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บุญรักษา สุนทรธรรม *

ความสำคัญและความร่วมมือในการจัดทำระบบสารสนเทศดาราศาสตร์

ก

ารพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบนั ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ในส่วนทีเ่ ป็น
โครงสร้างพืน้ ฐานได้แก่ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์นน้ั
มี ก ารพั ฒ นาทั ้ ง ทางด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล ตลอดจนระบบที่
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เพื่อการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการส่งข้อสารสนเทศใน
ลักษณะต่างๆเพื่อการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ
ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง อย่ า งไรก็ ต ามนอกจาก
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว สิง่ ทีส่ ำคัญ
อย่ า งยิ ่ ง ที ่ จ ะทำให้ เ กิ ด ระบบสารสนเทศที ่ ม ี
ประโยชน์และสามารถนำมาใช้งานได้อย่างแท้จริง
ก็คือ เนื้อหาสาระที่จะนำเสนอที่จะต้องเป็นระบบ
มีความหลากหลายชัดเจน และครอบคลุมสาระ
การเรียนรูท้ จ่ี ะทำให้ผคู้ น้ คว้าสามารถดึงองค์ความรู้
ออกมาได้จากเนือ้ หาสาระเหล่านัน้ อย่างเหมาะสม

พัฒนาจากแนวปรัชญาเกีย่ วกับการกำเนิดจักรวาล
ผสมผสานกับวิชาวิทยาศาสตร์ตา่ ง ๆ เช่น ฟิสกิ ส์
คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เป็นต้น ทำให้สามารถ
อธิบายได้อย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับระบบสุรยิ ะ สภาวะ
ทางกายภาพและเคมีของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์
การวิวัฒนาการของวัตถุท้องฟ้าชนิดต่าง ๆ การ
กำเนิดของเอกภพ ตลอดจนความเป็นไปได้ของ
การค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและสิ่งมี
ชีวิตนอกพิภพ สำหรับด้านการสังเกตการณ์นับ
ตัง้ แต่ยคุ ทีย่ งั ไม่มกี ล้องดูดาว มนุษย์สามารถสร้าง
แผนทีด่ าวและกำหนดตำแหน่งของดาวเคราะห์บน
แผนที่ดาวในแต่ละวัน สามารถวัดตำแหน่งและ
ความสว่างของดาวโดยใช้เครือ่ งมืออย่างง่าย ตราบ
จนกระทั่งกาลิเลโอได้สร้างกล้องดูดาวกล้องแรก
ขึน้ มาในโลก ปัจจุบนั นักดาราศาสตร์สามารถสร้าง
กล้องดูดาวทีว่ ดั คลืน่ ทีแ่ ผ่ออกมาในช่วงความยาว
คลืน่ ต่าง ๆ เช่น คลืน่ ทีต่ ามองเห็น คลืน่ วิทยุ อัลตราไวโอเล็ต อินฟราเรด เป็นต้น ทัง้ บนภาคพืน้ ดินและ
วิทยาการทางด้านดาราศาสตร์ในปัจจุบัน อากาศ ดังนั้นข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ทางด้าน
มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านทฤษฎี ดาราศาสตร์จงึ มีมากมายมหาศาล กระจัดกระจาย
และการสังเกตการณ์ ทางด้านทฤษฎีนน้ั ได้มกี าร อยูใ่ นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากมายทัว่ โลก

* รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สารสนเทศข้อมูลและความรูท้ างดาราศาสตร์ทค่ี รบ
ถ้วนสมบูรณ์ ทีส่ ามารถค้นหาได้อย่างสะดวก และ
สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันมี
สถาบันการศึกษาและองค์กรทางวิชาการหลายแห่ง
ในประเทศไทย มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ทางด้านดาราศาสตร์ทจ่ี ะสามารถเผยแพร่องค์ความรู้
ทางดาราศาสตร์สโู่ รงเรียนผ่านระบบสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผ์ ล ซึง่ ทางสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของระบบสารสนเทศ
ดาราศาสตร์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์
สำหรับครูนักเรียนที่จะได้มีโอกาสค้นคว้าข้อมูลที่
หลากหลายเพือ่ นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนใน
โรงเรียน จึงได้รว่ มมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีความพร้อมในการบริการ
วิ ช าการด้ า นดาราศาสตร์ ท ั ้ ง ด้ า นองค์ ค วามรู ้
หอดูดาวและบุคลากร จัดทำโครงการสารสนเทศ
ดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนขึ้นมา เนื่องจาก
การทำระบบสารสนเทศนีท้ ำในรูปของเว็บไซต์เพือ่
ให้ครู นักเรียน และผูส้ นใจทางดาราศาสตร์เข้ามา
ใช้ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นนอกจากความสมบูรณ์
ทันสมัย และ หลากหลายของข้อมูลแล้ว เว็บไซต์น้ี
ยังเน้นการนำเสนอให้มรี ปู แบบทีเ่ ป็นบรรยากาศของ
การเรียนการสอนนอกห้องเรียนทีน่ กั เรียนสามารถ
ค้นคว้าหาความรูแ้ ละทำความเข้าใจด้วยตนเองได้
โดยมีครูเป็นผู้ที่คอยชี้แนะ นอกจากนี้เว็บไซต์
ยังเน้นความสวยงาม และความแปลกใหม่ของ
การนำเสนอที่จะกระตุ้นความสนใจและดึงดูดใจ
สำหรับผูท้ เ่ี ข้ามาใช้ทกุ ระดับอีกด้วย

ปัจจุบนั ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของดาราศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่กระตุ้น
ให้คนมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
องค์ความรูท้ างดาราศาสตร์ทำให้คนโดยเฉพาะเยาวชน
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในแง่ของการใช้
ความคิดในเชิงเหตุผล ความคิดในเชิงสร้างสรรค์
การมีจินตนาการ การรู้จักอดทน และเป็นผู้ที่มี
ความรักและเห็นความสำคัญของธรรมชาติจึงได้
มีการบรรจุเนื้อหาดาราศาสตร์ในสาระการเรียนรู้
พื้นฐานวิทยาศาสตร์เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ ตามมาตรฐานช่วงชัน้ ทีส่ อดคล้องกับการจัด
การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ภายใต้การดำเนินการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นอกจากนี้ มูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(สอวน.) ได้มดี ำริให้เพิม่ วิชาดาราศาสตร์ นอกจากนี้
ในปัจจุบนั โรงเรียนต่าง ๆ มากมายจัดให้มชี มุ นุม
นักดาราศาสตร์รนุ่ เยาว์ในโรงเรียน เพือ่ ส่งเสริมให้
นักเรียนจัดกิจกรรมและศึกษาหาความรู้ทางด้าน
ดาราศาสตร์

ดังนัน้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิง่ ทีค่ รูและ
นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศจะต้องได้รบั
การอบรมความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ที่ถูกต้อง
ตลอดจนมีทักษะและประสบการณ์ทางด้านการ
ปฏิบัติการและสังเกตการณ์ทางด้านดาราศาสตร์
ในระดับหนึ่ง และสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแหล่ง
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โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงสร้างของระบบสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน
เป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ
ดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน โดยการให้โรงเรียน
สามารถขอบริ ก ารข้ อ มู ล ทางดาราศาสตร์ จ าก
กล้องดูดาวแบบ Robotic ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 และ 0.5 เมตรของหอดูดาวสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
และจัดสร้างเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาดาราศาสตร์
ทีจ่ ำเป็นสำหรับสาระการเรียนรูพ้ น้ื ฐานวิทยาศาสตร์
ตามมาตรฐานช่วงชัน้ เรือ่ งโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
โดยมีหวั ข้อทีน่ า่ สนใจทางดาราศาสตร์ตง้ั แต่ระดับ
พื้นฐานสำหรับนักเรียนและผู้สนใจทางด้านดาราศาสตร์ทั่วไปจนถึงระดับสูงที่ครูสามารถจะทำการ
ค้นคว้าและนำเนือ้ หามาพัฒนาปรับให้เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชัน้ ได้

เนือ้ หาสาระทีร่ ะบบสารสนเทศดาราศาสตร์
สำหรับโรงเรียนทีเ่ ตรียมไว้สำหรับบุคคลทัว่ ไปนัน้
จะเป็นสาระน่ารูท้ างดาราศาสตร์ตง้ั แต่ระดับพืน้ ฐาน
ได้แก่ เรือ่ งดูดาวเป็น แนะนำการดูดาวเบือ้ งต้นและ
กลุม่ ดาวทีป่ รากฏบนท้องฟ้าในฤดูกาลต่าง ๆ การดู
ดาวผ่านกล้องทีเ่ ชือ่ มต่อระบบสารสนเทศเข้ากับกล้อง
ดูดาวขนาดต่าง ๆ ของหอดูดาวสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้กล้องถ่ายภาพระบบ ซี ซี ดี
ทำให้สามารถเห็นภาพของวัตถุทอ้ งฟ้าจากกล้องดูดาว
ทีห่ อดูดาวสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผา่ นระบบ
อินเทอร์เน็ตทัว่ ประเทศได้ในเวลาเดียวกัน ปฏิทนิ
ดาราศาสตร์ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์
บนท้องฟ้าทุกวันตลอดปีซึ่งผู้ใช้สามารถคลิ๊กดู
รายละเอียดได้จากปฏิทนิ อิเลคทรอนิกส์ กลุม่ ดาว
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12 ราศี แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับกลุม่ ดาวทัง้ 12
กลุม่ ในจักราศีพร้อมทัง้ ภาพแสดงอาณาเขตและภาพ
จินตนาการของกลุ่มดาวแต่ละกลุ่ม นิยายดาว
เล่าเรือ่ งของกลุม่ ดาวต่างๆโดยอ้างอิงจากเทพนิยาย
กรีก ดาวในวรรณคดี แสดงบทกลอนของกวีใน
ยุคต่าง ๆ ในวรรณคดีไทย หลายเรือ่ งทีก่ ล่าวถึง
กลุ่มดาวต่างๆโดยมีชื่อกลุ่มดาวเป็นภาษาไทย
ซึง่ ผูจ้ ดั ทำระบบสารสนเทศได้เปรียบเทียบกลุม่ ดาว

หรือดาวในวรรณคดีกบั ชือ่ กลุม่ ดาวในแผนทีด่ าวสากล
อย่างละเอียด ดาวในล้านนา แสดงกลุ่มดาว 27
กลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นแนวทางโคจรของดวงจันทร์ในแต่ละวัน
ซึ ่ ง เขี ย นรู ป กลุ ่ ม ดาวกำกั บ ด้ ว ยภาษาล้ า นนา
บทความนี้เรียบเรียงจากผลการค้นคว้าวิจัยจาก
เอกสารทางวิชาการของล้านนา เอกสารทางวิชาการ
ของฮินดูและเปรียบเทียบกับเอกสารทางวิชาการ
ดาราศาสตร์และแผนทีด่ าวสากล

แสดงสารสนเทศเรือ่ งรูจ้ กั กับกลุม่ ดาวประจำฤดู และ กลุม่ ดาว 12 ราศี

ข่าวสารและปรากฏการณ์ทส่ี ำคัญต่าง ๆ ทางดาราศาสตร์ ท ี ่ ก ำลั ง เกิ ด ขึ ้ น และยั ง มี ก ระดานข่ า ว
เพื ่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผ ู ้ ท ี ่ ม ี ค วามสนใจร่ ว มกั น
ในเรื่องดาราศาสตร์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน

นอกจากนีเ้ นือ้ หาสาระทีร่ ะบบสารสนเทศ
ดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนทีเ่ ตรียมไว้สำหรับบุคคล
ทั่วไปนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของหอดู
ดาวสิรินธรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหอดูดาว
ตลอดจนองค์กรทางดาราศาสตร์อน่ื ๆ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งยังจัดทำห้องภาพเพื่อให้
ผูส้ นใจ สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายของหอดูดาว
กล้องดูดาว และภาพถ่ายของวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ
มากมายที่ถ่ายจากหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ รวมทั้งห้องข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

สำหรับเนื้อหาสาระที่ระบบสารสนเทศ
ดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนที่เตรียมไว้สำหรับครู
เพื ่ อ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน สำหรั บ
สาระการเรียนรูพ้ น้ื ฐานวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน
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แสดงส่วนทีเ่ ป็นห้องภาพและห้องข่าว
ในระบบสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน

ช่วงชั้น เรื่องโลก ดาราศาสตร์และอวกาศนั้น
การเข้ า สู ่ ร ะบบนี ้ ผู ้ ใ ช้ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ร หั ส ผ่ า น
ซึ ่ ง ผู ้ ท ี ่ ส นใจสามารถสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ได้
ทางเว็บไซต์น้ี เนือ้ หาสาระในส่วนนีจ้ ะเป็นบทเรียน
ทางดาราศาสตร์ที่ครูสามารถนำมาใช้สอนวิชาโลก
ดาราศาสตร์ และ อวกาศได้ โดยได้จดั ทำวิสยั ทัศน์
และผังมโนทัศน์ไว้เพือ่ ให้ครูเห็นแนวทางและสาระ
ของหลักสูตรตลอดจนความเชื่อมโยงของเนื้อหา

ของวิชาดาราศาสตร์ในแต่ละช่วงชั้น ทำให้ครู
สามารถจัดการเรียนการสอนทางดาราศาสตร์ในชัน้
เรียนได้อย่างเหมาะสม ครูสามารถดาวน์โหลด
เนื้อหาบทเรียนเพื่อนำไปใช้สอนได้โดยสะดวก
นอกจากนีย้ งั ได้จดั ทำสารานุกรมดาราศาสตร์ทม่ี กี าร
อธิบายคำศัพท์ทางดาราศาสตร์โดยมีเนื้อหาอย่าง
ละเอียดเป็นจำนวนหลายร้อยคำเพือ่ ให้ครูคน้ คว้า
เพิม่ เติมจากเนือ้ หาบทเรียนปกติ

แสดงเนือ้ หาบทเรียนและสารานุกรมดาราศาสตร์สำหรับครู
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การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนในอนาคต
ในรูปของเกมส์พฒ
ั นาความรูท้ างดาราศาสตร์ และ
จะพัฒนาเนือ้ หาดาราศาสตร์ในรูป ซีด-ี รอม (CDROM) เพื่อแจกให้แก่โรงเรียนที่ยังไม่สามารถ
เชือ่ มโยงกับเครือข่ายสารสนเทศทางดาราศาสตร์ได้

การดำเนินการจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์ สำหรับโรงเรียนจะมีฐาน
ปฏิบตั กิ ารเครือข่ายอยู่ ณ หอดูดาวสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยวิจัยดาราศาสตร์
ภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยจะวางระบบสารสนเทศเครือข่าย
จากสถานีแม่ขา่ ยไปสูโ่ รงเรียนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ

เครื อ ข่ า ยสารสนเทศทางดาราศาสตร์
สำหรับโรงเรียน จะมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการจัด
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิชา
ดาราศาสตร์ในเชิงมหภาพ โดยครูและนักเรียนทัว่
ประเทศสามารถที่จะใช้ศักยภาพของหอดูดาว
สิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างเต็มที่ผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเข้าถึงฐานข้อมูลทาง
ดาราศาสตร์ได้อย่างละเอียด โดยไม่จำเป็นต้อง
ใช้จา่ ยงบประมาณของโรงเรียนในการจัดซือ้ หนังสือ
วารสารทางด้านดาราศาสตร์ซง่ึ มีราคาแพง ทัง้ นีโ้ ดย
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทม่ี อี ยูแ่ ล้วในโรงเรียน

ในระยะที่ 2 จะเป็นการพัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศดาราศาสตร์เพือ่ ให้ครูสามารถจัดทำสาระ
การเรียนรูท้ างดาราศาสตร์และอวกาศได้ดว้ ยตนเอง
โดยจะมีตวั อย่างกระบวนวิชาดาราศาสตร์ทค่ี รูสามารถ
นำไปปรับปรุงเพือ่ จัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม
ในโรงเรียน ทัง้ จะจัดทำโปรแกรมฝึกปฏิบตั กิ ารทาง
ดาราศาสตร์ผา่ นเว็บซึง่ ครูสามารถนำไปสอนในชัน้
เรียนได้ ตลอดจนการดูดาว ณ หอดูดาวสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผา่ นเว็บสำหรับโรงเรียนต่าง ๆ ทัว่
ประเทศ (Real-time Sky Monitor Application)
สำหรับเนือ้ หาทีพ่ ฒ
ั นาในระยะที่ 1 เช่น สารานุกรม
ดาราศาสตร์ บทเรียนดาราศาสตร์สำหรับสาระ
ช่วงชัน้ ปฏิทนิ ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เป็นต้น
จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้
ยังจะ พัฒนาโปรแกรมแอนนิเมชัน ซี เอ ไอ (CAI
Animation) ซึง่ ผูใ้ ช้สามารถโต้ตอบกับโปรแกรม
ได้ รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเยาวชน

การดำเนินการจะทำให้การจัดการเรียน
การสอนวิชาดาราศาสตร์ในโรงเรียนทั่วประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปญ
ั หาเรือ่ ง
ไม่มเี นือ้ หาเพือ่ ใช้ในการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์
ในประเทศไทย รวมทัง้ จะสามารถเปิดโลกทรรศน์
ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียน
ทำให้มีข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันและมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์
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