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บุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์

นักวิชาการ สาขาออกแบบและเทคโนโลยี สสวท. / e-mail : bratt@ipst.ac.th

จะสร้างสิ่งของเครื่องใช้
ต้องคำ�นึงถึงอะไรบ้าง
หากท่านผู้อ่านกำ�ลังคิดจะสร้างสิ่งของเครื่องใช้อะไร
สักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ท่าน
จะต้องคำ�นึงถึงเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนั้นให้
สำ�เร็จ เช่น เมื่อเกิดน�ำ้ ท่วม ท่านมีปัญหาการเดินทาง จึง
ต้องการสร้างพาหนะที่สามารถพาท่านไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ท่านจะสร้างพาหนะนัน้ ได้อย่างไร บางท่านอาจมองไปทีเ่ งิน
ทุนเป็นอันดับแรกว่ามีอยูเ่ ท่าไหร่ บางท่านอาจมองไปทีว่ สั ดุ
ว่ามีอะไรที่จะนำ�มาสร้างพาหนะได้บ้าง รวมไปถึงเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่จะสร้างพาหนะ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ
อีก เช่น เวลา แรงงาน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่มีส่วนสำ�คัญใน
การสร้างด้วย ดังนั้นสิ่งของเครื่องใช้ที่เราจะสร้างขึ้นมาให้
เสร็จสมบูรณ์ได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
ในสาระการออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology)
ซึง่ เกีย่ วข้องกับการออกแบบและสร้างสิง่ ของเครือ่ งใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หา
หรือสนองความต้องการ จะเรียกปัจจัยที่ต้องค�ำนึงถึงในการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้นี้ว่า ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Technological
Resources หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Resources )
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่
• คน (People)
เทคโนโลยีหรือสิ่งของเครื่องใช้เกิดมาจากความต้องการของ
คน คนเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ใช้เทคโนโลยี ดังนั้นคนจึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญทั้งในด้านของการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะ
ตัดสินใจตลอดจนการลงมือสร้างซึ่งต้องใช้ก�ำลังคนในการท�ำงาน
• ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)
ข้อมูลและสารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยให้เราสามารถ
คิดวิเคราะห์และออกแบบว่าจะสร้างสิ่งของเครื่องใช้นั้นได้อย่างไร
ในปัจจุบันเราอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสาร (data) จ�ำนวนมากมาย

(ทีม่ า: http://photo.sf.co.ua/id177)

เราจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูล น�ำมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อ
ให้ได้สารสนเทศ (information) ที่จ�ำเป็นต่อการออกแบบและ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องการ ข้อมูลและสารสนเทศอาจได้มาจาก
หนังสือ อินเทอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญ หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น
•• วัสดุ (Materials)
วัสดุเป็นปัจจัยในล�ำดับต้น ๆ ที่คนทั่วไปจะนึกถึงเมื่อจะสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้ เพราะต้องเลือกใช้วัสดุที่มีสมบัติตามความต้องการ
ในการใช้งาน ในขณะเดียวกันเราอาจใช้วัสดุเป็นปัจจัยหลักในการ
ก�ำหนดคุณลักษณะของสิ่งของเครื่องใช้ที่จะสร้างขึ้นด้วยเช่นกัน
โดยทั่วไปวัสดุแต่ละประเภทมีสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น ไม้ สามารถ
ท�ำให้มีรูปร่างต่าง ๆ ได้โดยใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน แต่จะบิดตัวหรือ
โค้งงอได้ โฟมและพลาสติกมีน�้ำหนักเบา ขึ้นรูปง่ายแต่ไม่ทนกับสาร
เคมีบางชนิด เหล็กมีความแข็งแรงสูงแต่มีน�้ำหนักมาก ส่วนเซรามิก
มีความแข็งสูงมากแต่เปราะหรือแตกหักง่าย นอกจากสมบัติของ
วัสดุแล้วยังต้องค�ำนึงว่าสามารถจัดหาวัสดุนั้นมาใช้งานได้หรือไม่
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• เครื่องมือและอุปกรณ์ (Machines and Tools)
เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความสามารถในการท�ำงานของ
คนเพือ่ ใช้เปลีย่ นรูปร่าง ประสานวัสดุและประกอบชิน้ ส่วนต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน เครื่องมือและอุปกรณ์มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
เช่น มีด ค้อน ไขควง แม่แรง มีแบบอย่างง่ายและแบบทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน
เช่น เลื่อยมือ เลื่อยไฟฟ้า เลื่อยยนต์ รวมถึงการน�ำอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาช่วย เช่น มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิทัล เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานแบบ 3
มิติ ดังนั้นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท�ำให้สิ่งของเครื่องใช้มีความแตกต่างกัน เช่น หากเราใช้เครื่องกลึง
ในการสร้างล้อไม้จะท�ำให้ได้ล้อที่มีความกลมและเรียบมากกว่า
การใช้เลื่อยมือ หรือหากไม่มีเครื่องขึ้นรูปพลาสติก เราอาจต้อง
เปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่น เช่น กระดาษ ที่สามารถขึ้นรูปด้วยเครื่องมือ
อย่างง่ายแทน
• พลังงาน (Energy)
พลังงานเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ �ำให้สงิ่ ต่าง ๆ ท�ำงานได้ เราใช้พลังงาน
ทัง้ ในส่วนของกระบวนการผลิตและเป็นแหล่งพลังงานส�ำหรับสิง่ ของ
เครื่องใช้ให้สามารถท�ำงานได้ การเลือกใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิ ต มี ผ ลต่ อ ค่ า ใช้ จ ่ า ย ลั ก ษณะและสมบั ติ ข องชิ้ น งานที่ ไ ด้ แ ละ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เตาเผาเซรามิกแบบใช้ฟืน จะใช้ฟืน
จ�ำนวนเผามากและให้ความร้อนภายในเตาไม่เท่ากัน ท�ำให้เซรามิก
แตกง่าย ในขณะที่เตาแบบใช้แก๊สหรือไฟฟ้า จะให้ความร้อนภายใน
เตาเท่ากัน ท�ำให้เซรามิกไม่แตกง่ายและมีสีสันสวยงามกว่า ในขณะ
ทีแ่ หล่งพลังงานส�ำหรับสิง่ ของเครือ่ งใช้ทตี่ อ้ งการสร้างอาจต้องค�ำนึง
ถึงการอนุรักษ์พลังงาน และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น
เครื่องท�ำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ รถพลังงานไฟฟ้า
• ทุนหรือทรัพย์สิน (Capital or Asset)
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ย่อมต้องใช้เงินทุนหรือมีค่าใช้จ่าย
ไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าบริการต่าง ๆ
สิง่ ของเครือ่ งใช้บางอย่างต้องการเงินทุนจ�ำนวนมาก รวมถึงทรัพย์สนิ
ที่เป็นอาคาร สถานที่หรือที่ดิน จึงต้องค�ำนึงถึงความคุ้มค่าด้วย การ
มีทุนมากจะช่วยให้การจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือการด�ำเนินงานต่าง ๆ
ท�ำได้ง่ายขึ้น แต่ในบางครั้งการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ก็ถูกจ�ำกัดด้วย
เงินทุนท�ำให้การด�ำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งของ
เครือ่ งใช้ถกู จ�ำกัดไปด้วย ทุนหรือทรัพย์สนิ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ก�ำหนดลักษณะหรือรูปแบบการสร้างสิ่งของเครื่องใช้
• เวลา (Time)
โดยทั่วไป เวลาเป็นปัจจัยในการก�ำหนดแผนงานว่าจะเสร็จสิ้น
เมื่อใด ในการแก้ปัญหาบางครั้งต้องด�ำเนินการในเวลาที่จ�ำกัดและ
เร่งด่วนเพือ่ ให้ทนั ต่อสถานการณ์หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เวลาจึงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดรูปแบบของการแก้ปัญหาหรือการสร้าง
สิง่ ของเครือ่ งใช้ เช่น ความละเอียดของชิน้ งาน ความสมบูรณ์ของชิน้
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งาน การแก้ปญ
ั หาอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น หรือการหาวิธแี ก้ปญ
ั หา
ได้หลายวิธใี นเวลาทีจ่ �ำกัดจึงเป็นทักษะส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้สงิ่ ของเครือ่ ง
ใช้ที่สร้างขึ้นสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสนองความต้องการได้
ดั ง นั้ น ทรั พ ยากรทางเทคโนโลยี จึ ง เป็ น ส่ ว นส�ำคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ
ชิ้นงานหรือสิ่งของเครื่องใช้ ท�ำให้สิ่งของที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันมี
ความแตกต่างกัน เช่น เรือที่ท�ำจากขวดนำ้ พลาสติกกับแพที่ท�ำจาก
ไม้ไผ่ ทั้งสองอย่างเป็นพาหนะที่ใช้แก้ปัญหาการเดินทางขณะเกิด
น้ำท่วม แต่มีปัจจัยด้านวัสดุที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่น จึงท�ำให้ได้
พาหนะที่แตกต่างกัน

(ทีม่ า : http://www.iurban.in.th/inspiration/thaiflood-hack/)

สาระการออกแบบและเทคโนโลยีได้กำ�หนดให้ทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีซึ่งประกอบไปด้วย
ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
และปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี การเรียนรู้เรื่องทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีจะทำ�ให้ผู้เรียนวางแผนการแก้ปัญหาและตัดสินใจแก้
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานได้
สำ�เร็จและมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
(Resources)
ตัวป้อน
(Input)

กระบวนการเทคโนโลยี
(Technological Process)

ผลผลิต
(Output)
หรือ
ผลลัพธ์
(Outcome)

ปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี
(Constraints)

แผนภาพระบบเทคโนโลยี
ปีที่ 42 ฉบับที่ 187 มีนาคม - เมษายน 2557
5/23/2557 09:23
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การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรทางเทคโนโลยีสามารถทำ�ได้อย่างหลากหลายโดยการกำ�หนดปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็น
เงื่อนไขในการทำ�งาน ตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้เป็นการกำ�หนดปัจจัยในด้านวัสดุ ทุน พลังงานและเวลา เพื่อให้ผู้เรียนแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการตามเงื่อนไขที่กำ�หนดได้
ชื่อกิจกรรม รถแข่งมาราธอน
เวลา 1 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ง. 2.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
• ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) ผลลัพธ์ (output) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (resources)
ปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี (constraint)
• การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำ�ให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
จุดประสงค์
• สร้างรถแข่งโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่กำ�หนดให้เพื่อทำ�ให้รถวิ่งได้ไกลที่สุดได้
• ทำ�งานตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
เงื่อนไข/ ความท้าท้าย :
สร้างรถแข่งให้วิ่งได้ไกลที่สุดจากวัสดุอุปกรณ์ที่กำ�หนดให้ ภายในงบประมาณ 100 บาท โดยวัสดุแต่ละชิ้นมีราคาตามที่กำ�หนด
รถแข่งของกลุ่มไหนวิ่งได้ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
วัสดุและเงื่อนไขราคา
1. พลาสติกลูกฟูก, กระดาษลูกฟูก, กระดาษแข็ง			
2. ตะเกียบ, ไม้เสียบลูกชิ้น ราคา 5 บาท
ราคาแผ่นละ 10 บาท

3. ฝาขวดน้ำ�พลาสติกราคา 10 บาท				

4. ลูกโป่ง ราคา 10 บาท
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5. แผ่นซีดี ราคา 10 บาท					

6. หลอดชานมไข่มุก ราคา 5 บาท

7. ยางวงเส้นเล็กและเส้นใหญ่ ราคา 5 บาท		

8. เชือก ราคา 5 บาท

10. คลิปหนีบ ราคา 5 บาท 				

11. หลอดดูด ราคา 5 บาท
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9. ยางโอริง ราคา 5 บาท

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
1. ขั้นกำ�หนดปัญหาหรือความต้องการ
ผูส้ อนอภิปรายร่วมกับผูเ้ รียนว่ารถของเล่นทีม่ ขี ายตามท้องตลาดใช้วธิ กี ารขับเคลือ่ นแบบใดบ้าง เช่น ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ลาน ใช้แรงดัน
อากาศจากหลอดฉีดยา ซึ่งรถของเล่นบางคันมีราคาแพง ผู้สอนสรุปว่าเราสามารถสร้างรถของเล่นให้สามารถขับเคลื่อนหรือวิ่งได้
หลายวิธีจากวัสดุที่หาได้ทั่วไป จากนั้นสร้างความท้าทายให้ผู้เรียนว่า เราจะสร้างรถแข่งให้วิ่งได้ไกลที่สุดจากวัสดุอุปกรณ์ที่กำ�หนดให้
ภายในงบประมาณ 100 บาท โดยวัสดุอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีราคาที่ตามที่กำ�หนด
2. ขั้นรวบรวมข้อมูล
ให้ผเู้ รียนรวบรวมข้อมูลและปรึกษากันในกลุม่ ว่า วัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ท�ำ รถแข่งมีอะไรบ้าง แต่ละชิน้ มีราคาเท่าใด สามารถนำ�มาใช้สร้างรถ
แข่งได้อย่างไร และจะมีวิธีการขับเคลื่อนรถได้อย่างไร
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3. ขั้นเลือกวิธีการ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุใดในการสร้างตัวรถและวิธีการขับเคลื่อนรถแบบไหนที่ทำ �ให้รถแข่งวิ่งได้ไกลที่สุด เช่น เลือกใช้
กระดาษลูกฟูกเป็นโครงรถเนื่องจากมีน้ำ�หนักเบา เลือกใช้ยางวงเป็นพลังขับเคลื่อนโดยใช้วิธีพันเข้ากับเพลารถ หรือ เลือกใช้พลังลมจาก
ลูกโป่งติดที่ด้านบนตัวรถ
4. ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ
แต่ละกลุ่มออกแบบรถแข่งของตนเองว่ามีรูปร่างลักษณะแบบใด จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ชิ้นไหน จำ�นวนเท่าใด โดยร่างภาพรถแข่งที่จะ
สร้างโดยแสดงว่าได้น�ำ วัสดุอปุ กรณ์ใดมาใช้เป็นส่วนประกอบของตัวรถ แล้วสร้างรถแข่งตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ ผูส้ อนควรดูแล ตรวจสอบและ
ช่วยเหลือการทำ�งานของผู้เรียนให้เป็นไปตามกระบวนการเทคโนโลยีและคำ�นึงถึงความปลอดภัย
5. ขั้นทดสอบ
หลังจากที่แต่ละกลุ่มสร้างรถแข่งเสร็จแล้ว ให้ทดสอบว่ารถสามารถวิ่งได้หรือไม่ และวิ่งได้ไกลตามที่ต้องการหรือไม่
6. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
รถของกลุ่มไหนทดสอบแล้วไม่วิ่งหรือวิ่งได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
7. ขั้นประเมินผล
7.1 แต่ละกลุม่ ประเมินผลงานของตนเองว่าได้รถแข่งทีส่ ามารถวิง่ ไปได้ไกลตามทีต่ อ้ งการหรือไม่ จากนัน้ ให้แต่ละกลุม่ นำ�เสนอผลงาน
7.2 ผู้สอนจัดแข่งขันรถแข่งมาราธอนว่ากลุ่มไหนวิ่งได้ไกลที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลของกิจกรรม
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