทําใหนักเรียนเขาใจวาทําไมเราถึงนิยมสรางวัด

และศาสนสถานอื่นใหหันหนาไปทางทิศตะวนัออก วัดและศาสนสถาน

อ่ืนในลานนารวมถึงในสุวรรณภูมิสัมพันธกับการสรางปฏิทินโบราณ

อยางไร นักเรยีนจะไดลงมือปฏิบัติหาคามุมของแนวกําแพงวัดและแนว

วิหารของวดัจากภาพถายทางอากาศ ซ่ึงจะทําใหเขาใจทฤษฏีใหมที่

อธิบายถึงความสําคัญวัดไดอยางนาทึ่ง (ระยะเวลาจัดกจิกรรม 70 นาที) 
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นักปกษีวิทยานอยไขปริศนา    

นกในอุโมงค 

กิจกรรมนี้นองนักเรียนจะไดเรียนรูวาเราสามารถนําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยศกึษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค(สวนพุทธ

ธรรม) จังหวัดเชียงใหมไดอยางไร ซ่ึงเราจะไดเห็นภาพทีม่ีสีสันสวยงาม

และสมจริงของภาพในอุโมงคเมื่อเร่ิมวาดกวา 500 ปที่แลว รวมถึงการ

ชมวีดีทัศนภาพเคลื่อนไหวสามมิติที่ทําใหเราเหน็วาถาเราไปเดินใน

อุโมงคสมัยกอนจะรูสึกอยางไร จากนัน้นองๆ จะไดฝกฝนใหเปนนัก

ปกษีวิทยานอย โดยเรียนรูวธีิการดูนกผานการใชคูมือดูนก แลวนําเอาวธีิ

ดูนกมาชวยไขปริศนาวาภาพวาดนกหลายชนิดที่พบในจิตรกรรมฝาผนัง

วัดอุโมงคเปนนกชนิดใดเพศใดกนัแน (ระยะเวลาจัดกจิกรรม 50 นาที) 

 

แกะรอยจิตรกรรมอยางมืออาชีพ 

กิจกรรมนี้นกัเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับสีทีน่ํามาใชในการวาดภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง รวมถึงวิธีการขูดหินปนูออกจากภาพจติรกรรมฝาผนัง 

จากนั้นนักเรยีนจะไดทําสิ่งที่นักเรียนรูสึกประทับใจมาก นั่นคือการนํา

มีดผาตัดมาชวยในการขูดหนิปูน(จําลอง)ออกจากภาพจติรกรรม

(จําลอง) ซ่ึงตองอาศัยทั้งความตั้งใจและฝมือการขูดที่ประณีต (ระยะ 

เวลาจัดกิจกรรม 50 นาที) 
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กิจกรรม ความลึกลับของพระธาตุหัวกลับ 

 

โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
อาจารยสุรชัย จงจิตงาม ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โครงการบูรณการคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรลานนา 
สนับสนุนโดยแผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)  

ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

จุดประสงคของกิจกรรม 

1. เพื่อใหนักเรยีนเขาใจหลักการการเกิดภาพหัวกลับของเจดียตางๆ ในจังหวัดลําปาง 

2. เพื่อใหนักเรยีนเขาใจการเรียนรูแบบบูรณาการผานองคความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และ

เห็นวาวิชาเหลานี้เปนเรื่องใกลตัวและสามารถนํามาอธิบายเรื่องราวในทองถ่ินได 

3. เพื่อใหนักเรยีนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของบรรพบุรุษ และเกดิความรักและหวงแหนสิ่งที่

อยูในทองถ่ินของตนมากยิ่งขึ้น 

4. เพื่อใหนักเรยีนไดฝกทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห ผานกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง 

วัสดุอุปกรณและการแบงกลุมนักเรียน แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมละ 5-10 คน (ถามีอุปกรณพอ ควรใหกลุม

มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมไดอยางทั่วถึง) 

1. ไฟลนําเสนอ (Power Point) เร่ือง “ความลึกลับของพระธาตุหัวกลับ” 

2. กลองรูเข็มที่ทําเสร็จแลว กลุมละ 1-2 อัน (ครูสามารถประดิษฐกลองรูเข็มไดตามใบความรูท่ี 1) 

 
รูปท่ี 1: กลองรูเข็มที่จัดทําตามใบความรูที ่1 
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3. ใบงานแจกคนละ 1 ใบ (เพื่อใหทุกคนไดคดิและเขยีนทุกคน) และแจกเพิ่มกลุมละ 1 ใบ (สําหรับสรุป

ของกลุมตนเองเพื่อสงใหครูตรวจใหคะแนน)  

การจัดกิจกรรม 

  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 50 นาที ทั้งนี้ครูสามารถปรับเพิ่มหรือลดไดตามความเหมาะสม 

โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. อภิปรายกอนเริ่มเรียนวาเรื่องที่กําลังจะเรยีนรูมีความนาสนใจอยางไร และอธิบายภาพเจดยีหวักลับที่วัด

ตางๆ ผานไฟลนําเสนอ (Power Point) หนา 1-12 โดยดาวนโหลดไดจากเว็บไซต www.atichart.com แต

หากนําเสนอดวยคอมพวิเตอรไมได ผูสอนสามารถนําไฟลนําเสนอไปพิมพลงกระดาษสีเพื่ออธิบายให

นักเรียนฟงแทน (10 นาที) 

 
รูปท่ี 2: นักเรียนกําลังฟงขอมูลเกี่ยวกับภาพเจดยีหวักลับในจังหวดัลําปาง 

2. ทํากิจกรรมที่ 1 โดยแจกกลองรูเข็มใหกลุมละ 1-2 อัน และใหนกัเรียนสองกลองดูเจดีย(ถามีเจดียใกลที่

จัดกิจกรรม) ตนไม ตึก หรือส่ิงกอสรางอื่น เพื่อชมภาพกลับหัว  (10 นาที) 

 
รูปท่ี 3: นักเรียนกําลังใชกลองรูเข็มดูปรากฏการณภาพหวักลับ 
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3. ใชใบความรูท่ี 2 อธิบายเรื่องกลองรูเข็มวาทําใหเกิดภาพหัวกลับไดอยางไร ดวยหลักการทางฟสิกสของ

แสง รวมถึงการคํานวณความสูงของเทียนทีม่องจากกลองรูเข็ม ใชไฟลนาํเสนอ หนา 14-15 อธิบาย

ประกอบดวย ในการอธิบายควรเนนใหนกัเรียนคิดกอนทีจ่ะตอบคําถามแตละขั้นตอน (10 นาที) 

 
รูปท่ี 5: นักเรียนกําลังฟงหลักการสําคัญของการเกิดภาพหัวกลับผานกลองรูเข็ม 

4. ทาํกิจกรรมที่ 2 โดยแจกใบงานคนละ 1 ใบ และใหใบงานเพิ่มกลุมละ 1 ใบเพื่อนําสงใหครู จากนั้นให

นักเรียนแตละกลุมชวยกันอภิปรายหาคําตอบของคําถามแตละขอในใบงาน เมื่อทําเสร็จแลวใหสงครู

กลุมละ 1 แผน (10 นาที) 

 
รูปท่ี 5: นักเรียนกําลังอภิปรายถึงคําตอบที่เปนไปไดของแตละคําถามในใบงาน 

5. ครูเฉลยคําตอบในแตละขอพรอมกันในหอง โดยดูจากใบงานที่นักเรยีนสงประกอบดวย โดยอาจจะให

มีการยกมือตอบคําถามดวยกไ็ด พรอมอธิบาย Power Point หนาที่ 17 (10 นาที) ในกรณีที่มีเวลามาก 

ควรใหนักเรียนแตละกลุมขึ้นมานําเสนอตามใบงานที่สง  
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6. หากมีเวลาสามารถใหนักเรยีนชมวีดีทัศนของ David Hockney (สามารถดูลิงคไดจากเว็บไซต 

www.atichart.com) ซ่ึงจะทําใหเห็นวามีการประยุกตหลักการของกลองรูเข็มในผลงานศิลปะระดับโลก

มานานแลว 

กิจกรรมตอยอด  

1. ใหนกัเรียนลองสรางกลองรูเข็มของตนเอง โดยครูสามารถใหใบงานนกัเรียนไปทําตาม หรืออาจอธิบาย

หลักการสรางอยางยอและใหนักเรยีนลองสรางกลองเอง 

2. ใหนกัเรียนทดลองจุดเทียนไขและใชดภูาพหัวกลับจากกลองรูเข็ม และทดสอบวาสามารถใชหลักการที่

เรียนมาหาความสูงของเทียนไขไดจริงหรือไม 

3. ใหนกัเรียนสรางหองมืดพรอมรูขนาดเล็กทีโ่รงเรียน บาน หรือที่อ่ืนๆ เพือ่ทดสอบการสราง

ปรากฏการณภาพหวักลับเชนเดียวกับทีพ่บในวดัในจังหวัดลําปาง 

4. ใหนกัเรียนหาวิธีที่จะทําใหภาพหัวกลับในขอ 2 หรือกลองรูเข็ม มีความคมชัดมากยิ่งขึ้น  

5. ใหนกัเรียนทํากิจรรมกลุม โดยอภปิรายถึงวิธีการนํากลองรูเข็มและหลกัการทางเรขาคณิตมาชวย

คํานวณหาความสูงของเจดียใหไดใกลเคยีงความจริงมากที่สุด 

6. ใหนกัเรียนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อหาความสูงของเจดียดวยวธีิการในขอ 4 และหาความผิดพลาดที่เกดิขึน้

วาเกดิขึ้นจากอะไรบาง และจะปรับปรุงขอผิดพลาดนั้นไดหรือไมอยางไร 

7. เนื้อหานี้สามารถใชสอนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใหนักเรียนอธิบายการวดัความสูงของเจดีย

โดยใชกลองรูเข็ม ผานความรูตรีโกณมิติ (ในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนจะเนนการใชสามเหลี่ยมคลาย

เปนหลัก) 
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18.5 ซม. 

18 ซม. 

18.5 ซม. 

18 ซม. 

18.5 ซม. 

18 ซม. 

18.5 ซม. 

18 ซม. 
18 ซม. 

ใบความรูท่ี 1: การสรางกลองรูเข็ม 

การสรางกลองรูเข็มเราจะทาํ 2 สวน คือ กระบอกใน และกระบอกนอก ซ่ึงกระบอกในจะมีลักษณะที่

ยากกวากระบอกนอก มีขั้นตอนการทํา ดงันี้ 

กระบอกใน (ยาว) 

1. เตรียมกระดาษแข็งและกระดาษสีดํา(เลือกแบบดําทั้งสองขางและไมแข็งมาก) โดยตดักระดาษแข็ง

ใหมีขนาด 18.5 เซนติเมตร x 18 เซนติเมตร จํานวน 1 แผน  และตดักระดาษสีดําที่เตรยีมไวใหมี

ขนาดเทากับกระดาษแข็ง จํานวน 2 แผน ดงัรูป 

 

 

 

 

 

2. เตรียมกระดาษไขจํานวน 1 แผน ตัดเปนวงกลมที่มีรัศมี 4 เซนติเมตร ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

3. นํากระดาษสีดาํแผนหนึ่งมาติดไวดานหนึง่ของกระดาษแข็ง แลวมวนกระดาษแข็งดงักลาวใหเปน

รูปทรงกระบอก โดยใหดานสีดําอยูขางใน(วดัระยะจากขอบเขามา 1 ซม. เพื่อติดกาว) ดังรูป 

 

 

 

 

 

ดานในเปนสีดํา ติดกาว 

กระดาษไข 

4 ซม.

กระดาษแข็ง กระดาษสีดํา กระดาษสีดํา 
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18 ซม. 

18 ซม. 

4. นํากระดาษไขที่ตัดแลว มาตดิที่หนาตดั(ดานใดดานหนึ่ง)ของทรงกระบอก ดังรูป 

 

 

 

 

 

5. นํากระดาษสีดาํอีกแผนที่ตัดไวมาติดดานนอกของทรงกระบอก เรากจ็ะไดกระบอกในของกลอง 

ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

กระบอกนอก (ส้ัน) 

1. ทําคลายกับกระบอกใน แตเปลี่ยนกระดาษแข็งใหมีขนาด 20 เซนติเมตร x 12 เซนติเมตร จํานวน 1 

แผน  และตดักระดาษสีดําใหมีขนาดเทากบักระดาษแข็ง จํานวน 2 แผน ดังรูป 

 

 

 

 

 

2. จากนั้นตัดกระดาษแข็งและตัดกระดาษสดีําเปนรูปวงกลม ใหมีรัศมี 4 เซนติเมตร อยางละ 1 แผน  

ดังรูป 

 

 

 

12 ซม. 12 ซม. 

20 ซม. 20 ซม. 20 ซม. 

12 ซม. 

กระดาษไข 

4 ซม. 4 ซม.

กระดาษไข 

กระดาษสีดํา กระดาษสีดํา กระดาษแข็ง



    อติชาต เกตตะพันธ์ุ 12 

20 ซม. 

12 ซม. 

3. นํากระดาษสีดาํแผนหนึ่งมาติดไวดานหนึง่ของกระดาษแข็ง แลวมวนกระดาษแข็งดงักลาวใหเปน

รูปทรงกระบอก โดยใหดานสีดําอยูขางใน(วดัระยะจากขอบเขามา 1 ซม. เพื่อติดกาว) ดัง 

 

 

 

 

 

4. นํากระดาษสีดาํที่ตัดเปนวงกลมในขอ 2 มาติดกับกระดาษแข็งที่ตัดเปนรูปวงกลมในขอ 2 จากนัน้

นํากระดาษที่ไดมาติดดานปลายดานหนึ่งของทรงกระบอก โดยใหกระดาษสีดําอยูดานนอก แลวนาํ

กระดาษสีดําทีต่ัดไวมาตดิดานขางของทรงกระบอก เรากจ็ะไดกระบอกนอกของกลอง ดังรูป 

 

 

 

 

 

การเอากระบอกนอกและกระบอกในมาประกอบกัน 

1. นํากระบอกทัง้สองมาซอนกนั โดยใหกระบอกในอยูขางใน กระบอกนอกอยูขางนอก ดังรูป 

 

 

 

2. เจาะรูตรงกลางใหมีขนาดเล็กมาก (แนะนําใหใชของทีแ่หลมในการเจาะรู เชน เข็มหมุด) เราก็จะได

กลองรูเข็ม ดังรูป 

 

 

 

 

ติดกาว 12 ซม. 
ดานในสีดํา 

กระดาษแข็งที่ติดกระดาษสีดํา 

กระบอกนอก 

กระบอกใน 

กลองรูเข็ม
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ใบความรูท่ี 2: หลักการเกิดภาพหัวกลับ และการหาความสูงของเสาไฟฟาผานภาพหัวกลับ 

 

รูปท่ี 6: ภาพจาํลองการเกิดภาพหัวกลับ ในมณฑปพระพทุธบาท วัดพระธาตุลําปางหลวง 

หลักการสําคัญในการทําใหเกิดกลองรูเข็มก็คือ การที่แสงเดินทางเปนเสนตรง ในรูปที่ 6 เราจะเห็นได

วา แสงจะเดนิทางเปนเสนตรงจากปลายยอดเจดยีผานไปยังรูเข็ม แลวเงาของปลายยอดเจดยีที่ไดจะปรากฏอยู

ดานลางของฉากในหองมืด และในทางตรงกันขาม แสงจากฐานของเจดียปรากฏเปนเงาอยูดานบนของฉากใน

หองมืด 

ทั้งนี้ครูสามารถอธิบายหลักการทางเรขาคณิตเรื่องสามเหลี่ยมคลาย เพื่อชวยในการอธิบายการหาความ

สูงของภาพหวักลับไดอยางไร 

 

รูปท่ี 7: การคํานวณหาความสูงของภาพหวักลับผานกลองรูเข็ม 

E

D
C

B

A

a ซม.

b ซม.c ซม.

h ซม.

รูเข็ม
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ในรูปที่ 7 สมมติวาเรามีเสาไฟฟาที่มีขนาดสูง h เซนติเมตร (ขนาดของ ) เงาเสาไฟฟาที่ปรากฏใน

ฉากมีความสูง a เซนติเมตร (ขนาดของ ) ความยาวจากรูเข็มถึงเสาไฟฟาเปน c เซนติเมตร และความยาวจากรูเข็ม
ถึงเงาของเสาไฟฟาบนฉากเปน b เซนติเมตร  

เนื่องจาก ∆  มีความคลายกนักบั  ∆  จึงไดวา 

  

หรือ 

h
a c

b   

โดยปกติคา a, c และ b สามารถหาไดไมยาก ดังนั้นเราจึงคํานวณหาความสูงของเสาไฟฟาไดจากสมการดานบน 
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ใบงาน “กิจกรรมความลึกลับของพระธาตุหัวกลับ” 

 

1. นักเรียนคิดวาอะไรคือองคประกอบสําคัญในการเกิดเจดยีหวักลับในแตละวัด 

 

 

2. นักเรียนคิดวาสามารถสรางเจดียหัวกลับที่วัดใกลบานของตนเองเชนเดยีวกับวดัในจังหวัดลําปางได

หรือไม อะไรคือเหตุผลสําคัญที่สนับสนุนความคิดนั้น 

 

 

3. นักเรียนคิดวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหพบเจดียหวักลับในจังหวัดลําปางมากกวาในจงัหวัดอืน่ 

 

 

 

 

4. ดวยหลักการทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับกลองรูเข็ม นักเรียนคิดวาสามารถนําเงาพระธาตมุาชวยคํานวณหา

ความสูงของพระธาตุจริงไดอยางไร 

 

 

 

5. อะไรคือปญหาในการคํานวณความสูงของพระธาตุในขอ 4 ใหถูกตองแมนยํา 

 

 

 

6. นักเรียนไดแงคิดหรือมุมมองอะไรจากกิจกรรมนี้บาง (ใหตอบอยางนอย 1 ขอ) 
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เฉลยใบงาน “กิจกรรมความลึกลบัของพระธาตุหัวกลับ” 

 
ขอแนะนําสําหรับครู คําตอบตอไปนี้ไมไดเปนคําตอบสําเร็จรูป แตมีไวเพื่อชวยใหครูสามารถนําไปใชในการเฉลยใบงาน ทั้งนี้

นักเรียนบางคนอาจมีความคิดสรางสรรคและใหคําตอบที่ตางออกไป โดยตองดูแนวคิด เหตุผลสนับสนุน และความเปนไปได

ประกอบดวย 

1. นักเรียนคิดวาอะไรคือองคประกอบสําคัญในการเกิดเจดยีหวักลับในแตละวัด 

องคประกอบสําคัญ คือ 1) แสง(ที่สวางเพยีงพอ) 2) รู(บริเวณผนังที่มีขนาดเหมาะสมไมเล็กไม

ใหญเกนิไป) 3) ฉากรับ(ในหองมืดหรือมีแสงนอย) และ 4) เจดยี ถาหากขาดองคประกอบเหลานี้กจ็ะ

เกิดภาพเจดียหัวกลับไมได 

2. นักเรียนคิดวาสามารถสรางเจดียหัวกลับที่วัดใกลบานของตนเองเชนเดยีวกับวดัในจังหวัดลําปางได

หรือไม อะไรคือเหตุผลสําคัญที่สนับสนุนความคิดนั้น 

หากเราสามารถหาองคประกอบสําคัญในการเกิดเจดียในขอ 1 ไดครบ เราก็สามารถสรางภาพ

หัวกลับไดเชนกัน (ในทางปฏิบัติเราคงไมทําจริง แตถาอยากทําจริง ปญหาที่สําคัญในการทําก็คือ ทาง

วัดจะอนุญาตใหใชพื้นทีว่ัดหรือไม) 

3. นักเรียนคิดวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหพบเจดียหวักลับในจังหวัดลําปางมากกวาในจงัหวัดอืน่ 

ยังไมมีใครทราบคําตอบที่แนชัดในเรื่องนี้ แตทฤษฏีหนึ่งที่เปนไปได มีคําอธิบายดังนี้ จังหวัด

ลําปางเปนจังหวัดที่มีไมมากและมักนําไมมาสรางโบถสและวิหาร เมื่อไมเหลานี้ใชไปนานๆ ก็จะสึก

กรอนทําใหเกิดรู (บางคนอธิบายเสริมวาอาจจะเกี่ยวกับฝนกรดอันเนื่องจากปญหามลพิษทางอากาศที่

พบในจังหวัดลําปาง) ทั้งนี้จังหวัดลําปางเปนจังหวัดที่มีอากาศรอน ทําใหพระหรือฆราวาสที่อยูในวัด

ชวงตอนกลางวันหลบรอนไปอยูในโบสถและวิหาร หากมีรูที่ประตูหรือหนาตางไมของโบถสหรือ

วิหารที่อยูฝงเดียวกันกับเจดีย เมื่อเดินเขามาในโบสถหรือวิหารที่เปนหองมืดก็จะเห็นพระธาตุหัวกลับ

บนผนังหรือพื้นหอง  

นอกจากนี้เปนที่นาสังเกตวาการพบพระธาตุหัวกลับเกิดในวัดตางๆ ในจังหวัดลําปาง จะเกิด

ในชวงระยะเวลาที่ตางกันไมกี่ป ซ่ึงทําใหบางคนคิดวามีความเปนไปไดวาหลังจากที่มีการพบพระธาตุ

หัวกลับในบางวัดแลว พระหรือฆราวาสในบางวัดอาจมีความตั้งใจสังเกตหาพระธาตุหัวกลับในวัดของ

ตนเองบาง หากตองการคําตอบที่แนชัดขึ้นเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดพระธาตุหัวกลับ ก็สามารถ

ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้อยางจริงจังและไปสัมภาษณวาแตละแหงมีการพบพระธาตุหัวกลับอยางไร 
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4. ดวยหลักการทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับกลองรูเข็ม นักเรียนคิดวาสามารถนําเงาพระธาตมุาชวยคํานวณหา

ความสูงของพระธาตุจริงไดอยางไร 

จากหลักการหาความสูงของเสาไฟฟาที่ครูไดอธิบายใหฟง เรานาจะสามารถคํานวณหาความ

สูงของพระธาตุได แตจะมีปญหาในการคํานวณ  

5. อะไรคือปญหาในการคํานวณความสูงของพระธาตุในขอ 4 ใหถูกตองแมนยํา 

ในการหาความสูงของเสาไฟฟาและของอื่นที่มีลักษณะเรียวยาว (เชน เทียนไข และตนไมบาง

ประเภท เปนตน) ก็สามารถใชหลักการหาความสูงที่ครูอธิบายได (ตามใบความรูที่ 2) หาความสูงได แต

การหาคาความสูงของเจดียจากกลองรูเข็มนั้นเราไมสามารถใชหลักการในใบความรูที่ 2 ไดโดยตรง 

เพราะฐานของเจดียมีลักษณะกวาง(ไมไดเรียวยาว) สามเหลี่ยมสองรูปที่ไดจะไมเปนสามเหลี่ยมคลาย

(ดังใบงานที่ 2) ปญหาอีกประการหนึ่งการวัดระยะจากรูเข็มถึงกึ่งกลางเจดียก็จะยากขึ้นดวย 

อยางไรก็ตามหากมีความรูทางเรขาคณิตเปนอยางดีก็สามารถหาความสูงของเจดียไดเชนกัน 

(ถามีความรูทางตรีโกณมิติจะทําใหหาความสูงไดงายขึ้นดวย แตวิธีการคอนขางซับซอน จะเหมาะกับ

ครูและนักเรียนที่สนใจทางคณิตศาสตรมากกวา  ในการนําเสนอนี้ครูเพียงแตเฉลยและแนะนํานักเรียน

วาหากสนใจก็สามารถทําไดก็พอ) 

6. นักเรียนไดแงคิดหรือมุมมองอะไรจากกิจกรรมนี้บาง (ใหตอบอยางนอย 1 ขอ) 

ขอนี้เนนเปดกวางทางความคิดใหนักเรียน ถาเราเปดโอกาสใหนักเรียนคิดในเรื่องที่นาสนใจ

บอยๆ เรามักจะพบวานักเรียนหลายคนก็มีความคิดสรางสรรคที่ดีและนาสนใจไมนอย ทั้งนี้เมื่อ

นักเรียนบางคนมีแงคิดหรือมุมมองที่นาสนใจ เราก็ตองเสริมแรงบวก เชน ใหคําชม ใหนักเรียนทั้ง

หองปรบมือให ใหคะแนนเพิ่มเติมในการทํากิจกรรมนี้ หรือใหของรางวัล จะทําใหนักเรียนกลาคิด

และกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้น 
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กิจกรรม คณิตศาสตรกับการสรางกําแพงเมอืงเชียงใหม 

 

โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
โครงการบูรณการคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรลานนา 

สนับสนุนโดยแผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)  
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

จุดประสงคของกิจกรรม 

1. เพื่อใหนักเรยีนเขาใจภูมิปญญาของชาวลานนาในการสรางกําแพงเมืองเชียงใหม 

2. เพื่อใหนักเรยีนเขาใจการเรียนรูแบบบูรณาการผานองคความรูทางคณติศาสตรและดาราศาสตร และ

เห็นวาวิชาเหลานี้เปนเรื่องใกลตัวและสามารถนํามาใชอธิบายภูมิปญญาของคนโบราณได 

3. เพื่อใหนักเรยีนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของบรรพบุรุษของชาวลานนา และเกิดความรกัและ

หวงแหนสิ่งทีอ่ยูในทองถ่ินของตนมากยิ่งขึ้น 

4. เพื่อใหนักเรยีนไดฝกทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห ผานกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง 

วัสดุอุปกรณและการแบงกลุมนักเรียน แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมละ 5-10 คน (ถามีอุปกรณพอ ควรใหกลุม

มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมไดอยางทั่วถึง) 

  

รูปท่ี 1 (ซาย): แผนฟวเจอรบอรดพรอมติดแผนแนวเงา 

รูปท่ี 2 (ขวา): วัสดอุุปกรณขอ 2-4 ที่แจกใหแตละกลุม 
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1. แผนฟวเจอรบอรดขนาดอยางนอย 40 เซนติเมตร x  40 เซนติเมตรขึ้นไป โดยตรงกลางของแผนใหตดิ 

“แผนแนวเงาสําหรับติดฟวเจอรบอรด” กลุมละ 1 ชุด 

2. ดายหรือเชือกขนาดเล็ก ยาว 30 เซนติเมตร กลุมละ 2 เสน (พยายามเลือกเชือกที่ดึงแลวไมยดืออก) 

3. กระดาษแข็งขนาด 20 เซนติเมตร x 3 เซนติเมตร กลุม 1 ช้ิน (ใชสําหรับลากเสน สามารถเลือกใช

อุปกรณอ่ืนแทนได แตไมควรใชไมบรรทัดรวมถึงสิ่งที่สามารถระบุระยะไดชัดเจน) 

4. ดินสอและยางลบ กลุมละ 1 ชุด 

5. ไฟฉาย 1 อัน  

6. ชอลคสีหรือปากกาเคมี ที่มีสีแตกตางกัน จํานวน 3 แทง (สําหรับเขียนอธิบายบนกระดาน) 

7. วีดีทัศนที่ 1 “คณิตศาสตรกบัการสรางกําแพงเมืองเชยีงใหม” 

8. วีดีทัศนที่ 2 “การอธิบายสดการสรางกําแพงเมืองเชียงใหม” 

9. วีดีทัศนที่ 3 “การแนะนํานกัเรียนในการทํากิจกรรมกลุม” 

10. ไฟลนําเสนอ (Power Point) เร่ือง “คณิตศาสตรกับการสรางกําแพงเมืองเชียงใหม” 

11. บทความ “เสาหลักเมืองแทนทฤษฏีพิทากอรัสไดอยางไร” โดย รศ.สมัย ยอดอินทร  

12. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเปดวีดีทัศน 1 เครื่อง 

13. ไมบรรทัดยาว 2 ฟุต 1 อัน (สําหรับตรวจใหคะแนนหนาชั้น) 

14. ไมโปรแทรคเตอร 1 อัน (สําหรับตรวจใหคะแนนหนาชัน้) 

15. แผนเฉลยกจิกรรมที่ทําเสร็จแลวบนฟวเจอรบอรด 1 แผน 

วีดีทัศนและไฟลนําเสนอในขอ 7-11 สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต www.atichart.com  

การจัดกิจกรรม 

  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 70 นาที ทั้งนี้ครูสามารถปรับเพิ่มหรือลดไดตามความเหมาะสม 

โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมละเทาๆ กัน กลุมละ 5-10 คน 
2. อภิปรายกอนเริ่มเรียนวาเรื่องที่กําลังจะเรยีนรูมีความนาสนใจอยางไรโดยใชไฟลนําเสนอหนา 2-3 และ

อธิบายเรื่องราวเกีย่วกับกําแพงเมืองเชียงใหมใหนักเรยีนฟงพอสังเขป  (ครูศึกษาไดจากใบความรูท่ี 1 
และวีดีทัศนท่ี 1 และบทความ “เสาหลักเมืองแทนทฤษฏพีิทากอรัสไดอยางไร”) พรอมทบทวนนกัเรียน
เร่ืองสี่เหล่ียม (ครูศึกษาไดจากใบความรูท่ี 2) (ประมาณ  10 นาที) 

3. เปดวีดีทัศนท่ี 1 ใหนกัเรียนชม และแจงวาหลังชมจบจะมีคําถามทดสอบความเขาใจ โดยแขงขันเปน

กลุม (10 นาที) 
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4. ถามคําถามนักเรียนเพื่อทดสอบความเขาใจจากการชมวีดทีัศน โดยใชไฟลนําเสนอ (หากไมใชไฟล
นําเสนอ ก็สามารถนําคําถามในไฟลนําเสนอมาถามนักเรียนทีละขอได) ในการตอบคําถามควรเนนให
นักเรียนแตละกลุมแขงขันกนัตอบคําถาม คนใดยกมือตอบกอนและตอบถูกก็จะใหคะแนนกับกลุมนั้น 
(10 นาที) 

 

รูปท่ี 3: นักเรียนกําลังแขงขันแยงกนัตอบคําถาม 

5. อธิบายวิธีการสรางกําแพงเมอืงเชียงใหมทลีะขั้นตอนบนกระดาน โดยใชชอลคหรือปากกาไวทบอรด
หลายสีในการนําเสนอ ทั้งนีค้รูดูการอธิบายจากวีดีทัศนท่ี 2 (หากไมสามารถอธิบายไดดวยตนเองก็
อาจจะเปดวดีทีัศนที่ 2 ใหชมได แตโดยปกติแลวการที่ครูสอนเองจะทาํใหเดก็สนใจไดงายกวา) จากนั้น
ใหดูเฉลยที่ทําเสร็จแลวเปนตัวอยาง ซ่ึงจะมีรูปสี่เหล่ียมจตัุรัสจํานวน 9 รูป (15 นาที) 

 

รูปท่ี 4: การอธิบายวิธีการสรางกาํแพงเมืองเชียงใหมทีละขั้นตอนบนกระดาน 

6. อธิบายการทํากิจกรรมกลุมตามวีดีทัศนท่ี 3 (หากไมสามารถอธิบายไดดวยตนเอง อาจเปดวีดีทัศนที่ 3 
ใหชมได) เมื่ออธิบายเสร็จจึงแจกอุปกรณขอ 1-4 ใหแตละกลุม และใหนักเรียนแตละกลุมลงมือสราง
กําแพงเมืองเชียงใหมบนฟวเจอรบอรด โดยแนะนกัเรียนวาหามใชไมบรรทัดในการวดัระยะ ใหใชเชือก
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สําหรับวัดระยะไดอยางเดยีว สวนกระดาษแข็งที่ใหใชสําหรับในการลากเสนตรงเทานั้น ทั้งนี้ตอน
เร่ิมตนใหเวลานักเรียนทํา 10 นาที จากนัน้คอยๆ เพิ่มเวลาใหเร่ือยๆ จนครบ 15 นาที ครูตองชวยเหลือ
กลุมที่ชา อยางนอยเมื่อหมดเวลาแตละกลุมควรสามารถสรางสี่เหล่ียมจัตุรัสไดอยางนอย 2 รูป (15 
นาที) 

 

รูปท่ี 4: ตัวอยางเฉลยกิจกรรมที่ทําเสร็จแลวสําหรับแสดงใหนกัเรยีนดกูอนจะลงมือทําจริง 

  

รูปท่ี 5-6: นักเรียนกําลังทํากจิกรรม 

7. นักเรียนสงงานใหครู และครูสามารถตรวจใหคะแนนหนาชั้นเรียน โดยนับจํานวนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสที่
ได ใชไมโปรแทรคเตอรวัดแตละมุมวาเปนมุมฉากหรือไม และใชไมบรรทัดยาววัดวาเสนที่ตอกนัของ
รูปสี่เหล่ียมจัตรัุสแตละรูปอยูในแนวเสนตรงเดียวกันหรือไม (10 นาที) แตหากไมมีเวลาตรวจหนาชัน้
เรียน ครูสามารถนําผลงานที่นักเรียนทําไปตรวจใหคะแนน ในคาบตอไปถาครูมีเวลาอาจใหนักเรียน
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นําเสนอผลการวัดรวมถึงการอภิปรายวาทาํไมการวดับางกลุมจึงผิดพลาดมากนอยตางกัน และการพูด
ถึงความประทบัใจที่ไดรับจากการจัดกิจกรรม 

 

กิจกรรมตอยอด  

1. ครูสามารถใหนักเรียนออกแบบวิธีการสรางกําแพงเมืองเชียงใหมจําลองกวางยาวดานละ 3 เมตรบน
ลานกวาง (เชน สนามฟุตบอล) ดวยการใชแสงอาทิตยจริงในลักษณะเดียวกับวีดีทัศนที่ 1 ซ่ึงนักเรยีน
ตองพิจารณาถงึอุปกรณที่ตองใช และชวงระยะเวลาที่ควรทําการทดลองดวย 

2. ครูสามารถใหนักเรียนวิธีการที่ออกแบบการสรางในขอ 1 มาทําการทดลองสรางจริงบนลานกวาง 
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แผนแนวเงาสําหรับติดบนฟวเจอรบอรด 
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ใบความรูท่ี 1: ขอมูลเกี่ยวกับกําแพงเมืองเชียงใหม 
 

กําแพงเมืองเชียงใหม 
อาจารยสุรชัย จงจิตงาม 

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวจิิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

    พญามังราย (พ.ศ.1804-1854) ไดทรงสรางเมืองเชียงใหม เมื่อป พ.ศ. 1839 บนที่ราบลุม

แมน้ําอยูระหวางดอยสุเทพ  และแมน้ําปง เมืองเชียงใหมมีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมเกือบเปนจัตุรัส มีคูน้ํา

ลอมรอบ โดยมีพระยางําเมืองกษัตริยพะเยา  และพอขุนรามคําแหงกษัตริยสุโขทัยพระสหายเปนที่

ปรึกษาในการสรางเมือง  ในระยะแรกคงเปนกําแพงที่กอดวยดิน  ตอมาไดมีการปรับปรุงเปนกําแพงกอ

อิฐในสมัยพญาแกว (พ.ศ. 2038-2068)  

นอกจากนั้นแลวยังมีกําแพงเมืองชั้นนอกที่สรางโอบลอมเมืองจากคูเมืองทิศตะวันตกเฉียงใต

วนไปจรดคูเมืองดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงปจจุบันยังคงเหลือเปนแนวของกําแพงดินใหเห็นได

ในบางสวน 

การสรางเมืองเชียงใหมแสดงถึงภูมิปญญาในการวางผังเมืองที่เขากับสภาพแวดลอม  พญามัง

รายเลือกที่จะตั้งเมืองอยูใกลดอยสุเทพอันเปนผืนปาอันอุดมสมบูรณ  โดยมีลําหวยหลายสายจากบน

ดอยไหลลงสูคูเมือง ก็ลวนเปนแหลงน้ําหลอเล้ียงตัวเมืองไดเปนอยางดี การตั้งหางจากแมน้ําปงออกมา

ก็เพื่อหลีกเลี่ยงน้ําทวม ดังที่เคยเกิดกับเวียงกุมกามที่ทรงสรางประชิดแมน้ําปง อีกทั้งยังใชแมน้ําปงเปน

เสนทางการคมนาคมกับบานเมืองทางตอนใตไดโดยสะดวกอีกดวย 

เมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางที่สําคัญของลานนามาโดยตลอดโดยการใชพื้นที่ของเมืองตั้งแต

สมัยโบราณมาจนกระทั่งเมื่อราวรอยกวาปมานี้มีการแบงพื้นที่ใชสอยของเมืองดังนี้ 

ในเขตคูเมืองสี่เหล่ียมเปนที่อยูของกษัตริยและชนชั้นปกครอง  รอบๆ นอกเมืองออกไปเปนที่

อยูของไพร โดยไพรช้ันดี  อันไดแกชางฝมือจะตั้งบานเรือนอยูใกลเมือง  สวนชาวตางชาติ เชน ชาวจีน 

และตะวันตกจะตั้งบานเรือนอยูนอกเมืองอีกฟากของแมน้ําปง  
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ภาพถายเมืองเชียงใหมทางอากาศ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 ยังเห็นไดวารอบตัวเมือง

ยังคงเต็มไปดวยทุงนา (ภาพ: หอจดหมายเหตุแหงชาติ) 

 

ภาพแผนผังเมอืงเชียงใหม 
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ผังเมืองเชียงใหม แสดงถึงภูมิปญญาในการวางผังเมืองที่เขากับสภาพแวดลอม  และแสดงถึง

กลุมคนตางๆ ในการใชพื้นที่ของเมือง (ภาพ:  ดัดแปลงจาก สรัสวดี  อองสกุล,  ชุมชนโบราณในแอง

เชียงใหม-ลําพูน) 

 1. พื้นที่ส่ีเหล่ียมภายในคูเมือง เปนที่อยูของของชนชั้นปกครอง  

 2. เปนแนวกําแพงชั้นนอกที่โอบลอมตัวเมืองเชียงใหมบริเวณรอบคูเมืองเปนที่อยูของชางฝมือ  

 3. เวียงสวนดอก สรางโดยพญากือนา มีวัดสวนดอกเปนศูนยกลาง  

 4. เวียงเจ็ดลิน เปนเมืองที่มีผังอยูในรูปทรงกลมมีคูน้ําลอมรอบ  

 5. ทิศตะวันตกของเมืองคาดวา เปนพื้นที่ของวัดในเขตอรัญวาสี (วัดปา)  

 6. พื้นที่ฝงตะวันออกของแมน้ําปงเปนที่อยูของคนตางชาติ เชน คนจีน และตะวันตก  

 7. ดอยสุเทพ พื้นที่ของปาตนน้ํา และแหลงทรัพยากรของเมือง  

 8. อางเก็บน้ําและคันกั้นน้ําปองกนัน้ําหลากทวมเมือง  

 9. หนองบัว คือ พื้นที่รับน้ําเมื่อยามมีน้ํามากปองกันน้ําทวมเมือง  

             10. แมน้ําปง แหลงทรัพยากรของเมือง และเสนทางคมนาคม 
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ใบความรูท่ี 2: นิยามและสมบัติของสีเ่หลี่ยมชนิดตางๆ 

 

สี่เหลี่ยมมุมฉาก  

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก คือส่ีเหล่ียมชนิดหนึ่งที่มุมทั้งสี่เปนมุมฉาก 

 

สี่เหลี่ยมจัตุรัส  
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส คือส่ีเหล่ียมมุมฉากที่มีดานทั้งสี่ยาวเทากนั  
สมบัต ิ
1. มีดานทุกดานยาวเทากนั 
2. มีมุมทุกมุมกาง 90 องศา  
3. เสนทแยงมมุยาวเทากัน 
4. เสนทแยงมมุแบงครึ่งซึ่งกันและกนัและตัดกันเปนมุมฉาก 

 

สี่เหลี่ยมผืนผา  
ส่ีเหล่ียมผืนผา คือส่ีเหล่ียมมุมฉากที่ไมเปนรูปสี่เหล่ียมจัตรัุส ดานที่ยาวกวาจะถูกเรยีกวา ดานยาว ของ

ส่ีเหล่ียมผืนผา และดานที่ส้ันกวาจะถูกเรยีกวา ดานกวาง 

สมบัต ิ
1. มีมุมทุกมุมกาง 90 องศา 
2. มีดานตรงขามยาวเทากัน 
3. เสนทแยงมมุยาวเทากัน แตไมตั้งฉากซึ่งกันและกัน 
4. เสนทแยงมมุแบงครึ่งซึ่งกันและกนั 

 

สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน  
ส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน หรือส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด คือรูปสี่เหล่ียมที่มีดานทั้งสี่ยาวเทากัน และมมุแตละมุมไม

เปนมุมฉาก  

สมบัต ิ
1. มีดานยาวเทากันหมดทุกดานและดานตรงขามขนาน 
2. มุมตรงขามกางเทากัน 
3. เสนทะแยงมุมยาวไมเทากัน แตแบงครึง่ซึ่งกันและกนัและตดักันเปนมุมฉาก 

 



คู่มือครู กิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา      29 

  

กิจกรรม ศาสนสถานกับการสรางปฏิทิน 

 

โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
โครงการบูรณการคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรลานนา 

สนับสนุนโดยแผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)  
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

จุดประสงคของกิจกรรม 

1. เพื่อใหนักเรยีนเขาใจภูมิปญญาของบรรพบุรุษในการนําศาสนสถานมาใชสรางปฏิทิน 

2. เพื่อใหนักเรยีนเขาใจการเรียนรูแบบบูรณาการผานองคความรูทางคณติศาสตรและดาราศาสตร และ

เห็นวาวิชาเหลานี้เปนเรื่องใกลตัวและสามารถนํามาใชอธิบายภูมิปญญาของคนโบราณได 

3. เพื่อใหนักเรยีนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของบรรพบุรุษ และเกดิความรักและหวงแหนสิ่งที่

อยูในทองถ่ินของตนมากยิ่งขึ้น 

4. เพื่อใหนกัเรยีนไดฝกทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห ผานกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง 

วัสดุอุปกรณและการแบงกลุมนักเรียน แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมละ 5-10 คน (ถามีอุปกรณพอ ควรใหกลุม

มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมไดอยางทั่วถึง) 

1. ไมโปรแทรคเตอร หรือคร่ึงวงกลมวดัมุม กลุมละ 2 อัน 

2. ใบกิจกรรม กลุมละ 2 ใบ 

3. ใบงานกลุมละ 2 ใบ 

4. ไฟลนําเสนอ (Power Point) เร่ือง “ศาสนสถานกับการสรางปฏิทิน” 

5. วีดีทัศน “คณติศาสตรกับการสรางกําแพงเมืองเชียงใหม” (หากนักเรียนยังไมเคยชมมากอน) 

ไฟลหมายเลข 4-5 สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต www.atichart.com 

การจัดกิจกรรม 

  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 50 นาที ทั้งนี้ครูสามารถปรับเพิ่มหรือลดไดตามความเหมาะสม 

โดยมีขั้นตอนดังนี ้
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1. อภิปรายกอนเริ่มเรียนวาเรื่องที่กําลังจะเรยีนรูมีความนาสนใจอยางไร และอธิบายใหนักเรียนเขาใจเรื่อง

การสรางปฏิทินโดยใชศาสนสถาน โดยใชไฟลนําเสนอ หรือพิมพขอมูลแลวนําเสนอสดหนาหองเรียน

ก็ไดเชนกัน (20 นาที) ในกรณีที่นักเรียนไมเคยชมวดีีทัศน “คณิตศาสตรกับการสรางกําแพงเมือง

เชียงใหม” มากอน ครูสามารถเปดวีดีทัศนความยาว 10 นาทีใหชมเพิม่เติมเพื่อใหเขาใจการขึ้นของพระ

อาทิตยในทิศตะวนัตกไดดยีิ่งขึ้น  

 
รูปท่ี 1: นักเรียนกําลังฟงคําอธิบายเรื่องการสรางปฏิทินโดยใชศาสนสถาน 

 

2. ทํากิจกรรมปฏิบัติการ โดยแจกใบกิจกรรมกลุมละ 2 ใบ ใบงานกลุมละ 2 ใบ ไมโปรแทรคเตอรกลุมละ 

2 อัน และใหนักเรียนตอบคาํถามในใบงาน ซ่ึงนักเรียนตองวัดมุมที่ทาํกับทิศตะวันออกตามที่กําหนดใน

ใบงาน หากนกัเรียนไมทราบวิธีการวดัมุมดวยไมโปรแทรคเตอรหรือทราบแตจําไมได ควรสอนหรอื

ทบทวนการใชเปนกอนทํากิจกรรม (15 นาที) 

 
รูปท่ี 2-3: นักเรียนกําลังทํากจิกรรมปฏิบตัิการ ทั้งการวัดมุม และอภิปรายคําตอบที่จะเขียนลงใบงาน 

 

3. ใหนกัเรียนสงใบงานกลุมละ 1 ใบ พรอมเฉลยเพื่อใหคะแนนนักเรียน (15 นาที)  



คู่มือครู กิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา      31 

กิจกรรมตอยอด  

1. ใหนกัเรียนใชเข็มทิศวัดแนววิหาร อุโบสถ(โบสถ) แนวกาํแพงวดั วาทํามุมกับทิศตะวนัออกกี่องศา 
2. ใหนกัเรียนเขาไปวัดสังเกตวาในวหิารหรือโบสถของวัดที่นักเรียนรูจักสามารถหามุมที่ทํากับทิศ

ตะวนัออก (23.5°N, 17.625°N, 11.75°N, 5.875°N,  0°, 5.875°S, 11.75°S,  17.625°S, 23.5°S)
เชนเดยีวกับวดัพระยนืและวัดเชยีงทองไดหรือไม 

3. ใหนกัเรียนอภปิรายวานกัเรียนสามารถสรางอาคารที่สามารถใชตรวจสอบฤดูกาลที่มีมุมตามที่กลาวไว
ไดหรือไม ถาทําไดจะทําไดอยางไร 
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ใบกิจกรรม “ศาสนสถานกับการสรางปฏิทิน” 

 
ในภาพเปนถายทางอากาศของวัดพระฝาง จังหวดัอุตรดิตถ เราจะเหน็วา แนวกําแพงของวัดไมขนานกับ

แนวยาวของวหิาร(A)และแนวขางของเจดียอยางชดัเจน จงใชไมโปรแทรคเตอรหาวา 

ก) แนวกําแพงวดัพระฝางทํามุมกี่องศากับทิศตะวนัออก 
ข) แนวยาวของวหิาร(A)และแนวขางของเจดียทํามุมกี่องศากับทิศตะวันออก 

 

 

 
ท่ีมา: ภาพจากหนังสือ ขอมูลและภาพจากหนังสือ “งานวิจัยจากขอมูลเชิงคุณภาพเกีย่วกับขอขัดแยง เร่ืองการ

เปนหรือไมเปนปอธิกมาสของปฏิทินจันทรคติไทย ป พ.ศ.2555” โดย รศ.สมัย ยอดอินทร และคณะ 
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ใบงาน “กิจกรรมศาสนสถานกับการสรางปฏิทิน” 

 

1. กําแพงวัดพระฝางทํามุมกี่องศากับทิศตะวนัออก ___________________________ 

2. แนวยาวของวหิาร และแนวขางของเจดีย วัดพระฝาง ทํามุมกี่องศากับทิศตะวนัออก______________ 

3. นักเรียนคิดวาการที่มุมของแนวกําแพงและแนวเจดยี(หรือวิหาร)ทีว่ัดพระฝางมีคาแตกตางกันมากเปน

ความบังเอิญหรือไม ทําไมจึงคิดเชนนัน้ 

 

 

 

 

4. ในปฏิทินจนัทรคติเราจะมีการเติมเดือน 8 สองหนในบางป หากเราไมเติมเดือน 8 เลยจะเกดิอะไรขึ้น 

 

 

 

5. นักเรียนคิดวาอะไรเปนเหตผุลที่ทําใหวัดตางๆ จึงมีการเล็งมุมกับทิศตะวนัออกหลายมุม (มากกวาแคมุม

ทิศตะวนัออก มุม 23.5 N และ มุม 23.5 S) 

 

 

 

6. นักเรียนไดแงคิดหรือมุมมองอะไรจากกิจกรรมนี้บาง (ใหตอบอยางนอย 1 ขอ) 

  



    อติชาต เกตตะพันธ์ุ 34 

เฉลยใบงาน “กิจกรรมศาสนสถานกับการสรางปฏิทิน” 

 

1. กําแพงวัดพระฝางทํามุมกี่องศากับทิศตะวนัออก  

คําตอบที่วัดไดคือ 22.5° S แมจะตางจากที่ รศ.สมัยวัดได 23.5° S แตก็ถือวายังอยูในชวงที่รับ

ได หากนักเรยีนไดคาตางออกไปจาก 22.5° S บางก็ไมตองกังวล เพราะเราเนนที่ความเขาใจในเนื้อหา

เปนหลัก และใหนกัเรียนไดเห็นคณุคาของการนําคณิตศาสตรมาใชในการสรางปฏิทินโบราณ 

2. แนวยาวของวหิาร และแนวขางของเจดีย วัดพระฝาง ทํามุมกี่องศากับทิศตะวนัออก 

คําตอบที่ไดคือ 12° S (แนวยาวของวิหาร และแนวขางของเจดียขนานกัน จึงวัดแคเสนหนึ่งก็

พอ) ซ่ึงตางจากที่ รศ.สมัย และคณะวัดได 11.75° S ไมมากนัก (เครื่องมือที่เรากับนักเรียนไมสามารถใช

วัดมุมละเอียดขนาดทศนิยม 2 ตําแหนง) สําหรับวิธีการวัดมุมนั้นทําไดโดยการตอเสนในทิศตะวันออก

และเสนในแนวยาวของวิหารออกไปจนตัดกันที่จุดจุดหนึ่ง จากนั้นจึงวัดมุมที่ตองการได 12° )  

3. นักเรียนคิดวาการที่มุมของแนวกําแพงและแนวเจดยี(หรือวิหาร)ทีว่ัดพระฝางมีคาแตกตางกันมากเปน

ความบังเอิญหรือไม ทําไมจึงคิดเชนนัน้ 

บางคนคิดวาคนสรางสรางไมดีจึงทําใหมุมที่ไดไมเทากับ(นั่นคือไมขนาดกันนั่นเอง) แตจาก

การสังเกตเราจะเห็นวามุมที่ไดตางกันมากจนคนที่สรางตองสังเกตเห็นแนชัด ดังนั้นผูสรางจึงนาจะจง

ใจสราง และยิ่งมานํามาเทียบกับการวัดมุมที่เกิดขึ้นวาตรงกับมุมที่พบในวัดตางๆ ในเขตสุวรรณภูมิ เชน 

วัดเชียงทอง หลวงพระบาง และวัดพระยืน จ.ลําพูน เปนตน ยิ่งทําใหเรามั่นใจมากขึ้นไปอีกมามีความจง

ใจในการสรางวัดใหไดมุมเหลานี้ 

4. ในปฏิทินจนัทรคติเราจะมีการเติมเดือน 8 สองหนในบางป หากเราไมเติมเดือน 8 เลยจะเกิดอะไรขึ้น 

ถาไมเติมเดือน 8 เลย ปฏิทินจันทรคติในสุวรรณภูมิจะชากวาฤดูกาลไปปละ 11 วัน ถาสะสม

ความผิดพลาดเชนนี้ไปเรื่อยๆ ฤดูกาลกับปฏิทินก็ไมสอดคลองกัน ทําใหไมสามารถวางแผนการ

เพาะปลูกได ซ่ึงทําใหผลผลิตทางการเกษตรเสียหายได 

5. นักเรียนคิดวาอะไรเปนเหตผุลที่ทําใหวัดตางๆ จึงมีการเล็งมุมกับทิศตะวนัออกหลายมุม (มากกวาแคมุม

ทิศตะวนัออก มุม 23.5 N และ มุม 23.5 S) 

การที่เรามีการเช็คหลายมุม ทําใหรูไดลวงหนานานขึ้นวาปใดตองเพิ่มเดือนหรือเติมเดือน 8 

สองหน ทําใหมีการวางแผนในการปรับปฏิทินหรือการนัดหมายไดดียิ่งขึ้นดวย 
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6. นักเรียนไดแงคิดหรือมุมมองอะไรจากกิจกรรมนี้บาง (ใหตอบอยางนอย 1 ขอ) 

ขอนี้เนนเปดกวางทางความคิดใหนักเรียน ถาเราเปดโอกาสใหนักเรียนคิดในเรื่องที่นาสนใจ

บอยๆ เรามักจะพบวานักเรียนหลายคนก็มีความคิดสรางสรรคที่ดีและนาสนใจไมนอย ทั้งนี้เมื่อนักเรียน

บางคนมีแงคิดหรือมุมมองที่นาสนใจ เราก็ตองเสริมแรงบวก เชน ใหคําชม ใหนักเรียนทั้งหองปรบมือ

ให ใหคะแนนเพิ่มเติมในการทํากิจกรรมนี้ หรือใหของรางวัล จะทําใหนักเรียนกลาคิดและกลา

แสดงออกมากยิ่งขึ้น 
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กิจกรรม นักปกษีวิทยานอยไขปริศนานกในอุโมงค 

 

โดย ดร.อติชาต เกตตะพันธุ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
โครงการบูรณการคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรลานนา 

สนับสนุนโดยแผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)  
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

จุดประสงคของกิจกรรม 

1. เพื่อใหนักเรยีนเขาใจถึงวิธีการดูนกเบื้องตน และสามารถสืบคนหาชื่อนกที่พบในอุโมงค ณ วดัอุโมงค

(สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชยีงใหม 

2. เพื่อใหนักเรยีนเขาใจการเรียนรูแบบบูรณาการผานองคความรูทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังเห็นวา

วิทยาศาสตรเปนเรื่องใกลตวัและสามารถนํามาอธิบายเรือ่งราวในทองถ่ินได 

3. เพื่อใหนักเรยีนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของบรรพบุรุษ และเกดิความรักและหวงแหนสิ่งที่

อยูในทองถ่ินของตนมากยิ่งขึ้น 

4. เพื่อใหนักเรยีนไดฝกทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห ผานกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง 

วัสดุอุปกรณและการแบงกลุมนักเรียน แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมละ 5-10 คน (ถามีอุปกรณพอ ควรใหกลุม

มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมไดอยางทั่วถึง) 

1. ใบงานกลุมละ 1 ใบ 

2. หนังสือ “คูมือมือดูนก หมอบุญสง เลขะกุล นกเมืองไทย” จํานวนกลุมละ 1 เลม (หากไมมีงบประมาณ

อาจจัดหาหนังสือมา 1 เลมและใหถายเอกสารสีเฉพาะบางหนาที่นํามาใชทํากิจกรรมใหกลุมละ 1-2 ชุด) 

3. วีดีทัศน “จิตรกรรมวัดอุโมงคอันลํ้าคาแหงลานนา”  

4. ไฟลนําเสนอ (Power Point) เร่ือง “นักปกษวีิทยานอยไขปริศนานกในอุโมงค”  

ไฟลในขอ 3-4 สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต www.atichart.com 
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การจัดกิจกรรม 

  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 50 นาที ทั้งนี้ครูสามารถปรับเพิ่มหรือลดไดตามความเหมาะสม 

โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. อภิปรายกอนเริ่มเรียนวาเรื่องที่กําลังจะเรยีนรูมีความนาสนใจอยางไร และ อธิบายความสําคัญและความ

นาสนใจเกี่ยวกับวัดอุโมงค และการนําวิทยาศาสตรและศาสตรอ่ืนมาชวยในการศกึษาวิจยั โดยใชไฟล

นําเสนอ (Power Point) หนา 1-16 ทั้งนี้ครูสามารถอานประวัติเกี่ยวกับวดัอุโมงคไดจากใบความรูท่ี 1 

(15 นาท)ี 

 
รูปท่ี 1: นักเรียนกําลังฟงคําอธิบายเรื่องการนําวิทยาศาสตร 

และศาสตรอ่ืนมาชวยในการศึกษาวจิัยทีว่ดัอุโมงค 

2. เปดวีดีทัศน “จิตรกรรมวัดอุโมงคอันล้ําคาแหงลานนา” (5 นาที) 

3. เร่ิมทํากิจกรรมปฏิบัติการ โดยแจกคูมือดนูกเลมจริง(หรือที่ถายเอกสารสีก็ได) กลุมละ 1-2 ชุด พรอม

สอนวิธีการใชคูมือดูนก และทดสอบความเขาใจของนักเรยีนโดยใหลองหานกตวัอยาง 2 ชนิดดวย

ตนเอง นําเสนอโดยใชไฟลนาํเสนอ หนา 19-20 (8 นาที) 

4. แจกใบงานและใหนักเรยีนใชคูมือดูนกชวยหาชื่อนกแตละตัวทีว่ัดอุโมงค แลวเขียนลงในใบงาน รวมถึง

ตอบคําถามในใบงานใหหมด ในชวงนี้ครูสามารถนําเสนอโดยใชไฟลนําเสนอ หนา 21-24 (15 นาที) 

5. ใหนกัเรียนสงใบงานใหครูกลุมละ 1 ใบ และครูเฉลยเพือ่ใหคะแนนนกัเรยีน ครูสามารถนําเสนอเฉลย

เร่ืองชื่อนกโดยใชไฟลนําเสนอ หนา 25-28 (7 นาที) 
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รูปท่ี 2-3: นักเรียนกําลังทํากจิกรรมปฏิบัติการเพื่อหาชื่อนกในอุโมงคและตอบคําถามในใบงาน 

กิจกรรมตอยอด  

1. ใหนกัเรียนอภปิรายเปนกลุมวาทําไมนกยูงในอุโมงคจึงเปนตัวผูตางจากเครื่องถวยจนีซึ่งมีนกเพศผูสลับ

กับเพศเมยีเสมอ 

2. ครูสามารถหาภาพนกจากเวบ็ไซตตางๆ ซ่ึงครูรูช่ือนกเหลานั้นชัดเจน จากนั้นก็นําเฉพาะภาพนกมา

แสดงใหนักเรยีนดู และใหนกัเรียนแขงขันกันหาชื่อนกโดยใชคูมอืดูนก 

3. พานักเรยีนไปชมนกจริงในธรรมชาติ และใหใชคูมือดนูกเพื่อหาชื่อนกที่พบ (การจัดกิจกรรมนีค้วรมี

กลองสองทางไกล หรือกลองดูนกดวย) 
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ใบความรูท่ี 1: ประวัติวัดอุโมงค(พุทธธรรม) 

 

ประวัติวัดอุโมงค 

               วัดอุโมงคเถรจันทร หรือวัดอโุมงค(สวน

พุทธธรรม) เปนวัดที่ตั้งอยูบริเวณเชิงดอยสุเทพ ทาง

ทิศใตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 

ตั้งอยูในซอยหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวัดที่

ปจจุบันตั้งอยูในชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยาง

หนาแนน และมีหอพักนักศึกษาอยูบริเวณใกลเคยีง

วัดจํานวนมาก บางทานอาจรูจักในนามวดัอุโมงคสวนพทุธธรรม ช่ือนี้เปนการนาํชือ่สองชื่อมารวมกัน 

ช่ือแรก คือ “วัดอุโมงค” หรือ “วัดอุโมงคเถรจันทร” เปนชื่อเรียกวัดเกาแกที่พระเจากือนาธรรมิกราช

ทรงสรางขึ้น เพื่อถวายพระมหาเถรจันทร ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในพระไตรปฎกพํานักจําพรรษาในวดัแหง

นี้ สวนชื่อที ่ 2 คือ “วัดอุโมงคสวนพุทธธรรม”เปนชื่อใหมที่ภิกขุปญญานันทะ ประธานสงฆวัดอุโมงค 

ในชวง พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2509 ตั้งขึ้นเพื่อเรียกสถาปนาปาผืนใหญทีป่กคลุมวัดรางโบราณ ซ่ึงมีเนื้อที่

ประมาณ 150 ไร เปนที่อยูของภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และผูแสวงหาความสงบ รวมเอาวดัไผ 11 

กอ (วัดเวฬุกัฏฐาราม) และวดัอีก 4 วัด ทีอ่ยูใกล ๆเอาไว ดวย ซ่ึงก็คืออาณาบริเวณวัดอุโมงคที่รูจกักัน

ทุกวันนี้เอง  

ประวัตวิัดอุโมงค มหีลักฐานทางดานตํานานไมคอย

ชัดเจนนัก จงึตองใชหลักฐานทางประวตัศิาสตรและโบราณคดี

ในการศึกษาคนควาประวัติศาสตรวัดอุโมงคดวย ประวัตวิัด

อุโมงคที่จะกลาวถึงนี้เปนประวัติตามตํานานปญหาเถรจนัทร ซ่ึง

ตามธรรมเนียมไทยในกษตัริยไทยสมัยโบราณที่จะขึน้ครองราช-

สมบัติ จะตองสรางบานเมือง พระราชวัง รวมทั้งวัดประจํา

ราชการ เพื่อเปนการแสดงวากษตัริยมีความสนใจดานการเมือง 

การปกครอง รวมทั้งทํานุบํารุงศาสนา และมีความสนใจในดาน

ศาสนา ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร พระเจามังรายมหาราช 

ปฐมกษัตริยแหงราชวงศมังรายไดทรงสรางอาณาจักรลานนารวมกับพระสหาย 2 พระองค คือ พระเจา
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รามคําแหงมหาราช เจาผูครองนครสุโขทัย และพระเจางําเมือง เจาผูครองนครพะเยา มาสรางเมืองที่

เวียงเหล็ก (บริเวณวัดเชยีงมั่นในปจจุบัน) และไดตั้งนามเมืองใหมวา "เมืองนพบุรี ศรีนครพิงค 

เชียงใหม" หลังจากที่พระองคทรงสรางเมืองและพระราชวังเสร็จแลวพระองคทรงทํานุบํารุงพุทธ

ศาสนาทรงสรางวัด เชน วดัเชียงมั่น วัดเกาถาน และวัดไผ 11 กอ (วดัเวฬกุัฎฐาราม) เปนตน วัด

เวฬกุัฎฐาราม (วัดไผ 11กอ) เปนวดัที่สรางขึ้นเพื่อใหพระสงฆจากลังกามาจําพรรษา และสรางขึ้นเพื่อ

เปนอนุสรณในการนําพุทธศาสนาจากลังกามาเผยแผในอาณาจักรลานนาเปนครั้งแรกดวย โดยพระองค

โปรดใหพระมหากัสสปะ เปนผูวางแผนผังวัดออกเปนสัดสวน โดยจัดเปนเขตพุทธวาส (สถานที่

เกี่ยวกับพระพทุธเจา เชน เจดีย อุโบสถ) และสังฆาวาส พระเจดียที่สรางขึ้นในวดัไผ 11 กอ เปนเจดียที่

ไดรับอิทธิพลจากศิลปะลังกา เปนเจดยีทรงระฆังคว่ํา (มีขนาดเลก็กวาพระเจดยีองคปจจุบันในวัด

อุโมงค) เมื่อวดัถูกสรางเรียบรอยแลวพระองคโปรดใหเฉลิมฉลองและตั้งชื่อวา วัดเวฬกุัฏฐาราม (วัดไผ 

11 กอ) และพระองคทรงนิมนตคณะสงฆลังกามาจําพรรษา และเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา 

พระสงฆในวดัเวฬุกัฏฐาราม เปนที่ศรัทธาและเลื่อมใสของกษัตริยพระบรมวงศานวุงศ  รวมทั้ง

ประชาชน เนื่องจากพระสงฆจากลังกาทีม่าจําพรรษาในวัดนี้มีความรูในธรรมวินัยดี มีความสามารถ

มากในการแสดงธรรม และมีความประพฤติที่เครงครัดในระเบยีบวินยัมากกวาพระสงฆอ่ืน ๆ  

      หลังจากพระเจามังรายสวรรคต พุทธศาสนาในอาณาจักรก็

เร่ิมเสื่อมลง เนื่องจากเกิดการแยงชิงราชสมบัติในเชื้อพระวงศ 

คร้ันถึงรัชสมัยพระเจาผาย ู พุทธศาสนาในลานนากเ็จริญขึ้นอีก

คร้ัง พระองคทรงทํานุบํารุงศาสนาและเลื่อมใสในพุทธศาสนา

เปนอันมาก หลังจากพระเจาผายสูวรรคตแลว เหลาเสนามาตย

ทั้งหลายไดไปอันเชิญเจาทาวกือนา จากเมืองเชียงแสน มา

ราชาภิเษกเปนกษัตริยองคที ่ 9 ของราชวงศมังราย ทรงพระนาม

วา "พระเจากอืนาธรรมิกราช" พระองคทรงทํานุบํารุงศาสนาและ

โปรดใหบูรณะวดัเวฬุกัฏฐาราม โดยโปรดใหซอมแซมองคพระเจดยีองคเดิม โดยใหพอกปนูซอมแซม

พระเจดียแตใหมีทรวดทรงของพระเจดยีองคเดิมอยู เมื่อซอมแซมพระเจดยีเสร็จ ทรงโปรดใหสราง

อุโมงคขนาดใหญอยูทางทิศเหนือของพระเจดีย มีทางเดนิภายในอุโมงค 4 ชอง แตละชองมีทางเดิน

ติดตอกันได และผนังภายในอุโมงคมีการเจาะชองสําหรับจุดประทีปใหสวางเปนระยะ     ภายในอุโมงค

มีภาพจิตรกรรมอยูบริเวณเพดานโคง เปนลวดลายจิตรกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะจีนและพมา สีที่
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ปรากฏในงานจิตรกรรมเปนสีแดงชาด เปนจิตรกรรมที่มีความงดงามและประณีตมาก สาเหตุที่พระ

เจากือนาธรรมกิราชทรงโปรดใหสรางอุโมงคขึ้น เนื่องจากพระองคทรงเลื่อมใสพระสงฆลานนารูป

หนึ่งมาก ที่มนีามวา "พระมหาเถรจันทร" หรือ "ทานเถรจันทร" ทานมีประวัติคราว ๆ ดังนี้ ทานไดบวช

เปนสามเณรในหมูบานที่เกดิ พออายุได 17 ป ก็ไดเขาไปอยูในเมืองเชียงใหมและไดอุปสมบทเปน

พระภกิษุในเมอืงเชียงใหม ทานคงจะมีอายปุระมาณ 20 ป ทานไดขึ้นไปพํานักบนดอยสุเทพ และไดพบ

กับนางเทพธิดาองคหนึ่ง ซ่ึงมีรูปโฉมงดงามมาก และถามทานวา เหตใุดทานจึงสวดมนตอยูที่นี ่ ทานก็

ตอบวา เราใครมีปญญารูธรรม นางจึงถามตอไปวา หากทานไดสติปญญาสามารถเรียนธรรมดังกลาว

นั้นแลว ทานจะลาสิกขาไปหรือไม เมื่อทานตอบวาไมสิกขา นางจึงมอบสิ่งหนึ่งถวาย เมื่อทานเถรจนัทร

รับของสิ่งนั้นจากนางเทพธิดา แตเผลอจบัปลายนิ้วมือของนาง นางจึงสาปทานวา "ทานจงหาสติไมได

แล" เมื่อทานเถรจันทรกลับมาอยูในหมูบานที่ทานอาศัยอยู จึงไดศึกษาพระคมัภีรพุทธศาสนาจน

แตกฉาน และมีช่ือเสียงอยางแพรหลาย แตทานมักขาดสติในการกระทาํสิ่งตาง ๆ และชอบเรรอนอาศัย

อยูในปา พระเจากือนาธรรมกิราชจึงมีพระประสงคใหพระมหาเถรจันทร หรือ ทานเถรจันทร พํานัก

เปนหลักแหลง พระองคจึงเชิญพระมหาเถรจันทรมาพํานักและจําวัดอยูในวัดอุโมงคที่พระองคทรง

สรางขึ้นเพื่อถวายพระเถรจนัทร วัดนี้จึงไดช่ือวาวัดอุโมงคเถรจันทร เรียกตามชื่อของพระมหาเถรจันทร 

วัดอุโมงคเถรจันทรถูกทิ้งใหรกรางในสมยัใดไมมีหลักฐานแนชัดจนกระทั่งใน พ.ศ.2491  เปนตนมา

นายชื่นสิโรรสกับมิตรสหายไดพากันมาแผวถางปา และบูรณะซอมแซมกําแพงที่หกัพัก กอนที่นายช่ืน

และพวกจะเขามาแผวถางปา สถานที่แหงนี้ถูกทิ้งใหรกรางมีตนไมปกคลุมจํานวนมากที่พื้นอุโมงคมีดิน

และทรายจับหนาราว 80-100 ซ.ม. ในครั้งนัน้หากจะเขาไปในอุโมงคกต็องกมคลานเขาไป ในระหวางที่

ทําการบูรณปฏิสังขรณอุโมงคในคราวนัน้ไดขุดทรายและดินที่ทับถมอยูในอุโมงคออก  ซ่ึงไมมีใคร

ทราบมากอนวาบนผนังอุโมงคมีภาพเขียนอยู  จึงไดทําใหภาพเขียนสวนหนึ่งของอุโมงคถูกขูดลบ

ออกไปดวย  

ส่ิงที่นาสนใจภายในวัดอุโมงค ไดแก พระเจดียทรงระฆงัคว่ํา ที่พระเจากือนาทรงโปรดใหบูรณะ

ขึ้น นักทองเที่ยวสามารถขึ้นไปสักการะได หลักศิลาจารึกการบูรณะซอมแซมวัดอโุมงคที่คณะพทุธ

นิคมไดจดัทําขึ้น ตั้งอยูบริเวณหนาอุโมงค เสาหินอโศกจําลองตั้งอยูบริเวณหนาอโุมงค พิพิธภัณฑ

กลางแจงอยูบริเวณหนาอุโมงคแสดงเศียรพระพุทธรูปที่ชํารุด โรงภาพปริศนาธรรมเปนสถานที่แสดง

ภาพที่แฝกคําสอนทางพุทธศาสนา มีประชาชนใหความสนใจเขาชมจาํนวนมาก  หอสมุดธรรมโฆษ ช้ัน

บนเปนพิพิธภณัฑและใหบริการยืมเทปธรรมะ ช้ันลางทําเปนหองสมุดบริการแกประชาชนทั่วไป เปด
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ทุกวันยกเวนวนัพระ และวนัหยดุประจําป  สระน้ําภายในวัดอุโมงคมีสัตว เชน ปลา เตา นก 

นักทองเที่ยวสามารถใหอาหารสัตว และสามารถซื้ออาหารสัตวภายในบริเวณวัดได และสิ่งที่นาสนใจ

มากที่สุดคือ ภาพจิตรกรรมในอุโมงคซ่ึงมีความเกาแกและมีคุณคาทางดานศิลปะ ประวัติศาสตรมาก  

          ปจจุบันวัดอุโมงคเถรจันทรเปนสวนหนึ่งของวัดอุโมงคสวนพทุธธรรม ประชาชนนิยมเรยีกสั้นๆ 

วา วัดอุโมงค ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวทางพุทธศาสนา มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติให

ความสนใจวัดอุโมงคเปนอันมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: http://www.umongpainting.com/ โดย ปยะรัตน โกมาศ เรียบเรียงจาก ประวัติวดัอุโมงค สวน

พุทธธรรม. เชียงใหม : พุทธนิคม, 2535.โดยยอความ และรักษาสํานวน และเนื้อหาตามตนฉบับเดิมไว 
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ใบความรูท่ี 2: แนะนําการใชคูมือดูนก 

 
 

          ในกิจกรรมนี้จะฝกใหนักเรียนหาชื่อนกโดยใชคูมอืดูนก ซ่ึง

จะเปนการเรียนรูทางชีววิทยาที่ดี ทําใหนักเรียนไดรูจักนกดีขึ้น ซ่ึง

ไดเนนการสังเกต และการทํางานเปนทีม ผานการเรียนรูที่ลงมือ

ปฏิบัติจริงอีกดวย กอนที่ครูจะใหนักเรียนหาชื่อนกทั้ง 4 ตัวที่พบ

ในจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค เราจะสอนวิธีการใชคูมอืดูนกกอน 

โดยเราใชหนังสือ คูมือมือดูนก หมอบุญสง เลขะกุล นกเมืองไทย 

ซ่ึงตีพิมพคร้ังที่ 1 ป พ.ศ. 2550  (อยางไรก็ตาม ครูสามารถใช

หนังสือคูมือดนูกเลมอื่นหรือพิมพคร้ังอื่นได แตตองศึกษา

วิธีการใชหนังสือนั้นกอน)   

          ในหนงัสือใชหนังสือคูมือดูนกเลมดังกลาว ครูตองอธิบายการใชดังนี ้

1. ใหนกัเรียนเปดปกหนาของหนังสอื แลวจะพบภาพนกจาํนวนมากดังภาพดานลาง เมื่อ

เราตองการหานกตัวใด ก็ใหนําภาพนกนัน้มาเทียบวามลัีกษณะใกลเคียงกับนกตัวใดที่

เห็นในภาพมากที่สุด โดยใหนักเรยีนเทยีบดูคราวๆ ทั้งลักษณะรูปทรง ปาก หัว ปก 

และหาง เปนตน เมื่อหาไดแลวใหดูเลขหนาดานลางตวันก 

 
2. ใหเปดหนังสอืไปหนาที่ตรงกับเลขหนาทีไ่ดจากขอ 1  จากนั้นใหมองหานกวานกที่

ตองการหานั้นใกลเคียงกับนกตัวใดในหนงัสือมากที่สุด และเปนนกตัวผูหรือตวัเมีย 
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(ในการหานกบางตัวอาจจะตองเปดดูนกหนาถัดไป 1-8 หนา เนื่องจากนกบางกลุมมี

นกที่ลักษณะใกลเคียงกันจํานวนมาก ทัง้นี้ภาพนกแตละชนิดจะมีขดีเสนตรงที่แสดง

ใหผูอานเห็นถึงจุดเดนของนกชนิดนัน้ที่ตางจากนกอื่นๆไดงายขึ้น นอกจากนี้ขอมลู

รายละเอียดนกดานซายมือสามารถชวยในการหานกไดดวย และทําใหเรารูจักนกชนิด

นั้นดีขึ้นอกีดวย) มีความเปนไปไดทีใ่นบางครั้งจะระบไุดไมชัดเจนวาเปนนกตวัไหน

แนเพราะขอมูลที่ไดอาจจะไมครบถวน เชน ภาพวาดจากจิตรกรรมฝาผนังโบราณ 

 
3. ใหนกัเรียนลองหานกดวยกนั โดยครูเปดไฟลนําเสนอ หนาทดสอบการใชคูมือดนูก 

ตัวที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ซ่ึงเราจะไดวาเฉลยคือ ไกฟาหางลายขวางเพศผูและเพศเมยี 

(ในหนา 39) และ นกเขาชวาที่ระบุเพศไมได(ในหนา 125) ตามลําดับ 

          เมื่อนักเรียนเขาใจวิธีการใชคูมือดนูกแลว ตอไปกใ็หนกัเรียนหาชื่อนกในจิตรกรรมวัดอุโมงค 4 

ตัว โดยระบุช่ือนกใหชัดเจนที่สุดเทาที่จะทาํได  

          หากครูตองการถายเอกสารสีคูมือดูนกที่กลาวมา ตัวอยางของหนาของหนังสือที่ครูอาจถาย

เอกสารใหนกัเรียน ก็คือ ดานในของปกหนา(ดังภาพบน)  และหนา 38-41, 100-103, 124-125, 218-221 

และ 228-231   

เอกสารอางอิง 

จารุจินต นภีตะภัฏ, กานต เลขะกุล และวัชระ สงวนสมบตัิ 2550, คูมือดูนก หมอบุญสง เลขะกุล นก

เมืองไทย,  กรุงเทพฯ : คณะบุคคล นายแพทยบุญสง เลขะกุล. 
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ใบงาน “กิจกรรมนักปกษีวิทยานอยไขปริศนานกในอุโมงค” 

 

1. นกตัวที่ 1 คือ นก_______________________ เพศ(ถาระบุได)______________  

2. นกตัวที่ 2 คือ นก_______________________ เพศ(ถาระบุได)______________  

3. นกตัวที่ 3 คือ นก_______________________ เพศ(ถาระบุได)______________  

4. นกตัวที่ 4 คือ นก_______________________ เพศ(ถาระบุได)______________  

5. นักเรียนจะทราบไดอยางไรวานกแตละชนิดในอุโมงค เปนนกที่อยูในเมืองไทย อยูในเมืองจีน หรืออยู

ในทั้งสองประเทศ เราจะมวีิธีหาคําตอบไดอยางไรบาง  

 

 

 

 

 

 

6. ภาพในอุโมงคมีลักษณะแบบ Wall Paper (นั่นคือมีลักษณะภาพซ้ําไปมาโดยแตละภาพที่ซํ้ากันมี

ระยะหางที่เทากันชัดเจน) แมภาพบางสวนจะพังไปมากแลว เรายังสามารถคํานวณหาจํานวนนก

ทั้งหมดในอุโมงคไดหรือไม เพราะเหตุใด 

 

 

 

 

 

 

7. นักเรียนไดแงคิดหรือมุมมองอะไรจากกิจกรรมนี้บาง (ใหตอบอยางนอย 1 ขอ) 
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เฉลยใบงาน “กิจกรรมนักปกษีวิทยานอยไขปริศนานกในอุโมงค” 

 

1. นกตัวที่ 1 คือ นก______แกว________________ เพศ(ถาระบุได)___ระบุไมได____  
(หากตอบนกในตระกูลนกแกวหนา  103 ก็ใหคะแนนเตม็หมด) 

2. นกตัวที่ 2 คือ นก______ยูง_________________ เพศ(ถาระบุได)____ผู__________  

(หนา  41) 

3. นกตัวที่ 3 คือ นก______กระสา______________ เพศ(ถาระบุได)___ระบุไมได____ 

(หากตอบชื่อนกกระสาไมวาพันธุไหน ในหนา  229 และ 231 ก็ใหคะแนนเต็มหมด) 

4. นกตัวที่ 4 คือ นก______ฟนิกซจีน____________ เพศ(ถาระบุได) )___ระบุไมได____ 

(หาไมมีในคูมือดูนก  เพราะฟนิกซจีนในภาพเปนนกในตํานานของจีน บางทีก็เรียกกันสั้นๆ วา

ฟนิกซ  อยางไรก็ตามเรื่องราวเกี่ยวกับฟนิกซยังพบอยูในตํานานหลายชาติ แตฟนิกซในตํานานของ

ตะวันตกจะแตกตางออกไปจากฟนิกซจีน)  

หมายเหตุ: เฉลยชื่อนกขางตนไดผานการวนิิจฉัยเบื้องตนจากนกัปกษวีทิยามาแลว 

5. นักเรียนจะทราบไดอยางไรวานกแตละชนิดในอุโมงค เปนนกที่อยูในเมืองไทย อยูในเมืองจีน หรืออยู

ในทั้งสองประเทศ เราจะมวีิธีหาคําตอบไดอยางไรบาง  

เราอาจจะตองปรึกษาผูเชี่ยวชาญเรื่องนกหรือนักปกษีวิทยาจากทั้งนกในเมืองจีนและเมืองไทย 

เพื่อตรวจสอบวานกที่พบใกลเคียงกับนกชนิดใดมากกวากัน ก็อาจเปนไปไดที่นกบางชนิดจะเปนนก

เฉพาะถิ่นหรือาจเปนกที่พบในทั้งสองประเทศก็ได 

6. ภาพในอุโมงคมีลักษณะแบบ Wall Paper (นั่นคือมีลักษณะภาพซ้ําไปมาโดยแตละภาพที่ซํ้ากันมี

ระยะหางที่เทากันชัดเจน) แมภาพบางสวนจะพังไปมากแลว เรายังสามารถคํานวณหาจํานวนนก

ทั้งหมดในอุโมงคไดหรือไม เพราะเหตุใด 

เนื่องจากระยะหางระหวางภาพเทากันชัดเจน และเราก็ไดพบภาพบางสวนในหลายจุดของ

อุโมงคแลว ดังนั้น เราจึงสามารถใชหลักการทางคณิตศาสตรคํานวณหาจํานวนนกไดไมยาก ซ่ึงเปน

โจทยแบบเดียวกับโจทยขอที่วา ถาถนนเสนหนึ่งยาว 30 เมตร แลวตองการปกเสาหางกัน 5 เมตรตั้งแต

ตนถนนถึงทายถนน จะปกตองปกเสาไฟฟากี่ตน 

เมื่อเราคํานวณจํานวนนกในอุโมงคได เราก็สามารถนํามาใชประโยชนในการประมาณการสีที่

ตองการใชได ทําใหไมตองสัง่สีที่ใชบอย เพราะบางสีตองสั่งมาจากจีนซึ่งใชเวลานานและมีราคาแพง 
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7. นักเรียนไดแงคิดหรือมุมมองอะไรจากกิจกรรมนี้บาง (ใหตอบอยางนอย 1 ขอ) 

ขอนี้เนนเปดกวางทางความคิดใหนักเรียน ถาเราเปดโอกาสใหนักเรียนคิดในเรื่องที่นาสนใจ

บอยๆ เรามักจะพบวานักเรียนหลายคนก็มีความคิดสรางสรรคที่ดีและนาสนใจไมนอย ทั้งนี้เมื่อนักเรียน

บางคนมีแงคิดหรือมุมมองที่นาสนใจ เราก็ตองเสริมแรงบวก เชน ใหคําชม ใหนักเรียนทั้งหองปรบมือ

ให ใหคะแนนเพิ่มเติมในการทํากิจกรรมนี้ หรือใหของรางวัล จะทําใหนักเรียนกลาคิดและกลา

แสดงออกมากยิ่งขึ้น 
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กิจกรรม แกะรอยจิตรกรรมอยางมืออาชีพ 

 

โดย ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
อาจารยสุรชัย จงจิตงาม ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
โครงการบูรณการคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรลานนา 

สนับสนุนโดยแผนงานสรางเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)  
ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 
จุดประสงคของกิจกรรม 

1. เพื่อใหนักเรยีนเขาใจภูมิปญญาของชาวลานนาเกีย่วกับสทีี่นิยมนํามาใชในการวาดภาพจิตรกรรมใน

อดีต เพื่อใหไดเรียนรูรวมถึงเทคนิคการขูดคราบหินปูนและลอกลายจติรกรรมฝาผนังอยางงายได 

2. เพื่อใหนักเรยีนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของบรรพบุรุษของชาวลานนา และเกิดความรกัและ

หวงแหนสิ่งทีอ่ยูในทองถ่ินของตนมากยิ่งขึ้น 

3. เพื่อใหนักเรยีนไดฝกทกัษะกระบวนการคดิวิเคราะห ผานกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง 

วัสดุอุปกรณและการแบงกลุมนักเรียน แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมละ 5-10 คน (ถามีอุปกรณพอ ควรใหกลุม

มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อใหนักเรียนสามารถทํากิจกรรมไดอยางทั่วถึง) 

1. ภาพพิมพสีจากจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงคลงบนกระดาษขนาด A4 ซ่ึงนํามาติดกับแผนใสและทา

เคลือบดวยสีน้าํอะคริลิกอิมัลชัน100% สําหรับทาภายใน(สีขาว) กลุมละ 2 ชุด  โดยใหสีน้ําอะคริลิก

อีมัลชันนี้เปนตัวแทนของคราบหินปูนที่ปกคลุมภาพจิตรกรรมไว 

2. มีดคัตเตอรและใบมีดคัตเตอร กลุมละ 2 ชุด 

3. ดามมีดผาตัดและใบมีดผาตัด กลุมละ 2 ชุด (ซ้ือไดจากรานขายยา) 

4. กระดาษ A4 ที่ใชแลว กลุมละ 2 แผน 

5. กระดาษทิชชู กลุมละ 1 มวน 

6. น้ําเปลา กลุมละ 1 แกว 

7. ใบงาน “กิจกรรมแกะรอยจิตรกรรมอยางมืออาชีพ” กลุมละ 2 แผน 

8. วีดีทัศน “จิตรกรรมวัดอุโมงคอันลํ้าคาแหงลานนา”  



    อติชาต เกตตะพันธ์ุ 50 

ไฟลภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงคในขอ 1 และวดีีทัศนในขอ 8 สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต 

www.atichart.com  นอกจากนี้ครูยังสามารถนําสไลดนําในกิจกรรมนักปกษีนอยไขปริศนานกในอุโมงคมา

นําเสนอใหนักเรียนชมเรื่องสแีละการขูดหนิปูนออกไดอีกดวย 

การจัดกิจกรรม 

  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 50 นาที ทั้งนี้ครูสามารถปรับเพิ่มหรือลดไดตามความเหมาะสม 
โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. แบงกลุมนักเรียนเปนกลุมละเทาๆ กัน กลุมละ 5-10 คน 
2. อธิบายเรื่องราวเกีย่วกับประวัติวดัอุโมงค (เชิงดอยสุเทพ) สีที่พบในงานจติรกรรมฝาผนังและเทคนิค

การขูดคราบหนิปูนและการคัดลอกลายในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค รวมทั้งการเกิดคราบหนิปนู
จากใบความรูท่ี 1 (ครูศึกษาไดจากวีดีทัศน “จิตรกรรมวัดอุโมงคอันล้าํคาแหงลานนา” สไลดนาํใน
กิจกรรมนักปกษีนอยไขปริศนานกในอุโมงค และใบความรูท่ี 1) (ประมาณ 10 นาที) 

3. เปดวีดีทัศน “จิตรกรรมวัดอุโมงคอันลํ้าคาแหงลานนา” ใหนักเรียนชม (ประมาณ 5 นาที) และครู
อธิบายการทํากิจกรรมนี้วา เปนกิจกรรมที่ทําเลียนแบบเทคนิคการขูดคราบหินปูนที่ติดอยูบนภาพ
จิตรกรรม เพื่อใหไดเรียนรู 

4.  แจกวัสดุอุปกรณขอ 1-7 ใหนักเรียนกลุมละ 2 ชุด และใหนักเรียนในแตละกลุมทําการขูดสีที่ทาเคลือบ
ออกโดยใชกระดาษ A4 ที่ใชแลวมาใชรองผงฝุนที่เกิดจากการขูดลอกลาย กอนทําการขูดสีที่ทาเคลือบ
ออกนั้นใหนักเรียนนํากระดาษทิชชูหนา 2 ช้ันวางบนแผนภาพพิมพ หลังจากนั้น นํากระดาษทิชชูอีก
แผนหนึ่งมามวนเปนกอนแลวชุบน้ําเปลากดลงบนกระดาษทิชชูที่วางไวบนภาพพิมพเดิมใหชุม 
หลังจากนั้นใชมีดคัตเตอรและมีดผาตัดมาทดลองขูดสีที่ทาเคลือบบนผิวของของแผนภาพพิมพที่ไดชุบ
น้ําแลว สังเกตผลที่ไดเมื่อทําการขูดสีที่ทาเคลือบบนชุดภาพพิมพโดยใชมีดทั้งสองชนิด บันทึกผลและ
ตอบคําถามลงในใบงาน (20 นาที) 

 

รูปท่ี 1: การใชกระดาษทิชชูรองบนแผนภาพพิมพและชุบน้ําใหชุมกอนทําการขูดสี 
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รูปท่ี 2: นักเรียนกําลังทําการขูดสีที่ทาเคลือบไวออกจากแผนภาพพิมพ 

 
รูปท่ี 3: ภาพทีไ่ดหลังการขูดสีเสร็จแลว 

5. ใหนกัเรียนแตละกลุมสงภาพที่ขูดสีเสร็จแลวทั้ง 2 แผน และใบงาน 1 แผน จากนั้นครูก็ตรวจผลงาน
นักเรียนแลวใหคะแนนหรือคําชม กลุมใดทําภาพจิตรกรรมเสียหายนอยที่สุดก็จะเปนกลุมที่ชนะเลิศใน
กิจกรรมนี ้หากครูไมมีเวลาตรวจผลงานไดทันทีกส็ามารถนําใบงานไปตรวจในภายหลัง (5 นาที) 

6. อภิปรายวา การขูดสีที่ทาเคลือบโดยใชมีดคัตเตอรและมดีผาตัดมีความยากงายแตกตางกันอยางไร  รูปที่
ขูดสีที่ทาเคลือบออกแลวเปนรูปอะไร และการพูดถึงความประทับใจทีไ่ดรับจากการจัดกิจกรรม (10 
นาที) 
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กิจกรรมตอยอด 

1. ครูอาจเปลี่ยนลวดลายในชุดภาพพิมพของแตละกลุมใหแตกตางกันเพือ่ใหนกัเรียนมคีวามกระตือรือรน

ที่จะทํากจิกรรมมากขึ้น 

2. ครูสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของภาพพิมพเพื่อลดเวลาในการขูดลอกลายได และถามีอุปกรณอ่ืน(เชน 

มีดผาตัด)เพยีงพอ ครูสามารถใหนักเรยีนแตละคนไดรับภาพพิมพทีล่ดขนาดลงเพือ่ใหไดทํากิจกรรม

เปนรายบุคคลได 
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ใบความรูท่ี 1: ขอมูลเกี่ยวกับสีและการเกิดคราบหนิปูนในจิตรกรรมฝาผนงัวัดอุโมงค 

 
สีและการเกิดคราบหินปูนในจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค 

 

              จากรายงานการวิจัยงานจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค (เชิงดอยสุเทพ) พบวา สีที่พบในงาน

จิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค ไดแก สีแดง สีน้ําตาลแดง สีเขียว สีดํา และสีขาว โดยจากการวิเคราะหทาง

เคมีพบวา สีแดงและสีน้ําตาลแดงมีองคประกอบของแรซินนาบาร โดยแรชนิดนี้มีสวนประกอบหลักคือ 

ปรอทและกํามะถัน และเปนองคประกอบหลักที่พบในชาด สําหรับสีเขียวพบวา นาจะไดมาจากแร

มาลาไคต1 ซ่ึงมีองคประกอบหลักคือ ทองแดงและออกซิเจน สําหรับสีดําและสีขาวนาจะไดมาจาก

คารบอนและแรแคลไซต ตามลําดับ2  

               ในการขูดคราบหินปูนท่ีเกาะติดอยูบนจิตรกรรมฝาผนังในสถานที่จริงนั้นจะตองไดรับ

อนุญาตอยางเปนทางการจากกรมศิลปากรเทานั้นและมีขั้นตอนการโดยนํากระดาษทิชชูวางบนภาพ

จิตรกรรมที่ตองการขูดเอาคราบหินปูนออก แลวนํากระดาษทิชชูอีกแผนหรือสําลีมาชุบสารละลาย

แอมโมเนียมแลวชุบลงบนกระดาษทิชชูที่วางบนภาพจิตรกรรมใหชุม หลังจากนั้นทิ้งไวประมาณ5นาที

จึงนํามีดผาตัดมาคอยๆทําการขูดชั้นของหินปูนออก สําหรับเทคนิคการคัดลอกลายบนจิตรกรรมฝา

ผนังนั้นใชวิธีการคัดลอกลายผานภาพถายโดยคอมพิวเตอรเทานั้น หามทําการคัดลอกลายบนภาพ

จิตรกรรมโดยตรง เพราะจะทําใหภาพจิตรกรรมเสียหายได ซ่ึงการลอกลายผานภาพถายโดย

คอมพิวเตอรนั้นจะมีหลายขั้นตอนดวยกัน เร่ิมตนจากการลอกลายจากภาพถายขนาดเทาของจริงที่

ปรากฏอยูกอนแลวจึงเพิ่มลายที่ขาดหายไปโดยดูจากภาพขางเคียง เนื่องจากลายที่พบบนฝาผนังเปน

ลวดลายที่ซํ้าไปมาจึงสามารถทํานายลายเสนที่ขาดหายไปได เมื่อใชคอมพิวเตอรจัดองคประกอบของ

ภาพแตละลายไดครบถวนแลวจึงนํามาลงสีโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่วีดีทัศน “จิตรกรรมวัดอุโมงคอันล้ําคาแหงลานนา” และเว็บไซต www.atichart.com 

              การเกิดคราบหินปูนบนจิตรกรรมฝาผนังนั้น มีลักษณะการเกิดคลายกับการเกิดหินงอกหินยอย
ที่พบในถ้ําตางๆ โดยเริ่มจากน้ําฝนที่มีสภาพเปนกรดซึ่งเกิดจากการที่โมเลกุลของน้ํา (H2O) รวมตัวกับ
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)ในบรรยากาศ เกิดเปนกรดคารบอนิก (Carbonic acid, H2CO3) ซ่ึงกรด
คารบอนิกนี้เปนกรดออน เมื่อกรดนี้ไหลซึมเขาไปสัมผัสกับชั้นหินปูนซึ่งมีแคลเซียมคารบอเนต 
(CaCO3) เปนองคประกอบหลักก็จะละลายหินปูนออกมาไดเปนสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจน
คารบอเนต (Ca(HCO3)2) เมื่อสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนตนี้ไหลไปบนจิตรกรรมฝาผนัง
และน้ําระเหยแหงไปก็จะปรากฏเปนคราบของหินปูนเกาะติดอยูบนภาพจิตรกรรมได  
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เอกสารอางอิง 

1. อติชาต เกตตะพันธุ, ศิริวรรณ เกตตะพนัธุ และสุรชัย จงจิตงาม, จิตรกรรมฝาผนังและ
โครงสรางเจดีย วัดอุโมงค จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีการทางเคมีและคณิตศาสตรเบือ้งตน, การ
สัมมนาวิทยาศาสตรศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 3, 21-22 พ.ย. 2551, โรงแรมโลตัสปางสวนแกว, 
เชียงใหม, หนา 228-229. 

2. ชมพูนุท ประศาสนเศรษฐ, เทคนิคและวัสดุจิตรกรรมฝาผนงัไทยแบบดั้งเดิม, เมอืงโบราณ, 

(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๑), หนา 97. 
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ใบงาน “กิจกรรมแกะรอยจิตรกรรมอยางมืออาชีพ” 

 

จงตอบคําถามตอไปนี ้ 

1. นักเรียนคิดวา การใชมีดผาตดัและมีดคัตเตอรในการขูดผิวหนาแผนภาพพิมพ มีความยากงายแตกตาง

กันอยางไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ถานักเรียนพบชิ้นสวนของภาพจิตรกรรมในวัดอุโมงคทีแ่ตกหกัเสียหาย นักเรยีนจะทําอยางไรกับ

ช้ินสวนนัน้ และนักเรยีนไดเรียนรูอะไรบางจากกจิกรรมนี้ 
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เฉลยใบงาน “กิจกรรมแกะรอยจิตรกรรมอยางมืออาชีพ” 

จงตอบคําถามตอไปนี ้ 

1. นักเรียนคิดวา การใชมีดผาตดัและมีดคัตเตอรในการขูดสทีี่ทาเคลือบแผนภาพพิมพ มคีวามยากงาย

แตกตางกันอยางไร  

 

การใชมีดผาตัดจะทําใหแผนภาพเกิดรอยขูดขีดนอยกวาการใชมีดคัตเตอรและใบมีดผาตัดมีความ

แข็งแรงของใบมีดมากกวาใบมีดคัตเตอรทําใหใบมีดไมหักงาย ซ่ึงทําใหการใชมีดผาตัดขูดสีที่ทาเคลือบ

บนแผนภาพพิมพงายกวาการใชมีดคัตเตอร นอกจากนี้ การขูดสีที่ทาเคลือบนี้ตองทําการชุบน้ําบน

กระดาษทิชชูกอนเพื่อใหสีเคลือบออนตัวและสามารถขูดออกไดงายขึ้น ในขั้นตอนการขูดคราบหินปูน

ออกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นก็ใชกระดาษทิชชูและซับดวยสารละลายแอมโมเนียเพื่อใหคราบ

หินปูนออนตัวลงเพื่อใหงายแกการขูดออกเชนกัน  

 

2. ถานักเรียนพบชิ้นสวนของภาพจิตรกรรมในวัดอุโมงคทีแ่ตกหกัเสียหาย นักเรยีนจะทําอยางไรกับ

ช้ินสวนนัน้ และนักเรยีนไดเรียนรูอะไรบางจากกจิกรรมนี้ 

 

นักเรียนสวนใหญจะบอกวา จะแจงใหกับเจาหนาที่ พระ หรือคนดูแลวัดใหทราบเพื่อทําการเก็บรักษา

เอาไวในที่ที่ปลอดภัยและไมใหบุคคลอื่นนําออกไปทิ้งหรือทําลาย แสดงใหเห็นวา นักเรียนเขาใจถึง

ที่มาและความสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนัง เทคนิคการขูดคราบหินปูนบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

สวนใหญนักเรียนจะชอบกิจกรรมที่ไดปฏิบัติจริงโดยในกรณีนี้นักเรียนไดลองใชมีดผาตัดและทดลอง

ทํากิจกรรมเลียนแบบนักอนุรักษที่ทําการขูดคราบหินปูนออกจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเรียนรูการ

ทําใหภาพชัดเจนขึ้น และมีความกระตือรือรนอยากรูวา ภายใตสีที่เคลือบภาพพิมพนั้นเปนรูปภาพอะไร 

นักเรียนไดเรียนรูการทํางานเปนทีม มีสมาธิจดจอกับการขูดสีและใชความพยายามในการขูดทีละนอย

คอยๆทําจนไดรูปภาพพิมพที่สมบูรณ 
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ความประทับใจจากนักเรียนเขารวมกิจกรรม 

 
ทางคณะวิจยัไดนํากิจกรรมการเรียนรูที่ออกแบบทั้งหมด 5 กิจกรรมไปทดสอบใชจริงกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสันกําแพง ณ โรงเรียนสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวดัเชยีงใหม ในวนัที่ 22 
กุมภาพนัธ 2555 ภายใตช่ือ “คายบูรณาการคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรลานนา” ทั้งนี้นกัเรียนทีไ่ดรวม
โครงการวิจัยไดเขียนแบบประเมินแสดงความประทับใจในกิจกรรมที่ไดออกแบบขึ้น โดยไดนํามาแสดงใหชม
เปนตัวอยางดงันี้ 
 
“จากที่ไดเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ ไดรับความรูหลากหลายที่ยังไมเคยทราบและพอไดเรียนรูอยูบางแลว ไมวาจะ
เปนการสรางกําแพงเมืองเชียงใหม ไดรูความลึกลับของพระธาตุหัวกลับ การสรางปฏิทินที่สอดคลองกับศาสน-
สถาน กิจกรรมนี้ประทับใจมากทั้งวิทยากร ความเหมาะสมในทกุๆเรื่อง ถามีโอกาสอีกกอ็ยากจะเขารวม
กิจกรรมคายบรูณาการคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตรลานนาอีกครั้ง” 
เด็กหญิง เจนจิรา ตาเจรญิเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
“ไดลองใชมีดผาตัด / ไดรับความรูเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัยในชีวิตประจําวัน/ในภูมิลําเนา เชน การเกิดภาพเจดียหวั
กลับ รูวิธีการสรางกําแพงเมอืงเชียงใหม วาคนโบราณไมไดลาหลังเหมือนกับคนในปจจุบันคิดวาเปนอยางนัน้ 
ซ่ึงการสรางนี้ แสดงถึงการประยุกตใชหลักการ/ทฤษฎีตางๆ” 
เด็กหญิงสบนังา แสงบุตร นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
“การเขาคายวชิาการในครั้งนี้ ทําใหไดรับความรูตางๆมากมาย ทั้งในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ประวัติศาสตร และทางดานศิลปะ รวมทั้งไดรับความรูเกี่ยวกับภูมปิญญาของคนสมัยโบราณ ที่ใชความรู
ทางดานดาราศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ในการสรางสรรคส่ิงกอสรางตางๆ ใชชีวิตโดยการพึ่งพาธรรมชาติและ
ศรัทธาในศาสนาในการดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนสิ่งที่ลํ้าคาที่เราควรรักษาไว และประทับใจในความเปนลานนา
มากๆ” 
เด็กหญิง กวิณนา ตาสุรินทร นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 
 
“ประทับใจที่ไดมาคายนี้ เพราะไดความรูที่ไมเคยรูมากอน เชน การสรางกําแพงเมืองเชียงใหม วามีหลักการ
อยางไร และไดรูถึงความมหศัจรรยของศาสนสถานกับการสรางปฏิทิน และชอบการไขปริศนานกวัดอุโมงค ที่
ไดรูถึงการคนหาศาสนสถานที่ทรงคุณคาที่สุดในภาคเหนือ ประทบัใจมากคะ” 
เด็กหญิง รัตตกิารณ วงศตุย นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 
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“ประทับใจมากคะ ครูพึ่งมาบอกตอนเชา ก็งงนิดๆวาทําไมตองเปนเราและรูสึกวาไมอยากมาตอนแรก แตพอ
อาจารยอติชาต เร่ิมอธิบาย บรรยาย เกีย่วกับความรูตางๆก็เร่ิมสนุกขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งอาจารยอติชาต มีเกมความรูให
เลนก็ยิ่งสนกุเขาไปอีก แตอยากใหมีการจดักิจกรรมแบบนี้ที่โรงเรียนสันกําแพงบอยๆ” 
เด็กหญิงปยะพร ศรีแสงวณชิวิมล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 
“การเขาคายครั้งนี้มีประโยชนตอนักเรยีนมากครับ ความรูใหมๆที่คนรุนใหมไมรู เชนวา การวัดและการทาํ
กําแพงและคูเมืองของเชียงใหม วิธีการวัดปรับพื้นของคนในสมัยกอนและของทางตะวนัตก การดนูกตางๆ และ
สุดทายความลบัพระธาตุหวักลับที่ลําปาง การเขาคายครั้งนี้เปนการเขาคายนํารองของทั่วประเทศไทย อยากให
เด็กมัธยมไดรับรูกันทั้งประเทศ” 
เด็กชาย ธนาคาร ธรรมธิ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 
 
“ประทับใจในกิจกรรมนกัปกษีนอยไขปรศินานกวัดอุโมงคเพราะไดเรียนรูลักษณะของนก เพศและชนิดของ
นก” 
เด็กหญิง ดวงฤทัย อินกอนวงศ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 

  



คู่มือครู กิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ล้านนา      59 

ประวัติผูเขียน 

 

 

 

 

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ เกิดวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2517 ไดรับทุนโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พสวท.)ตั้งแตระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาคณิตศาสตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาคณิตศาสตรจาก University of 

California at Santa Cruz ประเทศสหรัฐอเมริกา และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตรจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากนี้ยังมีประสบการณในการทําวิจัย ณ ประเทศอังกฤษและแคนาดา ปจจุบันเปนอาจารย

ประจําภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นอกเหนือจากงานวิจัยทางคณิตศาสตรบริสุทธิ์ดานทฤษฏีจุดตรึง และคณิตศาสตรประยุกตเรื่องการสราง

แบบจําลองการแพรตัวของไฟปาแลว ดร.อติชาตยังมีผลงานทางดานคณิตศาสตรท่ีมีประโยชนตอสังคมจํานวนมาก 

โดยไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนอยางตอเนื่องท้ังทางเว็บไซต หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน โดย

ผลงานที่โดดเดนมากที่สุดช้ินหนึ่งคือ การศึกษาทางโบราณคดี ณ วัดอุโมงค(สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม โดยใช

กระบวนการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

นอกจากนี้ยังเปนผูเชี่ยวชาญในการจัดคายคณิตศาสตร คายวิทยาศาสตร คายภาษาอังกฤษ และคายเยาวชนอื่น 

ซึ่งจัดมาแลวมากกวา 70 คาย โดยมีความโดดเดนในเรื่องการออกแบบกิจกรรมที่แปลกใหมและหลากหลายใหเหมาะ

กับนักเรียนและนักศึกษาที่เขารับการอบรม โดยเนนเรื่องใกลตัวในรูปแบบที่เขาใจไดงาย สนุก และสงเสริมการทํางาน

เปนทีมอีกดวย  

ปจจุบัน ดร.อติชาต เกตตะพันธุ ไดเนนเรื่องการสรางกิจกรรมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรท่ีบูรณาการเขากับ

ศาสตรอื่น เพื่อใหเด็กไดเรียนรูในแบบที่ไดท้ังสาระและความสนุกสนานไปพรอมกัน ท้ังนี้ยังชวยใหเห็นวาคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตรเปนสิ่งท่ีมีประโยชนและเปนเรื่องใกลตัว ทําใหเด็กมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนวิชาทั้งสองมากยิ่งข้ึน 

อาจารยอติชาตไดรวบรวมขอมูลท่ีนาสนใจบนเว็บไซต www.atichart.com อาทิ ประวัติ ดร.อติชาตอยาง

ละเอียด ผลงานวีดีทัศนและสื่อการสอนที่สามารถดาวนโหลดไปใชไดฟรี ผลงานที่เผยแพรผานสื่อมวลชน ขอมูล

เกี่ยวกับงานวิจัยในอดีตและปจจุบัน การแนะนําการเรียนคณิตศาสตรใหไดผลดี และขอมูลการติดตอเชิญเปนวิทยากร

ในการอบรมและการจัดคาย 


