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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

เร่ือง ปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลง 

 

 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี ดาวฤกษ์ 

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีอวกาศ 

ตัวช้ีวัด 

ว 3.1 ม.3/3 สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลา การขึ้นและตกของ

ดวงจันทร์ และการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลงทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบจำลองท่ีสมเหตุสมผลได้ (K) 

2. วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลของปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลง และลงข้อสรุปได้ (K) 

3. สรุปความสัมพันธ์และสร้างข้อสันนิษฐานจากข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ (K) 

4. พยากรณ์ปรากฏการณ์น้ำเกิดน้ำตายโดยใช้ความเป็นเหตุผลท่ีเป็นไปได้ (K) 

5. ออกแบบและสร้างแบบจำลองน้ำข้ึนน้ำลงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ (P) 

6. ตระหนักถึงผลกระทบและความสำคัญของปรากฏการน้ำข้ึนน้ำลงท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิต และการดำรงชีวิต (A) 

  

3. สาระสำคัญ 

น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากแรงไทดัล (tidal force) ซึ่งเป็นแรงท่ีเกิดจากแรงดึงดูด

ระหว่างมวลท่ีวัตถุหนึ่งกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่ง ในกรณีน้ีคือการท่ีแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กระทำ

ต่อมวลน้ำบนผิวโลก ถึงแม้ดวงอาทิตย์จะมีมวลมากกว่าดวงจันทร์ แต่ผลของแรงไทดัลที่เกิดจากดวงจันทร์น้ัน 

มีมากกว่าดวงอาทิตย์ เนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ ทำให้แรงไทดัลจากดวงอาทิตย์ส่งผล

ต่อน้ำบนผิวโลกน้อยกว่า 

ขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก แรงไทดัลจากดวงจันทร์จะกระทำกับน้ำบนผิวโลก ทำให้ระดับน้ำในบริเวณ

ที่อยู่ใกล้กับดวงจันทร์สูงขึ้น และในขณะเดียวกันก็ทำให้ระดับน้ำในซีกโลกฝ่ังตรงข้ามสูงขึ้นด้วย ทั้งน้ี เป็นเพราะ

แรงไทดัลของดวงจันทร์มีผลต่อส่วนต่าง ๆ ของผิวโลกแตกต่างกัน ผิวโลกส่วนที่หันหน้าไปทางดวงจันทร์จะได้รับ

รหัสวิชา ว23101 รายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 การศึกษา 2562 เวลา 3 ช่ัวโมง 
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แรงโน้มถ่วงสูงกว่าผิวโลกด้านที่หันออกจากดวงจันทร์ ในขณะเดียวกัน การท่ีโลกหมุนรอบตัวเองก็ทำให้เกิด 

แรงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force) ประกอบกับสภาพเฉื่อย (inertia) ของมวลน้ำในมหาสมุทร ทำให้ไม่เพียง

ระดับน้ำของมหาสมุทรฝั่งที่อยู่ใกล้กับดวงจันทร์สูงขึ้นเท่านั้น แต่ระดับน้ำของมหาสมุทรในซีกโลกฝั่งตรงข้ามก็จะ

สูงข้ึนด้วย ดังน้ัน เม่ือสังเกตมวลน้ำในมหาสมุทรบริเวณท่ีอยู่ในแนวเดียวกันกับดวงจันทร์จะพบว่ามวลน้ำจะโป่งออก

ทั้งสองข้าง (two tidal bulges) หรือเป็นบริเวณที่น้ำขึ้น (high tide) และในขณะเดียวกันบริเวณที่อยู่ในแนวตั้งฉาก

กับดวงจันทร์จะเป็นบริเวณท่ีน้ำลง (low tide) นอกจากน้ี การท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง จะทำให้เราสังเกตเห็นน้ำข้ึน 

2 คร้ัง และน้ำลง 2 คร้ัง ในแต่ละวัน 

นอกจากดวงจันทร์แล้ว ดวงอาทิตย์ก็มีบทบาทต่อการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงเช่นกัน ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) และ

วันเดือนมืด (แรม 15 ค่ำ) โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์จะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้แรงดึงดูดระหว่างมวล

ท่ีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกเสริมกันมากที่สุด ดังนั้น ในวันทั้งสองน้ี น้ำจะขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด 

เรียกว่า น้ำเกิด (spring tide) ส่วนในวันขึ้น 8 ค่ำ และแรม 8 ค่ำ โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์จะเรียงตัวในแนว 

ต้ังฉากกัน ทำให้แรงดึงดูดระหว่างมวลท่ีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกหักล้างกัน น้ำจึงข้ึนและลงน้อยท่ีสุด 

เรียกว่า น้ำตาย (neap tide) 

 

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

1. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

1.1 ความสามารถในการแกCปEญหา 

1.2 ความสามารถในการใชCเทคโนโลยี 

2. สมรรถนะของวิทยาศาสตรNตามแนวทาง PISA 

2.1 การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

• นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้สร้างคำอธิบายท่ีสมเหตุสมผล 

• ระบุ ใช้ และสร้างตัวแบบ และนำเสนอข้อมูลเพ่ือใช้ในการอธิบาย 

• เสนอสมมติฐานเพ่ือใช้ในการอธิบาย 

• พยากรณ์การเปล่ียนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผลท่ีเป็นไปได้ 

• อธิบายถึงศักยภาพของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถนำไปใช้เพ่ือสังคม 

2.2 การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ 

• วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และลงข้อสรุป 

• ระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และเหตุผลในเร่ืองท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์  
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ตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสมรรถนะของผู้เรียนตามแนวทาง PISA 

สมรรถนะ 

การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

• นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้สร้าง

คำอธิบายที่สมเหตุสมผล 

• ระบุ ใช้ และสร้างตัวแบบ และนำเสนอ

ข้อมูลเพื่อใช้ในการอธิบาย 

• เสนอสมมติฐานเพื่อใช้ในการอธิบาย 

• พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในเชิง

วิทยาศาสตร์โดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผล 

ที่เป็นไปได้ 

• อธิบายถึงศักยภาพของความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้เพื่อสังคม 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

การได้มาของความรู้ 

• การตรวจสอบ 

การสืบค้นข้อมูล 

• การตรวจสอบ 

การออกแบบ 

การทดลอง  

• การตรวจสอบ 

การสร้างแบบจำลอง 

กระบวนการ 

• อธิบาย 

• สืบค้นข้อมูล 

• ออกแบบการทดลอง 

• การสร้างแบบจำลอง 

เนื้อหา 

• ปรากฏการณ์ข้างขึ้น 

ข้างแรมที่เกิดจาก 

การขึ้นและตกของ

ดวงจันทร์  

• การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 

จากอิทธิพลของโลก 

ดวงจันทร์ และ 

ดวงอาทิตย์ 

ตัวชี้วัด 

ว 3.1 ม.3/3 

สร้างแบบจำลองที่อธิบายการเกิด

ข้างขึ้นข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลา 

การขึ้นและตกของดวงจันทร์ และ 

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 
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5. สาระการเรียนรู้ 

5.1 ความรู้ (K) 

• การเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 

• วันน้ำเกิดน้ำตาย 

5.2 ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด (P) 

• สร้างแบบจำลองท่ีอธิบายเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 

• สร้างแบบจำลองการเกิดน้ำเกิดน้ำตาย 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

คาบท่ี 1                           50 นาที 

 

6.1 ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) 

6.1.1 (10 นาที) นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมโดยชมวีดีทัศน์จากลิงก์ที่ให้ 

และตอบคำถามต่อไปน้ี https://www.youtube.com/watch?v=WM376BnK9CY (นาทีท่ี 20.25-24.59)  

• จากวิดีทัศน์น้ี นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง 

• การโคจรของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ส่งผลต่อการเกิดข้างข้ึนข้างแรมอย่างไร 

6.1.2 (10 นาที) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาใบกิจกรรมที่ 1 

ปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลง โดยครูช่วยตอบข้อซักถามของนักเรียนท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีศึกษาใบกิจกรรม 

 

6.2 ข้ันสำรวจและค้นหา (Exploration) 

6.2.1 (15 นาที) ให้นักเรียนทำกิจกรรมตอนที่ 1 โดยเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูง

ของน้ำกับเวลา จากน้ันครูสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสงสัยเก่ียวกับลักษณะของกราฟท่ีได้โดยการต้ังคำถาม เช่น 

• ลักษณะกราฟท่ีเกิดข้ึน มีแนวโน้มเป็นอย่างไร คล้ายกับกราฟท่ีนักเรียนเคยเจอมาหรือไม่  

• นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยท่ีทำให้ระดับน้ำมีการข้ึนลงในแต่ละช่วงเวลาของวัน 

ต่อมา นักเรียนและครูร่วมกันสรุปคำตอบในกิจกรรมตอนท่ี 1 ดังน้ี 

• กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงของน้ำกับเวลามีลักษณะเป็นรูปคลื่น โดยมีช่วงที่ระดับน้ำลดลง 

2 ครั้ง ได้แก่ ช่วง 00.00-04.00 น. และ 08.00-16.00 น. และช่วงที่ระดับน้ำสูงขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่ ช่วง 

04.00-08.00 น. และ 16.00-23.00 น. 

• ในหนึ่งวัน ระดับน้ำขึ้นและลงมีความแตกต่างกันตามแต่ละช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของจุดที่ทำการ

ตรวจวัดระดับน้ำกับตำแหน่งของดวงจันทร์ ณ เวลาน้ัน ๆ 

6.2.2 (15 นาที) ครูให้นักเรียนตอบคำถามในตอนท่ี 2 เพ่ือเน้นย้ำความเข้าใจเก่ียวกับการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง  
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ใบกิจกรรมท่ี 1 ปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลง 

 

น้ำข้ึนน้ำลงคืออะไร 

น้ำขึ้นน้ำลงคือปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและลดลงเป็นช่วง ๆ ในแต่ละวัน อันเป็นผลมาจาก 

แรงไทดัล (tidal force) ซึ่งเกิดจากการที่สนามโน้มถ่วงของดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อบริเวณต่าง ๆ ของโลก 

ไม่เท่ากัน น้ำขึ้นจะเกิดบนผิวโลกบริเวณที่มีตำแหน่งใกล้ดวงจันทร์และตรงกันข้ามกับตำแหน่งของดวงจันทร์ 

ส่วนน้ำลงเกิดในพื้นที่บนโลกท่ีอยู่ในแนวตั้งฉากกับตำแหน่งของดวงจันทร์ เมื่อโลกหมุนรอบตัวเอง พื้นที่บน

โลกที่มีตำแหน่ง ใกล้ ตรงกันข้าม หรือตั้งฉากกับดวงจันทร์จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งไป จึงทำให้พื้นที่หนึ่ง ๆ 

เกิดน้ำขึ้นและน้ำลง โดยปกติน้ำทะเลจะขึ้นวันละ 2 ครั้ง และลงวันละ 2 ครั้ง โดยมีช่วงเวลาระหว่างน้ำข้ึน

และน้ำลงประมาณ 6 ชั่วโมง 12 นาที ทำให้น้ำขึ้นครั้งแรกถึงครั้งถัดไปห่างกันประมาณ 12 ช่ัวโมง 25 นาที 

และวันถัดไปน้ำจะขึ้นช้าวันละประมาณ 50 นาที ยกตัวอย่างเช่น น้ำขึ้นครั้งล่าสุดเวลา 00.00 น. น้ำจะข้ึน

คร้ังต่อไปประมาณเวลา 12.25 น. และในวันถัดไปน้ำจะข้ึนประมาณเวลา 00.50 น. 

 

 

รูปท่ี 1 ภาพสถานท่ีเดียวกันถ่ายในช่วงเวลาน้ำข้ึน (ขวา) และน้ำลง (ซ้าย) 
ที่มา: https://wattsupwiththat.com/2015/03/06/study-average-sea-levels-rising-but-tide-levels-have-undergone-little-change/ 

 

แรงไทดัล (tidal force) คืออะไร 

 ตามกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน แรงดึงดูดระหว่างวัตถุจะลดลงเมื่อวัตถุอยู่ไกลกันมากข้ึน 

ดังนั้น เมื่อวัตถุหนึ่ง (วัตถุ ก) ถูกกระทำโดยแรงโน้มถ่วงจากอีกวัตถุหนึ่ง (วัตถุ ข) แรงโน้มถ่วงที่วัตถุ ข กระทำต่อ

วัตถุ ก บนด้านที่ประจันหน้ากับวัตถุ ข กับอีกด้านหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจะแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ในรูปท่ี 2 

ว่าแรงโน้มถ่วงท่ีดวงจันทร์กระทำต่อโลกมีความแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ ความแตกต่างของแรงจะทำให้เกิด

ความเครียด (strain) และหากแรงมีขนาดสูงมากอาจทำให้วัตถุมีรูปร่างบิดเบี้ยวไป นอกจากนี้ ถ้าเนื้อของดาว

ไม่แข็งแรงพอก็อาจจะทำให้ดาวแตกได้ แต่ถ้าเนื้อของดาวมีความหยุ่นก็จะทำให้ดาวยืดออกเป็นทรงรี เราเรียก

แรงภายในที่แตกต่างนี้ว่า แรงไทดัล (tidal force) ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เป็นผลมาจากแรงไทดัล ได้แก่ แรงที่ทำให้

ดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์แตกเป็นวงแหวน แรงท่ีทำให้ดาวพุธเป็นทรงรี และแรงท่ีทำให้เกิดน้ำข้ึนน้ำลง 
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รูปท่ี 2 แผนภาพแสดงแรงโน้มถ่วงท่ีดวงจันทร์กระทำต่อบริเวณต่าง ๆ บนโลก 

 

เหตุใดน้ำจึงข้ึนท้ังสองด้าน (ท่ีอยู่ตรงข้ามกัน) 

เนื่องจากโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีเปลือกแข็ง จึงไม่สามารถยืดหยุ่นตัวไปตามแรงไทดัลท่ีเกิดจาก 

แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ได้ แต่ทว่าพื้นผิวส่วนใหญ่ของโลกปกคลุมด้วยน้ำ ทำให้น้ำในมหาสมุทรบริเวณท่ี

หันหน้าเข้าหาดวงจันทร์จึงโป่งออก (รูปที่ 3ก) แต่ในขณะเดียวกันน้ำในมหาสมุทรที่อยู่ในซีกโลกฝั่งตรงข้าม

กลับโป่งออกด้วย (รูปที่ 3ข) ถึงแม้ว่าทิศทางของแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์น่าจะทำให้ระดับน้ำลดลงก็ตาม 

ท้ังน้ี เป็นเพราะโลกหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดแรงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force) ประกอบกับ

สภาพเฉื่อย (inertia) ของมวลน้ำในมหาสมุทร ทำให้ไม่เพียงระดับน้ำของมหาสมุทรฝั่งที่อยู่ใกล้กับดวงจันทร์

สูงข้ึนเท่าน้ัน แต่ระดับน้ำของมหาสมุทรในซีกโลกฝ่ังตรงข้ามก็จะสูงข้ึนด้วย ดังน้ัน เม่ือสังเกตมวลน้ำในมหาสมุทร

ในบริเวณที่อยู่ในแนวเดียวกันกับดวงจันทร์จะพบว่ามวลน้ำจะโป่งออกทั้งสองข้าง (two tidal bulges) เรียกเป็น

บริเวณที่น้ำขึ้น (high tide) และในขณะเดียวกันบริเวณที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับดวงจันทร์จะเป็นบริเวณที่น้ำลง 

(low tide) ดังแสดงในรูปท่ี 3ค นอกจากน้ี จากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ทำให้เราสังเกตเห็นน้ำขึ้น 2 คร้ัง 

และน้ำลง 2 คร้ัง ในแต่ละวัน 

 

 

รูปท่ี 3 (ก) การโป่งออกของน้ำในมหาสมุทรจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ (ข) การโป่งออกของน้ำ 

ในมหาสมุทรจากแรงหนีศูนย์กลาง (ค) การโป่งออกของน้ำในมหาสมุทรท้ังสองข้าง 

ก ข

ค
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น้ำเกิดน้ำตาย 

ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) และวันเดือนมืด (แรม 15 ค่ำ) โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์จะเรียงตัว 

อยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้แรงดึงดูดระหว่างมวลที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกเสริมกันมากที่สุด 

ดังนั้น ในวันทั้งสองนี้ น้ำจะขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด เรียกว่า น้ำเกิด (spring tide) ส่วนในวันขึ้น 8 ค่ำ และ

แรม 8 ค่ำ โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์จะเรียงตัวในแนวต้ังฉากกัน ทำให้แรงดึงดูดระหว่างมวลท่ีดวงจันทร์

และดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกหักล้างกัน น้ำจึงข้ึนและลงน้อยท่ีสุด เรียกว่า น้ำตาย (neap tide) 

 

 

รูปท่ี 3 (ก) โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์จะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำเกิด  

(ข) โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์จะเรียงตัวในแนวต้ังฉากกัน ทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำตาย 

 

 

กิจกรรมเร่ืองปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลง 

ตอนท่ี 1 พิจารณาข้อมูลระดับความสูงของน้ำ ในวันท่ี 1 เมษายน 2563 ณ ปากแม่น้ำท่าจีน 

เวลา 
ความสูงของน้ำ 

(ม.รทก.) 
เวลา 

ความสูงของน้ำ 

(ม.รทก.) 

เวลา 

(ช่ัวโมง) 

ความสูงของน้ำ 

(ม.รทก.) 

00.00 1.22 08.00 1.10 16.00 -0.75 

01.00 1.05 09.00 1.06 17.00 -0.66 

02.00 0.87 10.00 0.82 18.00 -0.33 

03.00 0.75 11.00 0.53 19.00 0.08 

04.00 0.72 12.00 0.18 20.00 0.53 

05.00 0.78 13.00 -0.17 21.00 0.92 

06.00 0.92 14.00 -0.48 22.00 1.22 

07.00 1.06 15.00 -0.67 23.00 1.36 
หมายเหต:ุ ม.รทก. = เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

ที่มา: https://www.thaiwater.net/v3/sealevel คลังขอ้มูลนำ้และภูมิอากาศแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 

 

ก ข

ขอ้มูลชุดที, 1-5 เป็นขอ้มูลระดบันํ6าทะเลจาก 5 

ประเทศ จาก 5 มหาสมุทร 
• เนน้คาํถามเพื,อใหน้กัเรียนมองหาความ

สมัพนั 
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1. ให้นักเรียนสร้างกราฟเส้นจากข้อมูลปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในหนึ่งวัน โดยใช้แกน X แทนเวลา และ

แกน Y แทนระดับความสูงของน้ำ 
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 

2. จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำในหนึ่งวันกับเวลา กราฟที่ได้มีรูปร่างเป็นอย่างไร มีน้ำข้ึน

และน้ำลงในหน่ึงวันก่ีคร้ัง 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 การสืบเสาะหาข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 

1. แรงไทดัลคืออะไร 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

2. ปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลงเกิดจาก 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

3. ตามปกติแล้ว มีน้ำข้ึนน้ำลงเกิดข้ึนวันละก่ีคร้ัง ระยะเวลาระหว่างน้ำข้ึนและน้ำลงห่างกันประมาณก่ีช่ัวโมง 

และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

4. ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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[แนวคำตอบ] ตอนท่ี 2 การสืบเสาะหาข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 

1. แรงไทดัลคืออะไร 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

2. ปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลงเกิดจาก 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

3. ตามปกติแล้ว มีน้ำข้ึนน้ำลงเกิดข้ึนวันละก่ีคร้ัง ระยะเวลาระหว่างน้ำข้ึนและน้ำลงห่างกันประมาณก่ีช่ัวโมง 

และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

4. ปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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คาบท่ี 2                           50 นาที 

 

6.2.3 (30 นาที) ครูชักชวนให้นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้างขึ้นข้างแรมกับ

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงและน้ำเกิดน้ำตาย และให้นักเรียนสร้างกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำสูงสุด

และต่ำสุดกับข้างขึ้นข้างแรม ต่อมาครูอาจตั้งคำถามเพื่อชักชวนให้นักเรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้างข้ึน

ข้างแรมกับการเกิดน้ำข้ึนน้ำลงและน้ำเกิดน้ำตาย ดังน้ี 

• นักเรียนคิดว่าข้างข้ึนข้างแรมมีความสัมพันธ์กับระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดหรือไม่ อย่างไร 

• จากกราฟ วันใดบ้างท่ีเป็นวันน้ำเกิดและวันน้ำตาย พร้อมให้หลักฐานสนับสนุนข้อสรุป  
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ใบกิจกรรมท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้างข้ึนข้างแรมกับการเกิดน้ำข้ึนน้ำลงและน้ำเกิดน้ำตาย 

 

คำช้ีแจง: ให้นักเรียนศึกษาตารางข้อมูลระดับน้ำทะเลสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวันแล้วนำข้อมูลดังกล่าวมา

เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลสูงสุดและต่ำสุดกับการเกิดข้างข้ึนข้างแรม 

ข้ึน-แรม 
ระดับน้ำ (เมตร) 

ข้ึน-แรม 
ระดับน้ำ (เมตร) 

สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด 

ข้ึน 1 ค่ำ 3.5 0.7 แรม 1 ค่ำ 3.3 0.9 

ข้ึน 2 ค่ำ 3.4 0.7 แรม 2 ค่ำ 3.3 0.9 

ข้ึน 3 ค่ำ 3.4 0.8 แรม 3 ค่ำ 3.3 0.9 

ข้ึน 4 ค่ำ 3.3 0.9 แรม 4 ค่ำ 3.2 0.9 

ข้ึน 5 ค่ำ 3.1 1.1 แรม 5 ค่ำ 3.1 1.0 

ข้ึน 6 ค่ำ 2.9 1.3 แรม 6 ค่ำ 2.9 1.0 

ข้ึน 7 ค่ำ 2.7 1.4 แรม 7 ค่ำ 2.7 1.1 

ข้ึน 8 ค่ำ 2.5 1.5 แรม 8 ค่ำ 2.7 1.2 

ข้ึน 9 ค่ำ 2.5 1.6 แรม 9 ค่ำ 2.7 1.3 

ข้ึน 10 ค่ำ 2.6 1.6 แรม 10 ค่ำ 2.8 1.3 

ข้ึน 11 ค่ำ 2.8 1.5 แรม 11 ค่ำ 2.9 1.2 

ข้ึน 12 ค่ำ 2.9 1.4 แรม 12 ค่ำ 3.1 1.2 

ข้ึน 13 ค่ำ 3.0 1.2 แรม 13 ค่ำ 3.2 1.0 

ข้ึน 14 ค่ำ 3.1 1.1 แรม 14 ค่ำ 3.3 0.8 

ข้ึน 15 ค่ำ 3.2 1.0    
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1. ให้นักเรียนสร้างกราฟเส้นจากข้อมูลปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในหนึ่งวัน โดยใช้แกน X แทนเวลา และ

แกน Y แทนระดับความสูงของน้ำ 
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 

จากกราฟ ข้างต้น  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 

1.1 ระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวันมีความแตกต่างกันหรือไม่ 

ตอบ.............................................................................................................................................................. 

1.2 ในวันใดบ้างท่ีมีระดับน้ำข้ึนน้ำลงแตกต่างกันมากท่ีสุด 

ตอบ.............................................................................................................................................................. 

1.3 ในวันใดบ้างท่ีมีระดับน้ำข้ึนน้ำลงแตกต่างกันน้อยท่ีสุด 

ตอบ.............................................................................................................................................................. 

 

2. จากตารางข้อมูลน้ำขึ้นน้ำลงรายเดือน อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวันมีความ

แตกต่างกัน สืบค้นหาข้อมูลพร้อมแสดงหลักฐานสนับสนุนคำอธิบาย 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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3. จากคำถามข้อ 1 และ 2 ให้นักเรียนลงข้อสรุปในคำถามต่อไปน้ี 

น้ำเกิด 

3.1 วันน้ำเกิด หมายถึง 

ตอบ.............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

3.2 จากข้อมูลระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุด วันน้ำเกิดตรงกับวันใด 

ตอบ.............................................................................................................................................................. 

3.3 ตำแหน่งของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ในวันดังกล่าวมีลักษณะเป็นอย่างไร 

ตอบ.............................................................................................................................................................. 

 

น้ำตาย 

3.4 วันน้ำตาย หมายถึง 

ตอบ.............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

3.5 จากข้อมูลระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุด วันน้ำตายตรงกับวันใด 

ตอบ.............................................................................................................................................................. 

3.6 ตำแหน่งของโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ในวันดังกล่าวมีลักษณะเป็นอย่างไร 

ตอบ.............................................................................................................................................................. 
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6.2.4 (20 นาที) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน และชักชวนให้แต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบ

วิธีการในการสร้างแบบจำลองลงในใบกิจกรรมที่ 3 การสร้างแบบจำลองการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง โดยระบุวัสดุอุปกรณ์

อย่างละเอียด และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสนับสนุนการอธิบายแบบจำลองน้ี แบบจำลองท่ีนักเรียน

สร้างข้ึนน้ัน อาจมีได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

• แบบจำลองแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงจันทร์ (ข้างขึ้นข้างแรม) ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของระดับน้ำในหน่ึงวัน (ข้อมูลระดับรายวัน) 

• แบบจำลองแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ที่ส่งผลต่อความแตกต่างของระดับน้ำ

สูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวัน (ข้อมูลระดับน้ำรายเดือน) 

ครูตรวจสอบการออกแบบแบบจำลองของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงความถูกต้องของหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการอธิบายแบบจำลองนั้น รวมถึงความเป็นไปได้ในการสร้างแบบจำลองโดยไม่จำเป็น 

ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีราคาสูง 

ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างแบบจำลองเป็นการบ้าน และเตรียมนำเสนอในคาบต่อไป  
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ใบกิจกรรมท่ี 3 การออกแบบและสร้างแบบจำลองการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 
 

ตอนท่ี 1 การออกแบบและสร้างแบบจำลอง 

1. นักเรียนออกแบบแบบจำลองปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง โดยนำข้อสรุปจากใบกิจกรรมที่ 1 และ 2 มาใช้ 

ในการสร้างแบบจำลอง โดยระบุวัสดุและอุปกรณ์อย่างละเอียด 

 
 

2. นักเรียนใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เร่ืองใดในการอธิบายแบบจำลอง จงอธิบายอย่างละเอียด 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 

3. ให้นักเรียนสร้างแบบจำลองการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการตามท่ีได้ออกแบบไว้ข้างต้น 
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คาบท่ี 3                           50 นาที 

 

6.3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

6.3.1 (20 นาที) นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแบบจำลองของกลุ่มตนเอง โดยใช้วิธีการ gallery walk  

6.3.2 (10 นาที) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างแบบจำลองและ

ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง โดยใช้ข้อมูลจากใบกิจกรรมท่ี 1-3 ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี 

• ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเป็นผลมาจากแรงไทดัลซ่ึงเป็นอิทธิพลจาก 

การท่ีแรงโน้มถ่วงท่ีดวงจันทร์กระทำต่อโลกมีความแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ ความแตกต่างของแรง

จะทำให้เกิดความเครียด (strain) จนอาจทำให้วัตถุมีรูปร่างบิดเบี้ยวไป สำหรับโลกที่มีมวลน้ำปกคลุม

บนพ้ืนผิวและสามารถยืดหยุ่นตามแรงดึงดูดได้ แรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์จะทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง  

แรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์ก็มีอิทธิพลต่อมวลน้ำบนผิวโลกเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ดวงอาทิตย์

จะมีมวลมากกว่าดวงจันทร์ แต่ผลของแรงไทดัลท่ีเกิดจากดวงอาทิตย์น้ันมีน้อยกว่าดวงจันทร์ เน่ืองจาก

ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ 

• ขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก แรงไทดัลจากดวงจันทร์จะกระทำกับมวลน้ำบนพื้นโลกที่มีสถานะเป็น

ของเหลว ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นในทิศทางที่ดวงจันทร์ปรากฏ และในขณะเดียวกัน ระดับน้ำในซีกโลก 

ฝั่งตรงข้ามจะสูงข้ึนด้วย เพราะโลกก็หมุนรอบตัวเองทำให้เกิดแรงหนีศูนย์กลาง (centrifugal force) 

และจากสภาพเฉื่อย (inertia) ของมหาสมุทร ทำให้ผิวน้ำของมหาสมุทรโป่งออกสองข้าง (two tidal 

bulges) ในแนวเดียวกับดวงจันทร์ นอกจากน้ี ผลจากท่ีโลกหมุนรอบตัวเองก็ทำให้ตำแหน่งท่ีเราสังเกต

ระดับน้ำถูกพาผ่านจุดท่ีโป่งออก ในแต่ละวันเราจึงสังเกตเห็นท้ังน้ำข้ึนและน้ำลง 

• ด้วยปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกและอิทธิพลของดวงจันทร์ที่มีต่อโลก 

โดยเราพบว่าการเกิดน้ำลงน้ำลงมีท้ังหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) น้ำเดี่ยว (diurnal) น้ำขึ้น 1 คร้ัง และ

น้ำลง 1 ครั้งต่อวัน พบทางฝั่งทะเลอ่าวไทย (2) น้ำคู่ (semidiurnal) น้ำขึ้น 2 ครั้ง และน้ำลง 2 คร้ัง

ต่อวัน มักพบฝ่ังทะเลอันดามัน (3) น้ำผสม (mixed) น้ำข้ึนน้ำลงในหน่ึงวันอย่างไม่เป็นระบบ 

• ในวันเพ็ญ (ข้ึน 15 ค่ำ) หรือวันเดือนมืด (แรม 15 ค่ำ) โลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์จะอยู่ในแนว

เส้นตรงเดียวกัน ทำให้แรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เสริมกันมากที่สุด ดังนั้นในวันทั้งสองน้ี 

น้ำจึงขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุด เรียกว่า น้ำเกิด (spring tide) แต่สำหรับวันข้ึน 8 ค่ำ และแรม 8 ค่ำ โลก 

ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์จะเรียงตัวกันในแนวตั้งฉาก ทำให้แรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

หักล้างกัน น้ำจึงข้ึนต่ำท่ีสุดและลงน้อยท่ีสุด เรียกว่า น้ำตาย (neap tide) 

 

6.4 (10 นาที) ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) 

นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมท่ี 4 ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงกับพลังงานทางเลือก เพ่ือวิเคราะห์หาบริเวณ

ในประเทศไทยท่ีมีความเหมาะสมกับโครงการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำข้ึนน้ำลงมากท่ีสุด  
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ใบกิจกรรมท่ี 4 ปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลงกับพลังงานทางเลือก 
 

คำช้ีแจง: ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำจาก 4 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ เกาะสมุย ปากน้ำระนอง และ

เกาะตะเภาน้อย เพื่อประเมินว่าบริเวณใดในประเทศไทยท่ีมีความเหมาะสมกับโครงการทดลอง

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำข้ึนน้ำลงมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำระหว่างวันท่ี 1-7 เมษายน 2563 

วนัที ่

ท่าเรือกรุงเทพ เกาะสมุย ปากน้ำระนอง เกาะตะเภาน้อย 

เวลา 
ระดับนำ้ 

(เมตร) 
เวลา 

ระดับน้ำ 

(เมตร) 
เวลา 

ระดับน้ำ 

(เมตร) 
เวลา 

ระดับน้ำ 

(เมตร) 

1 เมษายน 2563 

04:29 2.26 03:30 2.36 02:13 2.68 02:20 2.36 

08:14 2.59 18:42 1.32 07:53 1.52 08:28 1.48 

16:34 0.82 
  

15:26 2.82 15:00 2.56 
    

21:12 1.66 21:35 1.56 

2 เมษายน 2563 

01:12 2.59 04:17 2.35 04:15 2.48 03:51 2.18 

05:49 2.46 18:36 1.27 10:02 1.79 09:54 1.67 

08:25 2.52 
  

16:58 2.75 16:49 2.44 

17:24 0.86 
  

23:45 1.64 23:52 1.60 

3 เมษายน 2563 

03:25 2.67 05:15 2.33 05:54 2.53 06:38 2.23 

18:40 0.94 18:26 1.23 12:14 1.66 12:17 1.69 
    

18:43 2.87 18:59 2.55 
      

  

4 เมษายน 2563 

04:41 2.79 06:38 2.3 01:21 1.33 01:34 1.36 

20:23 0.99 18:14 1.23 07:54 2.81 08:05 2.48 
    

13:36 1.38 13:52 1.46 
    

20:15 3.17 20:15 2.80 

5 เมษายน 2563 

05:06 2.88 08:27 2.29 02:23 0.99 02:31 1.06 

11:52 1.96 18:12 1.26 08:51 3.16 08:57 2.77 

13:56 2.01 
  

14:43 1.08 14:51 1.18 

22:21 0.96 
  

21:11 3.47 21:05 3.05 

6 เมษายน 2563 

05:30 2.93 09:45 2.28 03:18 0.68 03:17 0.78 

12:04 1.71 18:00 1.34 09:41 3.48 09:38 3.04 

16:21 2.22 23:43 1.61 15:44 0.88 15:39 0.93 

23:43 0.91 
  

22:00 3.70 21:47 3.26 

7 เมษายน 2563 

05:57 2.95 02:48 1.55 04:11 0.42 04:00 0.57 

12:39 1.43 10:42 2.23 10:29 3.74 10:15 3.26 

17:38 2.50 18:00 1.42 16:37 0.54 16:24 0.73 
  

23:33 1.78 22:45 3.85 22:26 3.38 
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บริเวณใดในประเทศไทยที่มีความเหมาะสมกับโครงการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง 

มากท่ีสุด เพราะเหตุใด 

ตอบ................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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6.5 (10 นาที) ข้ันประเมิน (Evaluation)  

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเก่ียวกับปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลง จากชุดข้อสอบตามแนวทาง PISA 

 

 

 

เด็กชายน้ำเพชรอาศัยอยู่ในบ้านริมทะเล เขาได้สังเกตและจดบันทึกข้อมูลของระดับน้ำในแต่ละวัน 

ท่ีเวลาต่าง ๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน ดังตาราง 

 

น้ำข้ีนน้ำลง 
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คำถามท่ี 1: น้ำข้ึนน้ำลง 

จากข้อมูลระดับน้ำท่ีเด็กชายน้ำเพชรจดบันทึก ให้ตอบคำถามต่อไปน้ี 

 

เด็กชายน้ำเพชรได้นำข้อมูลที่เขาสนใจ มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงของน้ำ

กับเวลาของวันท่ีเขาสนใจ 4 วัน ดังกราฟ 

 

เส้นกราฟใดท่ีแสดงข้อมูลระดับความสูงของน้ำในวันท่ี 15 มิถุนายน 

o กราฟ A 

o กราฟ B 

o กราฟ C 

o กราฟ D 
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คำถามท่ี 2: น้ำข้ึนน้ำลง 

จากข้อมูลระดับน้ำท่ีเด็กชายน้ำเพชรจดบันทึก ให้ตอบคำถามต่อไปน้ี 

เด็กชายน้ำเพชรนำข้อมูลในตารางที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์และเขียนข้อสรุปได้ถูกต้องหรือไม่ จงคลิก

ตัวเลือกระหว่างคำว่า “ถูกต้อง” หรือ “ไม่ถูกต้อง” ในแต่ละข้อสรุปต่อไปน้ี 

 

ข้อสรุปต่อไปน้ี สรุปได้ถูกต้องหรือไม่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1. ระดับน้ำท่ีข้ึนสูงสุดในแต่ละวันมีค่าเท่ากัน o o 

2. เวลาท่ีน้ำข้ึนสูงสุดในแต่ละวัน มีแนวโน้มเร็วข้ึนเม่ือเทียบกับ 

วันก่อนหน้า 
o o 

3. ในแต่ละวันน้ำข้ึนคร้ังท่ี 2 มีระดับความสูงของน้ำน้อยกว่า 

คร้ังท่ี 1 เสมอ 
o o 

4. ในวันเดียวกัน เวลาท่ีน้ำข้ึนคร้ังท่ี 2 จะช้ากว่าเวลาท่ีน้ำข้ึน 

คร้ังแรกอยู่ประมาณ 6 ช่ัวโมง 
o o 
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คำถามท่ี 3: น้ำข้ึนน้ำลง 

จากข้อมูลระดับน้ำท่ีเด็กชายน้ำเพชรจดบันทึก ให้ตอบคำถามต่อไปน้ี 

น้ำเกิดน้ำตาย เป็นสภาวะการข้ึนลงของระดับน้ำทะเลอย่างหน่ึง 

วันน้ำเกิด (spring tide) หมายถึง วันที่น้ำขึ้นในระดับสูงมากที่สุดและลดลงในระดับที่ต่ำมากที่สุด

เม่ือเทียบกับวันอ่ืน ๆ ในรอบเดือน 

วันน้ำตาย (neap tide) หมายถึง วันที่น้ำขึ้นได้น้อยที่สุดและลดระดับลงได้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ

วันอ่ืน ๆ ในรอบเดือน 

 

จากตารางบันทึกของเด็กชายน้ำเพชร วันใดท่ีเป็นวันน้ำเกิด 

วันน้ำเกิด คือ วันท่ี................มิถุนายน 

ให้อธิบายเหตุผลสนับสนุนด้วย ว่าเพราะเหตุใด วันดังกล่าวจึงเป็นวันน้ำเกิด 
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[เฉลย] คำถามท่ี 1: น้ำข้ึนน้ำลง 

จากข้อมูลระดับน้ำท่ีเด็กชายน้ำเพชรจดบันทึก ให้ตอบคำถามต่อไปน้ี 

 

เด็กชายน้ำเพชรได้นำข้อมูลที่เขาสนใจ มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสูงของน้ำ

กับเวลาของวันท่ีเขาสนใจ 4 วัน ดังกราฟ 

 

เส้นกราฟใดท่ีแสดงข้อมูลระดับความสูงของน้ำในวันท่ี 15 มิถุนายน 

o กราฟ A 

o กราฟ B 

R กราฟ C 

o กราฟ D 
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[เฉลย] คำถามท่ี 2: น้ำข้ึนน้ำลง 

จากข้อมูลระดับน้ำท่ีเด็กชายน้ำเพชรจดบันทึก ให้ตอบคำถามต่อไปน้ี 

เด็กชายน้ำเพชรนำข้อมูลในตารางที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์และเขียนข้อสรุปได้ถูกต้องหรือไม่ จงคลิก

ตัวเลือกระหว่างคำว่า “ถูกต้อง” หรือ “ไม่ถูกต้อง” ในแต่ละข้อสรุปต่อไปน้ี 

 

ข้อสรุปต่อไปน้ี สรุปได้ถูกต้องหรือไม่ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1. ระดับน้ำท่ีข้ึนสูงสุดในแต่ละวันมีค่าเท่ากัน o R 

2. เวลาท่ีน้ำข้ึนสูงสุดในแต่ละวัน มีแนวโน้มเร็วข้ึนเม่ือเทียบกับ 

วันก่อนหน้า 
o R 

3. ในแต่ละวันน้ำข้ึนคร้ังท่ี 2 มีระดับความสูงของน้ำน้อยกว่า 

คร้ังท่ี 1 เสมอ 
o R 

4. ในวันเดียวกัน เวลาท่ีน้ำข้ึนคร้ังท่ี 2 จะช้ากว่าเวลาท่ีน้ำข้ึน 

คร้ังแรกอยู่ประมาณ 6 ช่ัวโมง 
o R 
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7. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  

1. สีเมจิก 

2. กระดาษแผ่นใหญ่ 

3. ใบกิจกรรมท่ี 1 ปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลง 

4. ใบกิจกรรมท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างข้างข้ึนข้างแรมกับการเกิดน้ำข้ึนน้ำลงและน้ำเกิดน้ำตาย 

5. ใบกิจกรรมท่ี 3 การออกแบบและสร้างแบบจำลองการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง 

6. ใบกิจกรรมท่ี 4 ปรากฏการณ์น้ำข้ึนน้ำลงกับพลังงานทางเลือก 

7. Search Engine ต่าง ๆ เช่น Google และ Yahoo เป็นต้น 

[เฉลย] คำถามท่ี 3: น้ำข้ึนน้ำลง 

จากข้อมูลระดับน้ำท่ีเด็กชายน้ำเพชรจดบันทึก ให้ตอบคำถามต่อไปน้ี 

น้ำเกิดน้ำตาย เป็นสภาวะการข้ึนลงของระดับน้ำทะเลอย่างหน่ึง 

วันน้ำเกิด (spring tide) หมายถึง วันที่น้ำขึ้นในระดับสูงมากที่สุดและลดลงในระดับที่ต่ำมากที่สุด

เม่ือเทียบกับวันอ่ืน ๆ ในรอบเดือน 

วันน้ำตาย (neap tide) หมายถึง วันที่น้ำขึ้นได้น้อยที่สุดและลดระดับลงได้น้อยที่สุดเม่ือเทียบกับ

วันอ่ืน ๆ ในรอบเดือน 

 

จากตารางบันทึกของเด็กชายน้ำเพชร วันใดท่ีเป็นวันน้ำเกิด 

วันน้ำเกิด คือ วันท่ี......20......มิถุนายน 

ให้อธิบายเหตุผลสนับสนุนด้วย ว่าเพราะเหตุใด วันดังกล่าวจึงเป็นวันน้ำเกิด 

ระดับน้ำข้ึนสูงสุด 3.6 เมตร และระดับน้ำลงต่ำสุดเป็น 0.9 เมตร 

ระดับน้ำข้ึนสูงสุด 3.1 เมตร และระดับน้ำลงต่ำสุดเป็น 0.7 เมตร 
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8.  การวัดและประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 

เครื่องมือ 

การประเมิน 

แบบประเมิน 

ใบกิจกรรม / 

แบบประเมิน

ชิ้นงาน / 

แบบประเมิน 

การนำเสนอ 

แบบประเมิน 

ใบกิจกรรม 

แบบประเมิน 

ใบกิจกรรม 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ใบกิจกรรมที่ 1 

ปรากฏการณ์น้ำขึ้น 

น้ำลง / 

ใบกิจกรรมที่ 3 การ

ออกแบบและสร้าง

แบบจำลองการเกิด

น้ำขึ้นน้ำลง 

ใบกิจกรรมที่ 2 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้างขึ้นข้างแรมกับ

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง

และน้ำเกิดน้ำตาย 

ใบกิจกรรมที่ 2 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้างขึ้นข้างแรมกับ

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง

และน้ำเกิดน้ำตาย 

จุดประสงค์ตามตัวชี้วัด 

1. อธิบายปรากฏการณ์น้ำขึ้น

น้ำลงทางวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้แบบจำลองที่

สมเหตุสมผลได้ (K) 

2. วิเคราะห์ แปลความหมาย

ข้อมูลของปรากฏการณ์ 

น้ำขึ้นน้ำลง และ 

ลงข้อสรุปได้ (K) 

3. สรุปความสัมพันธ์และ 

สร้างข้อสันนิษฐานจาก

ข้อมูลที่มีอยู่ได้ (K) 

สมรรถนะความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

ตามแนวทาง PISA 

1. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
 1) นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้สร้างคำอธิบายที่

 สมเหตุสมผล 

 2) ระบุ ใช้ และสร้างตัวแบบ และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ 

 ในการอธิบาย 

 3) เสนอสมมติฐานเพื่อใช้ในการอธิบาย 

 4) พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้

 ความเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นไปได้ 
 5) อธิบายถึงศักยภาพของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 ที่สามารถนำไปใช้เพื่อสังคม 

 

2. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยาน 

ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

 1) วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

 และลงข้อสรุป 
 2) ระบุข้อสันนิษฐาน ประจักษ์พยาน และเหตุผล  

 ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับ 3 

เครื่องมือ 

การประเมิน 

แบบประเมิน

ใบกิจกรรม 

แบบประเมิน

ใบกิจกรรม /  

แบบประเมิน

ชิ้นงาน /  

แบบประเมิน

การนำเสนอ 

แบบประเมิน

ใบกิจกรรม 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 

ใบกิจกรรมที่ 2 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้างขึ้นข้างแรมกับ 

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง

และน้ำเกิดน้ำตาย 

ใบกิจกรรมที่ 3  

การออกแบบและสร้าง

แบบจำลองการเกิด 

น้ำขึ้นน้ำลงและ /  

แบบจำลองการเกิด 

น้ำขึ้นน้ำลง 

ใบกิจกรรมที่ 4 

ปรากฏการณ์น้ำขึ้น 

น้ำลงกับพลังงาน

ทางเลือก 

จุดประสงค์ตามตัวชี้วัด 

4. พยากรณ์ปรากฏการณ์ 

น้ำเกิดน้ำตายโดยใช้ 

ความเป็นเหตุผลที่ 

เป็นไปได้ (K) 

5. ออกแบบและสร้าง

แบบจำลองน้ำขึ้นน้ำลง 

ตามหลักการทาง

วิทยาศาสตร์ได้ (P) 

6. ตระหนักถึงผลกระทบและ

ความสำคัญของปรากฏการณ์ 

น้ำขึ้นน้ำลงที่มีต่อสิ่งมีชีวิต 

และการดำรงชีวิต (A) 

สมรรถนะความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

ตามแนวทาง PISA 
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ระดับคุณภาพ 

1 

นักเรียนสามารถอธิบายผลของ 

แรงไทดัลที่ดวงจันทร์ดวงและ

ดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกทำให้

เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง

ได้แต่ไม่ถูกต้อง 

นักเรียนมีคะแนนในแบบ

ประเมิน 0-4 คะแนน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

ความหมายของวันน้ำเกิด 

น้ำตายได้ แต่ไม่ถูกต้อง 

 

2 

นักเรียนสามารถอธิบายผลของ 

แรงไทดัลที่ดวงจันทร์และ 

ดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกทำให้

เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง 

ได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ชัดเจน 

นักเรียนมีคะแนนในแบบ

ประเมิน 6-8 คะแนน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

ความหมายของวันน้ำเกิด 

น้ำตายได้บางส่วน 

 

3 

นักเรียนสามารถอธิบายผลของ 

แรงไทดัลที่ดวงจันทร์และ 

ดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกทำให้

เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง 

ได้อย่างถูกต้องโดยใช้วลีเดิม 

จากผลการสืบค้น 

นักเรียนมีคะแนนในแบบ

ประเมิน 9-12 คะแนน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

ความหมายของวันน้ำเกิด 

น้ำตายได้อย่างถูกต้องโดยใช้ 

วลีเดิมจากผลการสืบค้น 

 

4 

นักเรียนสามารถอธิบายผลของ 

แรงไทดัลที่ดวงจันทร์และ 

ดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกทำให้

เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง 

ได้อย่างถูกต้อง 

นักเรียนมีคะแนนในแบบ

ประเมิน 13-16 คะแนน 

นักเรียนสามารถอธิบาย

ความหมายของวันน้ำเกิด 

น้ำตายได้อย่างถูกต้อง 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ประเด็นการประเมิน 

1. อธิบายผลของแรงไทดัลที่ 

ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์

กระทำต่อโลกทำให้เกิด

ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง 

2. สร้างแบบจำลองการเกิด

น้ำขึ้นน้ำลง/น้ำเกิดน้ำตาย 

3. อธิบายความหมายของ 

วันน้ำเกิดน้ำตาย 
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ระดับคุณภาพ 

1 

นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึง

ความสำคัญของการเกิดน้ำขึ้น 

น้ำลงที่มีผลต่อการดำรงชีวิต 

ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน

ใบกิจกรรมที่ 4 ได้ แต่ไม่ถูกต้อง 

 

 การแปลความหมาย 

    ระดับ 4  หมายถึง  มีระดับคุณภาพดีมาก   ระดับ 3  หมายถึง  มีระดับคุณภาพดี 

    ระดับ 2  หมายถึง  มีระดับคุณภาพพอใช้   ระดับ 1  หมายถึง  มีระดับคุณภาพปรับปรุง 

 

2 

นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึง

ความสำคัญของการเกิดน้ำขึ้น 

น้ำลงที่มีผลต่อการดำรงชีวิต 

ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน

ใบกิจกรรมที่ 4 ได้อย่างถูกต้อง

บางส่วน 

3 

นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึง

ความสำคัญของการเกิดน้ำขึ้น 

น้ำลงที่มีผลต่อการดำรงชีวิต 

ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน

ใบกิจกรรมที่ 4 ได้อย่างถูกต้อง

เป็นส่วนมาก 

4 

นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึง

ความสำคัญของการเกิดน้ำขึ้น 

น้ำลงที่มีผลต่อการดำรงชีวิต 

ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน 

ใบกิจกรรมที่ 4 ได้อย่างถูกต้อง 

ประเด็นการประเมิน 

4. ความสำคัญของการเกิด

น้ำขึ้นน้ำลงที่มีผลต่อการ

ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อม 
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แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินการสร้างแบบจำลองการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง/น้ำเกิดน้ำตาย 

คำชี้แจง: ให้ทำการประเมินที่ตรงกับระดับคุณภาพของนักเรียนตามความเป็นจริงและกรอกคะแนนตามระดับคุณภาพที่ได้ 

ผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมคะแนน 

(16 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสื่อ

ความหมายของ

แบบจำลอง 

(4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ์ 

ของแบบจำลอง

กับข้อมูล 

(4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกใช้วัสดุ

ในการสร้าง 

แบบจำลอง 

(4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผน 

การออกแบบ

แบบจำลอง 

(4 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการประเมินด้านทักษะการสร้างแบบจำลอง 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

13-16 4 ดีมาก 

9-12 3 ดี 

5-8 2 พอใช้ 

0-4 1 ควรปรับปรุง 

เกณฑ์การผ่าน: ผลการประเมินได้ระดับคุณภาพ ดี (ระดับ 3) หรือ ได้คะแนนต้ังแต่ 9 คะแนน ข้ึนไป 

 

เกณฑ์การตัดสินการสร้างแบบจำลองการเกิดน้ำข้ึนน้ำลง/น้ำเกิดน้ำตาย 

การสร้างแบบจำลอง 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

วางแผนการออกแบบจำลอง 

1. ร่างแบบจำลองได้ 

2. เขียนอธิบายข้อมูลได้ครบทุกข้อมูล 

3. เขียนอธิบายข้อมูลได้ครบบางข้อมูล 

4. อธิบายการออกแบบจำลองได้ 

ปฏิบัติได้ 

ท้ัง 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 

การเลือกใช้วัสดุในการสร้างแบบจำลอง 

1. นำวัสดุในการสร้างแบบจำลองมาครบถ้วน 

2. วัสดุท่ีเลือกสามารถหาได้ง่ายในท้องถ่ิน 

3. เลือกวัสดุเหมาะสมกับแบบจำลอง 

4. ใช้วัสดุได้ในการสร้างแบบจำลองได้อย่างถูกต้อง 

ปฏิบัติได้ 

ท้ัง 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 

ลักษณะของแบบจำลองสัมพันธ์กับข้อมูล 

1. แบบจำลองท่ีสร้างสอดคล้องกับข้อมูล 
2. แบบจำลองสามารถอธิบายข้อมูลได้ครบถ้วน 

3. แบบจำลองสัมพันธ์กับข้อมูล 

4. อธิบายลักษณะของแบบจำลอง 

ปฏิบัติได้ 

ท้ัง 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 

การส่ือความหมายของแบบจำลอง 

1. เขียนบรรยายรูปภาพด้วยภาษาท่ีกระชับชัดเจน

และทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้้้ถูกต้อง 

2. แบบจำลองมีครบถ้วนกับข้อมูลท่ีกำหนดให้ 

3. แบบจำลองมีความถูกต้อง 
4. แบบจำลองมีความสวยงาม 

ปฏิบัติได้ 

ท้ัง 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
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9. บันทึกผลหลังการสอน 

9.1 สรุปผลการเรียนการสอน 

นักเรียนจำนวน ............................... คน 

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ .............. คน  คิดเป็นร้อยละ ................................ 

ไม่ผ่านจุดประสงค์ ........................... คน  คิดเป็นร้อยละ ................................. 

ได้แก่ 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

 

9.2 ปัญหา/อุปสรรค 

(ผลการประเมินท่ีไม่เป็นไปตามจุดประสงค์สู่ตัวช้ีวัด คุณลักษณะหรือสมรรถนะของผู้เรียน) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

9.3 แนวทางแก้ไข /แนวทางการพัฒนา 

(แนวทางการแก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนให้ได้ ตามตัวช้ีวัด คุณลักษณะ หรือสมรรถนะของผู้เรียน) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 

ลงช่ือ................................................................. 

(..........................................................) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ............................................... 
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ความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

 แผนการจัดการเรียนรู้ของ..........................................................................................สรุปผล ดังน้ี 

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

r นำไปใช้ได้จริง 

r ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้ (ระบุ)............................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

r มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 

r เน้นการคิด 

r มีการบูรณาการ 

r ฝึกทักษะการปฏิบัติจริง 

r มีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

3. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

        

ลงช่ือ................................................................. 

(..........................................................) 

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน............................................... 

 

 


