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วิทยาการทางดานดาราศาสตรในปจจุบัน มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานทฤษฎี และการ
สังเกตการณ ทางดานทฤษฎีนั้นไดมีการพัฒนาจากแนวปรัชญาเกี่ยวกับกําเนิดจักรวาลผสมผสานกับวิชา
วิทยาศาสตรตางๆ เช น ฟสิกส คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา เปนตน ทําใหสามารถอธิบายไดอยางลึกซึ้ง
เกี่ยวกับระบบสุริยะ สภาวะทางกายภาพและเคมีของดาวฤกษและดาวเคราะห การวิวัฒนาการของวัตถุ
ทองฟาชนิดตางๆ การกําเนิดของเอกภพ ตลอดจนความเปนไปไดของการคนพบดาวเคราะหนอกระบบ
สุริยะและสิ่งมีชีวิตนอกพิภพ สําหรับดานการสังเกตการณนับตั้งแตยุคที่ยังไมมีกลองดูดาว มนุษยสามารถ
สรางแผนที่ดาวและกําหนดตําแหนงของดาวเคราะหบนแผนที่ดาวในแตละวัน สามารถวัดตําแหนงและความ
สวางของดาวโดยใชเครื่องมืออยางงาย ตราบจนกระทั่งกาลิเลโอไดสรางกลองดูดาวกลองแรกขึ้นมาใน
โลก ปจจุบันนักดาราศาสตรสามารถสรางกลองดูดาวที่วัดคลื่นที่แผออกมาในชวงความยาวคลื่นตางๆ เชน
ความยาวคลื่นที่ตามองเห็นคลื่นวิทยุ อุลตราไวโอเล็ต อินฟราเรด เปนตน ทั้งบนภาคพื้นดินและอวกาศ
ดังนั้นขอมูลและความรูตางๆ ทางดานดาราศาสตรจึงมีมากมายมหาศาล กระจัดกระจายอยูในแหลงขอมูล
ตางๆ มากมายทั่วโลก
ปจจุบันประเทศไทยไดเล็งเห็นความสําคัญของดาราศาสตรในฐานะที่เปนเครื่องมือที่กระตุนใหคนมี
ความสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี องคความรูทางดาราศาสตรทําใหคน โดยเฉพาะเยาวชน
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในแงของการใชความคิดในเชิงเหตุผล ความคิดในเชิงสรางสรรค การมี
จินตนาการ การรูจักอดทน และเปนผูที่มีความรักและเห็นความสําคัญของธรรมชาติ จึงไดมีการบรรจุเนื้อหา
ดาราศาสตรในหลักสูตรมาตรฐานชวงชั้น ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ภายใตการดําเนินการของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ มูลนิธิ
สงเสริมโอลิมปกวิชาการ ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ไดมี
ดําริใหเพิ่มวิชาดาราศาสตรในการแขงขันโอลิมปกวิชาการเพิ่มเติม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้
ในปจจุบันโรงเรียนตางๆ มากมาย จัดใหมีชุมนุมนักดาราศาสตรรุนเยาวในโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
จัดกิจกรรมและศึกษาหาความรูทางดานดาราศาสตร
ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูและนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศจะตองไดรับการ
อบรมความรูทางดานดาราศาสตรที่ถูกตอง ตลอดจนมีทักษะและประสบการณทางดานการปฏิบัติการและ
สังเกตการณทางดานดาราศาสตรในระดับหนึ่ง และสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ แหลงสารสนเทศขอมูลและ
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ความรูทางดาราศาสตรในระดับหนึ่ง และสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ แหลงสารสนเทศขอมูลและความรูทาง
ดาราศาสตรที่ครบถวนสมบูรณ ที่สามารถคนหาไดอยางสะดวกและสามารถทําความเขาใจไดงาย ซึ่งใน
ป จ จุ บั น มี ส ถาบั น การศึ ก ษาและองค ก รทางวิ ช าการหลายแห ง ในประเทศไทย มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถทางดานดาราศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาในโครงการ พสวท. จํานวน
หนึ่ง ที่จะมารวมมือกันในการจัดตั้งเครือขายสารสนเทศทางดาราศาสตร ตลอดจนดําเนินการ เพื่อสามารถ
เผยแพรองคความรูทางดาราศาสตรสูโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิ์และสัมฤทธิ์ผล

โครงสรางของเว็บไซด
เครื่องเซิฟเวอรของเว็บจะมีอยู 2 ที่ดว ยกัน คือ ที่หลักอยูที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
www.astroschool.in.th และอีกที่หนึ่ง คือ ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
ipst.astroschool.in.th ซึ่งการตั้งเซิฟเวอรไว 2 ที่ จะชวยใหผูใชสามารถใชงานไดสะดวกวาที่เดียว และถาอีกที่
หนึ่งมีปญหา ก็สามารถใชอีกที่หนึ่งได โดยทั้ง 2 ที่จะมีขอมูลเหมือนกันทุกอยาง เนื่องจากความเร็วของ
อินเตอรเน็ตแตละสถานที่เร็วไมเทากัน ทางเว็บไซดจึงแยกออกเปน 2 ความเร็ว คืออินเตอรเน็ตความเร็วสูง
(hight bandwith) จะมีกราฟฟกหรือแอนิเมชั่นที่มากกวาอินเตอรเน็ตความเร็วต่ํา (low bandwith) สําหรับ
จอคอมพิวเตอรแตละจอก็ใชไมเทากัน เว็บไซดจึงแยกออกเปน 2 ขนาด คือ ขนาด 800 x 600 พิกเซล และ
1024 x 768 พิกเซล และถาผูที่เขามาดูเวบในแตละชวงเวลา ก็จะมีลักษณะหนาจอที่ไมเหมือนกันคือ แยก
ออกเปน 4 ชวงเวลา คือ ตอนเชา , ตอนสาย , ตอนเย็น , ตอนกลางคืน เมื่อรวมทั้งการแยกความเร็ว 2 ขนาด ,
ขนาดหนาจอ 2 ขนาด และชวงเวลา 4 ชวงและ จึงเทากับมี 16 รูปแบบเว็บไซด

หนาหลักของเวบจะมีขาวสารทางดาราศาสตรใหอานไดตลอดเวลา สวนดานซาย จะเปนที่สําหรับ
ลิงควาจะเขาไปดูสวนไหนบาง มุมดานบนดานขวาของหนาหลัก จะมีแอนิเมชั่นแนะนําที่เปนเด็กนักเรียนทั้ง
4 คนอยู 2 เวอรชัน คือ Space Version และ Nature Version โดยแยกการดาวนโหลดตามความเร็วของ
อินเตอรเน็ตทีใ่ ช เพื่อความรวดเร็วในการดาวนโหลด สําหรับเวอรชั่นซีดีก็จะมี CAI หรือสื่อการสอน เรื่อง
ดาวฤกษและระบบสุริยะ
สําหรับโปรแกรมที่เหมาะกับเวบนี้คือ Internet Explorer 5.x ขึ้นไป และโปรแกรม Macromedia Flash
Version5.0 ขึ้นไป แตถาไมมีโปรแกรมดังกลาวก็สามารถดาวนโหลดไดทางอินเตอรเน็ต และเหมาะกับ

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP เนื้อหาของเว็บไซดจะแยกเปน 2 สวน คือ สําหรับเด็กและสําหรับ
ครูหรือบุคคลทั่วไป
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สําหรับเด็ก (Kids Section)

สวนนี้จะมีเกมสที่ใหเด็กเลนกับคอมพิวเตอร โดยตองใชความรูทางดานดาราศาสตร ในการตอบ
คําถามหรือการเติมคําสัพท เมื่อเขามาในหนานี้ ระบบก็จะสุมตัวละคร ซึ่งเปนนักเรียนมาแนะนําตัว มีอยู 4 คน
ดวยกันคือ ปะกิม ยาคูลย อวนพริ้วและแวนฟา แตสวนสําหรับเด็กนีจ้ ะใชไดเฉพาะอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
เทานั้น เพราะมีกราฟฟกของเกมส หลังจากเขามาในสวนของ High Bandwidth แลว ระบบกจะสุมลักษณะ
ของหนาจอ ซึง่ มีอยู 4 แบบ คือ ทุงดอกไม ชายทะเล สนามเด็กเลนและ หองเรียน มีเกมสใหเด็กเลือกเลนอยู 3
เกมส คือ

1. Scrabble เปนการเลนลงคําศัพททางดาราศาสตร โดยมีวิธีการเลนอยูที่ How to
2. Adventure เลือกตัวละคร ทอดลูกเตาและมีการตอบคําถามเพื่อใหไดเดินเพิ่ม
3. Crossword เปนเกมสเติมคําศัพททางดาราศาสตร ในแนวนอน หรือแนวตั้งตามที่
กําหนดไวในเกมส

4. กระดานขาว
- เรื่องดาราศาสตรสําหรับการตอบเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร
- เรื่องทั่วไป เกี่ยวกับเรื่องทัว่ ๆ ไปในชีวิตประจําวัน
- ขาวปริศนาและนิทานสําหรับนิทานตาง ๆ และปริศนาที่อยากคุยกัน

สําหรับครู (Teacher Section)
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1. สําหรับครู เปนสวนเนื้อหาทางวิชาการ ออกแบบมาเพื่อใหครู นักเรียน หรือ ผูสนใจนําไปใช
ประโยชนทางการเรียนการสอนดาราศาสตรภายในประกอบดวยเนื้อหาบทเรียนและสารานุกรมออนไลน
และดาวโหลดเนื้อหา บทเรียน วิสยั ทัศนและมโนทัศน และตัวอยางกระบวนวิชาทางดาน ดาราศาสตร
แตการที่ใชสว นนี้ตองสมัครสมาชิกกอนโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.1 เขาไปที่สมัครสมาชิกใหม จะมีขอตกลงของเว็บไซตใหทานอาน ถายอมรับ
ก็กดปุมยอมรับ ก็จะเขาไป อธิบายขั้นตอนการสมัคร
1.2 เมื่อตกลงแลวก็เริ่มกรอกขอมูลทั่วไป ถาไมมีขอมูลก็ใหใสเครือ่ งหมายลบ
(-) เลือกอาชีพ แลวก็กรอกขอมูลของอาชีพนั้นๆ จาก
นั้นกรอกขอมูล
สมาชิก ซึ่งจะเปนชื่อที่ใชและรหัสผาน
1.3 เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลว ระบบก็จะสงการยืนยันการสมัครที่อีเมลของ
ทานและจะมีรหัส4 ตัว เพื่อใชยืนยันในการสมัครดวย
1.4 เมื่อทานยืนยันการสมัครสมาชิก เจาหนาที่ก็จะอนุญาตใหทานสามารถใช
งานในสวนเมนูสําหรับครูได โดยกรอกชื่อและรหัสผาน
- เนื้อหาบทเรียน มีอยู 7 บท คือ
บทที่ 1 ประวัติการคนพบทางดานดาราศาสตร จะอธิบายเกี่ยวกับดาราศาสตร ในอดีตวานักดารา
ศาสตรแตละสมัยเปนอยางไรบาง และมีกจิ กรรมใหการทดลองดวย
บทที่ 2 ดาราศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่น เปนเรื่องเกี่ยวกับความรูของคนสมัยกอนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติดวงดาวตางๆ และเกี่ยวของกับวิถีชีวิตอยางไร ถามีคําตรงกับสารานุกรมก็สามารถลิงคไปที่คํานั้นได
บทที่ 3 การดูดาว จะสอนเกี่ยวกับ กลุมดาว ทรงกลมทองฟา ระบบพิกัดทองฟาอุปกรณที่ใชวัดมุม
แผนที่ดาวและดาวฤกษ
บทที่ 4 เครื่องมือพื้นฐานทางดานดาราศาสตร มีเรื่องของกลองโทรทรรศนแบบตาง ๆ คุณสมบัติ
ของกลอง และฐานตั้งกลองและยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการใชกลองโทรทรรศนอีกดวย
บทที่ 5 ดาวเคราะห เกี่ยวกับตําแหนง วงโคจร การเคลื่อนที่ของดาวเคราะหการจําแนกชนิดดาว
เคราะหทั้ง 9 ดวง
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บทที่ 6 ดวงอาทิตย เปนเรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตยทั้งโครงสรางภายในบรรยากาศชัน้ ตางๆ
การแผรังสี อุณหภูมิ องคประกอบ จุดบนดวงอาทิตย ปรากฏการณบนผิวดวงอาทิตยและนิวตริโนที่มาจาก
ดวงอาทิตย
บทที่ 7 ระบบสุริยะ บทนี้จะรวมวัตถุทั้งหมดในระบบสุริยะเริ่มจากกําเนิดระบบสุริยะ
ดวงอาทิตย ดาวเคราะหนอ ย ดาวหาง ดาวตกและอุกกาบาต ในเรื่องของดาวเคราะห ก็จะมีลักษณะของดาว
เคราะห แตละดวง และดวงจันทร บริวาร วงแหวน และรายละเอียดทีน่ าสนใจของดาวเคราะหดวงนั้นดวย

- สารานุกรมออนไลน เปนการรวมคําศัพทที่สําคัญทางดาราศาสตร แลวนํามาเขียนอธิบายเกีย่ วกับคํา
นั้นๆและมีรูปภาพประกอบดวยโดยแยกตามลําดับตัวอักษรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวดอักษรจะอยู
ดานขวามือ สวนหมวดกอนหนาคําที่เลือกจะอยูดานซายมือ สารานุกรมหรือ eneyclopedia นี้ ออกแบบให
เหมือนกับหนังสือ คือสามารถพลิกอานเปนหนาได ทําใหผูอานรูสึกเหมือนกับวากําลังอานหนังสือ แมวา
จะอานจากหนาจอคอมพิวเตอรก็ตามเนื้อหาของคํานั้นอาจจะมีความยากงายแตกตางกัน
แตถาสนใจ
รายละเอียดเพิม่ เติมก็สามารถคนควาจากอินเตอรเน็ตได ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูอานไดรูจักคนควาขอมูล ทําให
เขาใจไดมากขึน้
ระหวางที่กําลังอานคําตางๆก็สามารถพลิกไปหนาตอไปไดโดยกดที่ลูกศรหรือถาตองการ
กลับไปหนาสารบัญก็เลือกที่บริเวณมุมลางขวา หรือคลิกที่ปุมกลับหนาแรกก็จะกลับไปที่หนาแรกของเมนู
สําหรับครู
- ดาวนโหลดเนื้อหาบทเรียน สวนนีจ้ ะมีไฟล PDF, word, ppt และ CAI ของเนื้อหา
บทเรียนทั้ง 7 บท เพื่อใหผใู ชสามารถดาวนโหลด นําไปใชสอนหรือศึกษาดวยตนเองได โดย
ไฟล PDF จะแปลงมาจากไฟล word สวนไฟล ppt หรือ powerpoint จะดึงเนื้อหาบางสวนจาก
word มาทําเปน powerpoint เพื่อที่จะไดนาํ ไปใชเปนสื่อในการสอนได และไฟล CAI หรือ
อนิเมชั่นสําหรับชวยสอนทีน่ ําไปเปดใหนกั เรียนดูได และถาสนใจคนควาเพิ่มเติมก็สามารถนํามา
อานในสวนของเนื้อหาได ในสวนของ CAI ตอนนีก้ าํ ลังอยูระหวางจัดทําและในไมชาก็จะสามารถเผยแพร
ใหคนทัว่ ไปไดนําไปใชประโยชนตอไป
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- วิสัยทัศนและมโนทัศน เกี่ยวกับวิสัยทัศนในการเรียนรูวิทยาศาสตรของประเทศวามีความมุงหวังอยางไร
และมีเปาหมายอยางไรบาง สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมี 8 เรื่อง ซึ่งดาราศาสตรเปนเรื่องที่ 7 เมื่อใน
เนื้อหาหลักสูตรตั้งแตชั้นประถมถึงชั้นมัธยมโดยแบงออกเปน 4 ชวงชั้น และแตละชวงชัน้ ควรจะตองเรียนรู
อะไรบางเกีย่ วกับดาราศาสตรและอวกาศ สวนแผนผังมโนทัศน เปนตัวอยางของรายละเอียดในเรื่องดาว
ฤกษและระบบสุริยะและกาแลกซีและเอกภพวาแตละชวงชั้นควรที่จะรูเกี่ยวกับอะไรบางและเกีย่ วของกัน
อยางไร เมื่อคลิกที่คําในก็จะมีคําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับคํานั้น สวนคําดานลางตองเปนตัวแยกวาหัวขอผังนั้นมี
เรื่องที่เกี่ยวของอะไรบาง

- ตั ว อย า งกระบวนวิ ช า โลกดาราศาสตร แ ละอวกาศ จั ด ทํ า โดย อาจารย ศุ ภ ฤกษ ปานโรจน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนตัวอยางของกระบวนวิชาประกอบดวยคําอธิบายรายวิชา จุดประสงค
รายละเอียดวาแตละหัวขอและเวลาที่ใชสอนตอสัปดาห ตัวอยางกระบวนวิชาที่สามารถนําไปปรับใชสอนได
ใหเหมาะสมกับแตละชวงชั้น และมีไฟลที่สามารถดาวนโหลด ปรับเองไดดวย

2. ดูดาวเปน เปนการสอนเกี่ยวกับการดูดาวโดยประกอบดวย
- รูจักกลุมดาว ซึ่งจะแยกกลุมดาวออกเปน 4 กลุมหรือ 4 ฤดู ตามชวงเวลาที่เห็นกลุมดาวในชวงหัวค่ํา
ของแตละฤดู โดยเริ่มดวยฤดูใบไมผลิ ,ฤดูรอน, ฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว เมื่อเลือกฤดูแลวก็จะเปน การ
แนะนํากลุมดาวในฤดูนั้นและมีกลุมดาวที่นาสนใจใหเลือก วาจะดูกลุมดาวอะไรบางโดยอาศัยกลุมดาวหลัก ๆ
หรือกลุมดาวที่หาไดงายกอนจะไปดูกลุมดาวที่ไมคอยเดนเทาไรนัก และมีรายละเอียดทั้งหมดของกลุมดาวใน
ฤดูนั้นใหอานดวย
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- ดูฟาผานกลองดูดาว เปนการแสดงภาพทีไ่ ดจากกลองดูดาว โดยเมื่อมีเหตุการณทางดาราศาสตรที่
สําคัญก็จะมีการถายทอดสดผานหนานี้ หรือสามารถเลือกดูเทปเหตุการณที่ผานมาใหโดยเลือกเหตุการณกอน
จากนั้นก็เลือกวาจะใหเปลี่ยนภาพที่ละกี่วนิ าที แลวกดปุมเริ่ม ภาพเหตุการณกจ็ ะปรากฏในชองสี่เหลี่ยม
เสมือนกับกําลังดูวัตถุทองฟาจริง ๆ ผานกลองดูดาว
- หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนาที่แนะนําหอดูดาวสิรินธร โดยนําเนื้อหามาจากเว็บ
ไซดหลักที่อยูก ับคณะวิทยาศาสตร
www.science.cmu.ac.th/obseruatory ภายในมีรายละเอียดที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เสด็จมาที่หอดูดาว กิจกรรมของหอดูดาวและหนวยวิจัยดาราศาสตร โปรแกรมดารา
ศาสตร ที่สามารถดาวนโหลดเอาไปใชได

- ปฏิทินดาราศาสตร เปนปฏิทินที่จะบอกวามีเหตุการณทางดาราศาสตรอะไรบางที่นาสนใจในแตละ
วัน เมื่อทําเมาทไปวางไวที่ตวั เลขบอกวันก็จะมี เหตุการณของวันนัน้ ปรากฏขึ้นในกรอบสี่เหลียมดานบน
ขวา และสามารถดูเหตุการณทั้งเดือนไดโดยเลือกที่มุมดานลางขวาของปฏิทิน ก็จะปรากฏตารางทั้งเดือน

3. เรื่องราวของดาวจะเปนเรื่องเกีย่ วกับกลุมดาว โดยประกอบดวย
- นิยายดาว มีอยู 12 เรื่อง เปนนิยายดาวของพวกกรีก เลาสืบตอกันมาหลายพันป ทําใหบางเรื่องอาจ
แตกตางกันบางแลวแตวาคนเลาจะเพิ่มเติมหรือตัดทอนบางสวนของเนือ้ เรื่องไป อยางไร เมื่อเขาไปดูนิยายดาว
แตละเรื่อง ก็จะมีรายละเอียดใหอานและมีภาพกลุมดาวที่เกี่ยวของอยูด านซายมือและมีภาพรางเปนภาพวาด
นิยายดาวเรื่องนั้น ๆ ดวย ซึ่งจะชวยเสริมจิตนาการของเราเกี่ยวกับนิยายดาวทําใหสนใจมากขึ้น
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- กลุม ดาว 12 ราศี หรือ Zodiac เปนเรื่องราวของกลุมดาวทั้ง 12 กลุมที่เปนเสนทางเดินของดวงอาทิตย

แตจริงๆ แลวจากการที่โลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย ทําใหเห็นดาวอาทิตย เคลื่อนที่ไปตามกลุมดาวตางๆ
เราสามารถจับโลกแลวเคลื่อน ไปใหลกู ศรสีเขียวชีใ้ หตรงกลุมกับดาวที่ตองการ รูปวาดก็จะกลายเปน
สัญลักษณของกลุมดาวราศีนนั้ แลวก็คลิกเลือกที่ สัญลักษณก็สามารถจะเขาไปดูรายละเอียดภายในได โดย
ประกอบดวยแผนที่ดาว, ภาพวาดกลุม ดาว, เสนสุริยะวิถี หรือทางเดินของดวงอาทิตยที่ผานกลุม ดาว และ
เสนศูนยสูตรทองฟา ที่บอกวากลุมดาวนัน้ อยูซีกฟาใตและยังมีความเปนมาของกลุมดาววาเปนอยางไร
บาง และ
รายละเอียดของกลุมดาววามีดาวฤกษหรือวัตถุทองฟาอะไรบางที่นาสนใจ เมื่อดูรายละเอียด
เสร็จแลวก็คลิกที่รูปวงกลมที่มีวงกลมเล็กๆ ซอนอยูเพื่อกลับไปหนารวมกลุมดาว 12 ราศีได
- ดวงดาวในวรรณคดีไทย คนไทยมารูจักกลุมดาวหลายกลุมมาตัง้ นานหลายรอยปแลว และก็มีการนํา
ชื่อกลุมดาวมาเปนบทประพันธบางสวนเปนของพระเจา แผนดินหรือของกวีในอดีตซึ่งเราสามารถนํามา
เปรียบเทียบกับกลุมดาวปจจุบันได และมีตัวอยางของบทกลอนเกีย่ วกับกลุมดาวและดาวฤกษทสี่ วางที่มีชื่อ
เปนไทย ๆ ใหเราทองจํากันไวดว ย เพื่อใหเราจํากลุมดาวที่เปนชื่อไทยไดงายขึ้น

- ดวงดาวในลานนา เปนเรื่องของภูมิปญญาทางดาราศาสตรของลานนา ที่ชาวลานนาในอดีต
มีความรูทางดาราศาสตรอยางไรบาง แลวใชประโยชน จากความรูนั้นไดอยางไร และมีแผนที่กลุมดาวนักษัตร
27 กลุม ซึ่งเปนทางเดินของดวงจันทร มีทั้งภาษาลานนาและภาษาไทยและมีการเปรียบเทียบกลุมดาวนักษัตร
กับกลุมดาวในสมัยใหมที่เรารูจักกันทุกวันนี้
ซึ่งชวยใหเราเขาใจทั้งภาษาและวัฒนธรรมของชาวลานนา
ทางดานดาราศาสตรได มากขึ้น และหนาสุดทายก็มเี รื่องราวทั้งหมดไดอานดวย

4. บริการ เปนการบริการของเว็บ มีทั้งภาพถาย, ขาว, กระดานถามตอบใหผูที่เขามาดูเว็บไดใชบริการ
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- หองภาพ เปนที่รวมภาพถายทางดาราศาสตรประกอบดวย
1. ภาพดาวศุกรนหนาดวงอาทิตย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดขึน้ เพียง 2 ครั้งใน
รอบรอยกวาป และมีทั้งภาพขนาดเล็กและภาพขนาดใหญ ใหดาวนโหลด ไปลองคํานวณหาระยะหางระหวาง
โลกกับดวงอาทิตยไดดวย

2. ภาพหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัย เชียงใหม เปนภาพถายบรรยากาศทั่วไปของอาคาร และบริเวณ
ของหอดูดาว
3. ภาพกลองและอุปกรณ จะรวมภาพกลองโทรทรรศนแบบตาง ๆ ทั้งกลอง 20 นิ้ว กลอง 16 นิ้ว และ
กลองขนาดเล็ก รวมทั้งกลองสองตาดวย นอกจากกลองโทรทรรศนแลวยังมีอุปกรณทางดาราศาสตรอื่น ๆ อีก
เชน กลองถายภาพซีซีดี กลองถายภาพดิจิตอล กลองวีดีโอ ที่ใชที่หอดูดาว

4. ภาพวัตถุทองฟา จะแยกเปนภาพในระบบสุริยะ ซึ่งประกอบดวย ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดาว
เคราะห ดาวหาง สวนที่สองคือวัตถุนอกระบบสุริยะ ประกอบดวย กลุม ดาว, ดาวฤกษ, กระจุกดาว, เนบิวลา
และกาแลกซี่ และสวนสุดทายคือ ภาพอื่น ๆ ภาพ Zodiac Light และดาวตก
5. ภาพประทับใจเปนภาพ บรรยากาศของหอดูดาว
6. ภาพกิจกรรม จะรวมกิจกรรมของ หอดูดาว ทั้ง การฟงบรรยาย การดูดาวผานกลองโทรทรรศน
รวมทั้งภาพกิจกรรมนอกสถานที่ดวย
ภาพทั้งหมดในหองภาพนี้สามารถ นําไปใชประกอบการเรียนการสอนได แตก็ขอความกรุณาชวย
อางอิงวามาจากเว็บเครือขายสารสนเทศดาราศาสตรดวย
- กระดานขาว เปนกระดานขาวสําหรับสนทนา โดยตอง log in กอนที่จะเขียนขอความ หรือถาจะอาน
เฉย ๆ ก็เขามาแบบ guest ก็ได ภายในจะแยกกัน 3 กระดานขาว
1. กระดานขาวเรื่องดาราศาสตร สําหรับถามตอบเรื่องดาราศาสตร ดวงดาวหรือ กลุมดาวตาง ๆ
2. กระดานขาวเรื่องทั่วไป สําหรับเรื่องราวในชีวิตประจําวันหรือเรื่องราวทั่วไป ที่ตอ งการจะคุยกัน
3. กระดานขาวปริศนาและนิทาน สําหรับ คุยกับเรื่องนิทาน
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- ขาวและเกร็ดดาราศาสตร เปนหนาที่เสนอขาวสารทางดานดาราศาสตร โดยจะมีขาวลาสุดใหอาน

อยูดานขวามือ ถาตองการอานขาว ก็เลือกคลิกที่ อานตอ ในขาวนั้น ๆ ภายในขาวแตละขาวก็จะมีรายละเอียด
และภาพ ประกอบ 3 ภาพ ที่สามารถคลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญได ดานซายมือ สามารถสงคําถามเกี่ยวกับขาว
ไดดว ย ที่ดานลางของขาวก็จะมีใหเลือกที่จะดูขาวทั้งหมด ตั้งแตเริ่มรายงานขาวเปนตนมา ขาวดาราศาสตร
ใหมจะสงไปกับอีเมลของสมาชิกเสมอทุกสัปดาห

- อีเมล สําหรับผูที่สนใจอยากจะใชอีเมลของเครือขายก็สามารถสมัครใชบริการได แตอาจมีปญหาเรื่อง
พื้นที่ที่จํากัด

5.เกี่ยวกับโครงการ เปนที่รวมรายละเอียดของโครงการสารสนเทศ ริเริ่มมาไดอยางไร และมี
ความสําคัญอยางไรกับการศึกษาทางดานดาราศาสตรของนักเรียนไทยในปจจุบัน
- จุดมุงหมาย ของโครงการ เพื่อเปนสื่อสําหรับครู นักเรียน และผูที่สนใจทางดานดาราศาสตรทั้ง
ประเทศ
- ผูสนับสนุน ซึ่งประกอบดวย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือ สสวท. และ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- คณะผูจัดทําประกอบดวยอาจารยและเจาหนาที่ของคณะวิทยาศาสตรและผูมีความรูดานดาราศาสตร
จากที่อื่น สวนผูผลิตสื่อคือ บริษัท บานานา ซอฟตแวร จํากัด
- ติดตอผูจัดทํา สําหรับผูที่ตองการจะนัดติดตอกับคณะผูจัดทําก็สามารถเลือกไดวาจะติดตอใครและก็
สงรายละเอียดไปได
- เกี่ยวกับโลโก จะอธิบายโลโกของเครือขายวามีความหมายอยางไรบาง
โครงการเครือขายสารสนเทศดาราศาสตรสําหรับโรงเรียน นอกจากจะมีเนื้อหาในเว็บไซตที่อยูบน
อินเตอรเน็ตแลว ยังมีเวอรชั่นที่เปนซีดี เพื่อใหผูใชสามารถใชงานไดงายและสะดวกไมตองตออินเตอรเน็ตก็
สามารถใชงานไดแตจะมีสว นของเว็บไซตที่ตองเขาไปดูในเว็บไซตไมสามารถดูในซีดีได
และในโอกาส
ตอไป ก็จะมีการทําซีดีสื่อการสอนเรื่องตางๆ เพื่อใหผูใชสามารถนําไปใชงานไดเปนเรื่องๆไป
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การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

