แผนการจัด
การเรียนรูท
้ ่ี

2

การเปลีย
่ นแปลงของเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
สาระสำ�คัญ

สื่อและอุปกรณ์

แนวทางการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
ข้อเสนอแนะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1				

เวลา 2 ชั่วโมง
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
1.1 ตัวชี้วัด

			 อธิ บ ายแนวคิ ด หลั ก ของเทคโนโลยี ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น และวิ เ คราะห์ ส าเหตุ ห รื อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ของเทคโนโลยี

1.2 สาระการเรียนรู้

			 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา
ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
		 วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
		 3.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
		 3.2 ทักษะการสื่อสาร

		 3.3 ทักษะความคิดสร้างสรรค์

		 3.4 ทักษะการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
		 เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนองความต้องการ
หรือเพิ่มความสามารถในการทำ�งานของมนุษย์์

5. สาระสำ�คัญ
		 การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี มีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน เช่น ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์
ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม โดยอาจเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย ระบบกลไก
การทำ�งาน การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพของวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์

6. สื่อและอุปกรณ์
6.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม

เรื่อง

เวลา (นาที)

กิจกรรมเสนอแนะที่ 1

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการซักผ้า

15

กิจกรรมเสนอแนะที่ 2

เครื่องซักผ้าในอนาคต

10

กิจกรรมที่ 2.1
กิจกรรมท้าทายความคิด
กิจกรรมท้ายบท

การวิเคราะห์สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

อะไรหนอคือ การเกษตรแนวดิ่ง

20
50

การวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

20

6.2 สื่ออื่น ๆ
			 รูปภาพหรืออุปกรณ์ที่ใช้เขียน เช่น พู่กัน ปากกาหมึกซึม ปากกาลูกลื่น ปากกาแสง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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7. แนวทางการจัดการเรียนรู้
1) ผูเ้ รียนและผูส้ อนร่วมกันอภิปรายเพือ
่ ทบทวนความรู้ เรือ
่ ง ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี โดยผูเ้ รียนยกตัวอย่าง

เทคโนโลยีที่อยู่รอบตัว

		 แนวคำ�ตอบ เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใช้แก้ปัญหา สนอง
ความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำ�งานของมนุษย์ ซึ่งเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวเรา เช่น เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ สมุด ปากกา

ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ กระเป๋า ถ้วย ชาม เป็นสิ่งที่ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการ เพิ่มความสามารถในการทำ�งานของมนุษย์ ทำ�ให้มนุษย์ทำ�งานได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีค่าใช้จ่ายถูกลง
2) ผู้สอนหยิบภาพอุปกรณ์ที่ใช้เขียน ให้ผู้เรียนดูทีละภาพ ดังต่อไปนี้

พู่กัน

ปากกาหมึกซึม

ปากกาลูกลื่น

ปากกาแสง
(light pen)

รูป 2.1 อุปกรณ์ที่ใช้เขียน

แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้

		 2.1) ประโยชน์ของอุปกรณ์ที่ใช้เขียน

			 แนวคำ�ตอบ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำ�หรับการเขียนเพื่อบันทึกหรือสื่อสารกัน

		 2.2) อุปกรณ์ในการเขียนเป็นเทคโนโลยีหรือไม่ เพราะเหตุใด

				 แนวคำ�ตอบ เป็นเทคโนโลยี เพราะ เป็นอุปกรณ์หรือเครือ
่ งใช้ทม
ี่ นุษย์คด
ิ ค้นขึน
้ เพือ
่ แก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการ

เช่น บันทึกข้อความเพื่อเตือนความทรงจำ� ใช้เขียนสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้

		 2.3) ผู้เรียนคิดว่าเหตุใดเทคโนโลยีอุปกรณ์การเขียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

				 แนวคำ�ตอบ มนุษย์ต้องการความสะดวกในการเขียน จึงเกิดการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้เขียน ให้ใช้งาน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความสวยงามน่าใช้งาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายการ
พู่กัน

ลักษณะ
ทั่วไป

ปากกาลูกลื่น

ปากกาแสง
(light pen)

ในอดีตหัวพู่กันทำ�จาก

มีหมึกในตัว

ใช้หมึกแบบแห้งเร็ว

ใช้เซลล์แบบ Photo-

ในตัว ดังนั้นต้องจุ่ม

และมีรอยผ่ากลาง

หัวปากกา ทำ�ให้

ต่อแสงเป็นตัวกำ�หนด

ขนสัตว์ พู่กันไม่มีหมึก
หมึกก่อนใช้วาดหรือ
เขียนทุกครั้ง

ส่วนปากทำ�จากโลหะ
จึงไม่ต้องจุ่มหมึก
ทุกครั้งที่เขียน

มีลูกบอลโลหะที่

เส้นหมึกสม่ำ�เสมอ
เขียนได้สะดวก

electric ที่มีความไว
ตำ�แหน่งบนจอภาพ

ต้องจุ่มหมึกก่อน

เส้นหมึกไม่สม่ำ�เสมอ

ลบหมึกยาก

ปากกายังต้องใช้

หัวพู่กันมีความอ่อน

เปรอะเปื้อนได้ง่าย

จะไม่สามารถใช้

ทำ�งาน

การเขียน รวมทั้ง
จุดด้อย

ปากกาหมึกซึม

ทำ�ให้ใช้เขียนไม่
สะดวก

หมึกแห้งช้า ทำ�ให้

เมื่อหมึกหมด
เขียนต่อได้

แบตเตอรี่ในการ

หมึกเลอะได้ง่าย

อ้างอิงจาก
				

http://www.lib.ru.ac.th/journal/penc.html
http://www.material.chula.ac.th/RADIO44/september/RADIO9-8.HTM
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3) ผู้สอนกระตุ้นผู้เรียนในคำ�ถามที่ว่าใครเคยซักผ้าบ้าง ผู้สอนกล่าวชื่นชมผู้เรียนที่เคยซักผ้า แล้วถามต่อว่า ผู้เรียนคิดว่า

จุดประสงค์ของการซักผ้า คืออะไร และเราซักผ้าอย่างไร ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรในการซักผ้าบ้าง

		 แนวคำ�ตอบ จุดประสงค์ของการซักผ้า คือ ทำ�ให้ผา้ สะอาด ขจัดคราบสกปรก กำ�จัดเชือ
้ โรค กลิน
่ โดยใช้มอ
ื ขยี้ ใช้อป
ุ กรณ์

หรือเครื่องมือในการซักผ้า เช่น แปรงถู เครื่องซักผ้า
4) ผู้เรียนทำ�กิจกรรม ดังนี้

		 4.1)		ศึกษาหนังสือเรียน หัวข้อ 2.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แล้วตอบคำ�ถามในใบกิจกรรมเสนอแนะที่ 1

เรือ
่ ง การเปลีย
่ นแปลงของเทคโนโลยีการซักผ้า ซึง่ ให้ผเู้ รียนระบุสาเหตุทท
ี่ �ำ ให้เกิดเทคโนโลยีการซักผ้า และวิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการซักผ้า

		 4.2)		นำ�เสนอใบกิจกรรมเสนอแนะที่ 1 เรือ
่ ง การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีซก
ั ผ้า โดยผูส้ อนเลือกผูเ้ รียนทีจ่ ะมานำ�เสนอ
		 4.3)		ร่วมกันอภิปรายและสรุปสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการซักผ้า

					 แนวคำ�ตอบ การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีการซักผ้ามีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากความต้องการของมนุษย์ทต
ี่ อ
้ งการ
ความสะดวกสบายในการซักผ้า จึงเกิดการสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องช่วยซักผ้า ให้มีระบบการทำ�งาน ลักษณะรูปทรง

ที่ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

5) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายในประเด็นคำ�ถามชวนคิดในหนังสือเรียนต่อไปนี้

		 5.1)		ผู้เรียนคิดว่า ถ้าในปัจจุบันเราไม่มีเครื่องซักผ้า แต่เรายังคงใช้กระดานซักผ้ากันอยู่ การดำ�เนินชีวิตของเราจะเป็น
อย่างไร

				 แนวคำ�ตอบ ใช้เวลาซักผ้านาน เกิดความเหนื่อยล้าจากการออกแรงขยี้ผ้า ส่งผลให้ภาระหน้าที่บางอย่างอาจล่าช้าไป

ทำ�ให้เสียโอกาสในการทำ�งานหรือหารายได้

		 5.2) ผู้เรียนคิดว่า เครื่องซักผ้าฝาบนและฝาหน้าทำ�งานแตกต่างกันอย่างไร
				 แนวคำ�ตอบ

รายการ
เครื่องซักผ้าฝาบน

เครื่องซักผ้าฝาหน้า

ลักษณะการวางฝาถังซัก

ด้านบน

ด้านหน้า

ฟังก์ชันการทำ�งาน

กลไกไม่ซับซ้อน

กลไกซับซ้อน

ผงซักฟอก

ชนิดใดก็ได้

เฉพาะฝาหน้า

ราคา

ไม่แพง

แพงกว่า

การทำ�งาน

ถังขยับหมุนไป-มา และใบพัดหมุนสลับ

ใช้ถังเป็นตัวหมุนให้ผ้าตกลงกลับไปมา

ปริมาณน้ำ�

ใช้น้ำ�มาก

ใช้น้ำ�น้อย

การถนอมผ้า

ไม่ถนอมผ้า ผ้าจะมีรอยถลอกหรือเป็นขุย

ถนอมผ้า ผ้าไม่ถลอก

การพันกันของผ้า

มีการพันของผ้า

ผ้าไม่พันกัน
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6) ผู้เรียนทำ�กิจกรรมเสนอแนะที่ 2 เรื่อง เครื่องซักผ้าในอนาคต โดยให้ผู้เรียนออกแบบเครื่องซักผ้าในอนาคต ตามความคิด

ของผูเ้ รียน สามารถนำ�เสนอเป็นรูปวาด หรือการอธิบาย เพือ
่ เสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน แต่ไม่น�ำ มาประเมิน
ด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์

		 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้เรียนอาจทำ�กิจกรรมเสนอแนะที่ 2 เรื่อง เครื่องซักผ้าในอนาคต นอกเวลาเรียน
7) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเพาะเห็ดและ

เกร็ดความรู้เรื่องฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm) ในประเด็นต่อไปนี้
			 สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดเทคโนโลยีการเพาะเห็ด

			
			

ลักษณะของเทคโนโลยี จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละวิธีการ

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เทคโนโลยีการเพาะเห็ดเกิดการเปลี่ยนแปลง

		 แนวคำ�ตอบ
			 มนุษย์ต้องการมีเห็ดไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี จึงเกิดเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการเพาะเห็ด
			

ลักษณะของเทคโนโลยี จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละวิธีการ แสดงดังตารางวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การเพาะเห็ดต่อไปนี้
เทคโนโลยี

ลักษณะของเทคโนโลยี

จุดเด่น

จุดด้อย

1. การเก็บเห็ด
ที่เจริญเอง
ตามธรรมชาติ

มนุษย์เก็บเห็ดที่เจริญตามฤดูกาล
ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยความอุดมสมบูรณ์
ของอาหารและความชื้นที่เหมาะสมที่
ช่วยให้เห็ดเจริญเติบโตตามธรรมชาติ

ไม่ต้องลงทุน
อาศัยปัจจัยทาง
ธรรมชาติ เช่น ความชื้น
ที่เหมาะสมที่ทำ�ให้เห็ด
เจริญเติบโต ความสมบูรณ์
ของธรรมชาติ

สภาพฤดูกาลมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ซึ่งอาจไม่เอื้อต่อสภาวะ
ที่เหมาะสมที่ทำ�ให้เห็ด
เจริญเติบโตตามต้องการ

2. การเพาะเห็ด		
แบบโรงเรือน

การจัดสภาวะแวดล้อมเลียนแบบ
ธรรมชาติ มีการตรวจสอบ อุณหภูมิ
ความชื้น ในโรงเรือน โดยใช้แรงงาน
คนในการฉีดน้ำ� เพื่อปรับอุณหภูมิ
และความชื้นให้อยู่ในสภาวะที่เห็ด
แต่ละชนิดต้องการ

3. การเพาะเห็ด
แบบฟาร์มอัจฉริยะ

เป็นการนำ�ระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
การเชื่อมโยงการทำ�งานผ่าน
อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบน
สมาร์ตโฟน เข้ามาควบคุมดูแล
สภาวะแวดล้อมในโรงเพาะให้เอื้อต่อ
การเจริญเติบโตของเห็ด

สามารถสร้างสภาวะที่
เหมาะสมสำ�หรับการ
เจริญเติบโตของเห็ด เช่น
ความชืน
้ อุณหภูมิ ภายใน
โรงเรือน
สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้นในโรงเพาะได้
อย่างแม่นยำ� และทำ�งาน
อัตโนมัติ
ดูแลและตรวจสอบสภาวะ
ในโรงเพาะเห็ดได้ตลอด
เวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

การใช้แรงงานคน
ควบคุมความชื้น หรือ
อุณหภูมิ อาจเกิดความ
ผิดพลาด ไม่แม่นยำ�

การลงทุนที่สูงขึ้นในการ
สร้างระบบควบคุม
อัตโนมัตท
ิ ี่ต้องอาศัยการ
เขียนโปรแกรมและการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สาเหตุหรือปัจจัยทีท
่ �ำ ให้เทคโนโลยีการเพาะเห็ดเกิดการเปลีย่ นแปลง เนือ
่ งจากความต้องการเพาะเห็ดให้เจริญเติบโต

ได้ดี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์

ที่ใช้ในการส่งสัญญาณ ตรวจจับสัญญาณ การค้นพบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิด ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
ถูกนำ�มาปรับใช้เพื่อควบคุมและปรับสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ด

8) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายคำ�ถามชวนคิด ในหนังสือเรียนที่ว่า มีสิ่งของเครื่องใช้รอบตัวอะไรบ้าง ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากอดีตอย่างเห็นได้ชัด และทำ�ไมจึงมีการเปลี่ยนแปลง
		 แนวคำ�ตอบ

		 โทรศัพท์มือถือ จากที่มีขนาดใหญ่ ใช้ได้เพียงรับสายโทรเข้าและโทรออก ได้รับการ
พัฒนาให้มข
ี นาดเล็กลง ทำ�ให้สามารถพกพาได้สะดวก มีฟงั ก์ชน
ั การทำ�งานทีห
่ ลากหลาย เช่น
คำ � นวณเลข ส่ ง ข้ อ ความ เป็ น นาฬิ ก าปลุ ก ต่ อ มาเมื่ อ ความรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จึงเกิดการพัฒนามือถือเป็นระบบหน้าจอสัมผัส แทน

การใช้ปม
ุ่ กด สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีฟังก์ชน
ั การทำ�งานที่ตอบ
สนองความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

		 หลอดไฟ มีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนที่ผู้คนใช้เทียนไขและตะเกียงในการจุดไฟ

เพื่อให้แสงสว่าง แต่การใช้งานยังไม่สะดวก มีเปลวไฟ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและเกิดอัคคีภัยได้ง่าย

ต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ความรูใ้ นการประดิษฐ์คด
ิ ค้นและพัฒนาแหล่งกำ�เนิดแสงสว่างโดยใช้พลังงานไฟฟ้า จึงเกิดเป็นหลอดไส้
แต่ขณะใช้งานจะเกิดความร้อนที่ตัวหลอด จึงไม่ทนทานในการใช้งาน อีกทั้งต้องใช้พลังงานสูง เมื่อความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ก้าวหน้ามากขึ้น จึงเกิดการคิดค้นและประดิษฐ์หลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ให้ความสว่างมากกว่าหลอดไส้ แต่ยังมีความร้อนเกิดที่ตัว
หลอด ใช้พลังงานสูง และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ เนือ่ งจากมีสารปรอทอยูภ
่ ายในหลอด นอกจากนัน
้ ความรูท
้ างวิทยาศาสตร์

ถูกนำ�ไปใช้ในการพัฒนาหลอดไฟ LED ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงขึ้น อายุการใช้งานยาวนาน ประหยัดพลังงาน ไม่เกิด

ความร้อนที่ตัวหลอด จะเห็นได้ว่าหลอดไฟ LED สามารถแก้ปัญหาการใช้งาน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากกว่า
หลอดฟลูออเรสเซนต์

9) แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มศึกษาหนังสือเรียนหัวข้อ 2.2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และจับสลากศึกษาตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกลุ่มละ 1 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตา

เรื่องที่ 2 ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเครื่องมือเตรียมดินเพื่อทำ�นา

เรื่องที่ 3 ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถนอมอาหารประเภทนมโดยใช้ความร้อน

เรื่องที่ 4 ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วย

		 จากนั้ น ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป สาเหตุ ห รื อ ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงและผลการเปลี่ ย นแปลง

ของเทคโนโลยีทก่ี ลุม
่ ได้รบ
ั มอบหมาย ลงในใบกิจกรรมที่ 2.1 เรือ
่ ง การวิเคราะห์สาเหตุและผลการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี หรือ
ในกระดาษปรู๊ฟ เสร็จแล้วแต่ละกลุ่มนำ�ผลงานไปติดข้างฝา โดยติดที่จุดที่เป็นเรื่องเดียวกัน และนำ�เสนอโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
กลุ่มอื่นได้ร่วมซักถาม

10) ผูเ้ รียนและผูส้ อนร่วมกันสรุปว่าเทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงอยูต
่ ลอดเวลา ซึง่ สาเหตุหรือปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลง

ของเทคโนโลยีเกิดจาก ปัญหา ความต้องการ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ สังคม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 | การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

11) ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายว่าในการสร้างหรือเลือกใช้เทคโนโลยี เราควรคำ�นึงถึงสิ่งใดบ้าง

			 แนวคำ�ตอบ ในการสร้ า งหรื อ เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ควรคำ � นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากการใช้ เ ทคโนโลยี นั้ น ๆ

เช่น ความปลอดภัยต่อชีวิต สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น

			 เตาก้อนเส้า เตาฟืน เตาอั้งโล่ ใช้เชื้อเพลิงที่มาจากไม้หรือฟืน ทำ�ให้มีการตัดไม้ทำ�ลายป่า และเขม่าควันดำ�จากการ
เผาไม้หรือฟืนก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

			 รถไถนาเดินตาม รถไถนานั่งขับ รถไถอเนกประสงค์ ใช้น�้ำ มันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ ในขณะเครื่องยนต์

ทำ�งานได้ปล่อยควันจากการเผาไหม้ ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ

12) ผู้เรียนทำ�กิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง อะไรหนอคือ การเกษตรแนวดิ่ง โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นและศึกษาข้อมูล

ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�เกษตรแนวดิ่ง แล้วตอบคำ�ถามในกิจกรรม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรเป็นกลุ่มเดิมกับที่ทำ�กิจกรรมท้าทายความคิดในบทที่ 1
13) แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 4 คน ทำ�กิจกรรมท้ายบท เรื่อง การวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี โดยแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 1 ประเภท หรือวิธีการ 1 เรื่อง ที่สนใจ จากนั้นสืบค้นการเปลี่ยนแปลง และ
วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์หรือวิธีการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในประเด็นต่อไปนี้ี
			 เทคโนโลยี (ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ) ที่เปลี่ยนแปลงตามลำ�ดับ
			
			

ลักษณะหรือการทำ�งาน จุดเด่น จุดด้อย ของเทคโนโลยี

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลง

		 โดยนำ�เสนอด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น แผนภาพ พร้อมระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

8. การวัดและประเมินผล
รายการประเมิน

วิธีการวัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

เกณฑ์การประเมินการผ่าน

1. การวิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

ตรวจกิจกรรมท้ายบท

กิจกรรมท้ายบท เรื่อง
การวิเคราะห์สาเหตุหรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

คะแนน 5-6 หมายถึง ดี
คะแนน 3-4 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1-2 หมายถึง ปรับปรุง
ผูเ้ รียนได้ระดับคุณภาพ พอใช้
ถือว่าผ่าน

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

3. ทักษะการสื่อสาร

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ
พอใช้ ขึ้นไปถือว่าผ่าน
(ดูเกณฑ์การประเมินใน
ภาคผนวก)

5. ทักษะการทำ�งานร่วมกับ
ผู้อื่น

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมิน

3

2

1

1. การวิเคราะห์สาเหตุ
หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
1.1 การอธิบายลักษณะ
หรือการทำ�งาน จุดเด่น
จุดด้อยของเทคโนโลยี

อธิบายประเด็นต่อไปนี้
1. ลักษณะหรือการทำ�งาน
ของเทคโนโลยี
2. จุดเด่นของเทคโนโลยี
3. จุดด้อยของเทคโนโลยี
ได้ครบและถูกต้องทั้ง 3
ประเด็น

อธิบายประเด็นต่อไปนี้
1. ลักษณะหรือการทำ�งาน
ของเทคโนโลยี
2. จุดเด่นของเทคโนโลยี
3. จุดด้อยของเทคโนโลยี
ได้ถูกต้อง 2 ประเด็น

อธิบายประเด็นต่อไปนี้
1. ลักษณะหรือการทำ�งาน
ของเทคโนโลยี
2. จุดเด่นของเทคโนโลยี
3. จุดด้อยของเทคโนโลยี
ได้ถก
ู ต้องเพียง 1 ประเด็น

1.2 การวิเคราะห์
สาเหตุหรือปัจจัยที่
ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

แจกแจงสาเหตุหรือปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีได้อย่างถูก
ต้องและสมเหตุสมผล ใน
ทุกลำ�ดับการเปลี่ยนแปลง

แจกแจงสาเหตุหรือปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี ไม่สมเหตุ
สมผลในบางข้อ

แจกแจงสาเหตุหรือปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีได้น้อย
ไม่สมเหตุสมผล

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
				 คะแนน

5 - 6 คะแนน

หมายถึง

				 คะแนน

1 - 2 คะแนน

หมายถึง

				 คะแนน

3 - 4 คะแนน

หมายถึง

ระดับคุณภาพ ดี

ระดับคุณภาพ พอใช้

ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

** เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

9. แหล่งเรียนรู้
		วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

				สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2558). หนังสือเสริมการเรียนรู้ การออกแบบและเทคโนโลยี

				กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551,
				(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

10. ข้อเสนอแนะ
		 10.1 ผู้สอนนำ�วัสดุจริงในท้องถิ่นมานำ�เข้าสู่บทเรียน แล้วซักถามว่าวัสดุใดเป็นเทคโนโลยีบ้าง

		 10.2 ผู้สอนนำ�ภาพจากหนังสือเรียนมาสร้างเกมเสริมทักษะการจัดกลุ่มเทคโนโลยี และบอกเหตุผล

		 10.3 ผู้สอนแจ้งการนำ�เสนอของแต่ละกลุ่ม ว่าจะทำ�การสุ่มผู้นำ�เสนอในแต่ละกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้น
ในการทำ�งานกลุ่มมากขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คูม
่ อื ครูรายวิชาพืน
้ ฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 | การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

		 10.4 ผู้สอนเพิ่มเติมประเด็นที่เกี่ยวกับข้อควรคำ�นึงในการเลือกใช้เทคโนโลยีว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกิดขึ้น

อยู่ตลอดเวลา และกลายมาเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับมนุษย์ ดังนั้นผู้เรียนต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบนพื้นฐานของความ
พอเพียง ผู้เรียนคิดว่าเราควรคำ�นึงถึงอะไรบ้างในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน

		 10.5 ในกรณีที่ผู้สอนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ต่อเนื่อง 2 คาบเรียน อาจแบ่งเนื้อหาและกิจกรรมในหนังสือเรียนดังนี้

					 คาบเรียนที่ 1 หัวข้อ 2.1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2.2 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และกิจกรรมที่ 2.1 เรื่อง การวิเคราะห์สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

					 คาบเรี ย นที่ 2 กิ จ กรรมท้ า ทายความคิ ด เรื่ อ ง อะไรหนอคื อ การเกษตรแนวดิ่ ง และกิ จ กรรมท้ า ยบท เรื่ อ ง
การวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

		 10.6 กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมเสริมที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้สอน
อาจจัดกิจกรรมเสนอแนะนอกเวลาเรียนหรือพิจารณาตามความเหมาะสมของเวลา

11. แนวคำ�ตอบกิจกรรม
กิจกรรม
เสนอแนะที่ 1

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการซักผ้า

ผู้เรียนบันทึกผลการศึกษาดังนี้

1. สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดเทคโนโลยีการซักผ้า

		 แนวคำ�ตอบ มนุษย์ตอ้ งการทำ�ความสะอาดเสือ้ ผ้า จึงเกิดเทคโนโลยีทเ่ี ป็นวิธกี ารและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ท�ำ ความสะอาดเสือ้ ผ้า
2. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการซักผ้า

		 แนวคำ�ตอบ

ตารางวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการซักผ้า
เทคโนโลยี
1. การตีผ้ากับก้อนหิน

ลักษณะของเทคโนโลยี
การตีผ้ากับก้อนหิน

ใช้ไม้ตีหรือขยี้ด้วยมือ
ใช้แรงงานคน

2. กระดานซักผ้า

จุดเด่น
ใช้ก้อนหินหรือไม้ช่วยใน
การขยี้ผ้าแทนมือ

ลดเวลาในการซักผ้า

ช่วยขจับคราบสกปรกในการ

มีภาชนะบรรจุน้ำ�

ขยี้ผ้า

การขจัดคราบ

สกปรกออกไม่หมด
เกิดความเมื่อยล้า

นำ�ไปซักที่แหล่งน้ำ�

เลียนแบบการซักผ้าด้วยมือ
กระดานไม้เป็นลูกคลื่นเพื่อ

จุดด้อย

ใช้ได้กับทุกสถานที่

ใช้แรงงานคน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เทคโนโลยี

ลักษณะของเทคโนโลยี

จุดเด่น

3. เครือ่ งซักผ้าแบบมีกา้ นโยก

เลียนแบบการซักผ้าด้วยมือ

ใช้แรงคนโยกก้านแทน

โดยใช้ก้านโยก

การขยี้ด้วยมือ

จุดด้อย
ใช้แรงคนโยก

ช่วยลดเวลาการซักผ้า

ใช้ก้อนหินทำ�หน้าที่ขยี้

ผ้าตามจังหวะของการโยก
4. เครือ่ งซักผ้าแบบมีกลไก

5. เครือ่ งซักผ้ามอเตอร์ไฟฟ้า

6. เครื่องซักผ้าแบบมีท่อ
ปั๊มน้ำ�และถังปั่นแห้ง

มีกลไกในการปั่นผ้าและบีบผ้า
ให้แห้ง

ใช้แรงคนหมุนกลไก

ปั่นผ้าและบีบผ้าให้แห้ง
ด้วยกลไก

นำ�ระบบไฟฟ้ามาขับเคลื่อน

ใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนกลไก

ใช้แรงคนทำ�ให้ผ้า

แทนแรงคน

ช่วยลดเวลาในการ

ทำ�งานของเครื่องและ

กลไกในการซักผ้า แต่บีบผ้า

มีท่อปั๊มน้ำ�เข้าสู่ภายในเครื่อง
และสร้างถังปั่นแห้ง

หรือมอเตอร์
ซักผ้า

แห้งและควบคุมการ
การตักน้ำ�ใส่เครื่อง

เพิม
่ ประสิทธิภาพในการซัก

ใช้คนควบคุมการ

การต่อที่ปั๊มน้ำ�เข้าสู่

ซักผ้า

มีถังซักและถังปั่นแห้ง
เครื่องซักผ้า

ทำ�งานของเครื่อง
เครื่องซักผ้ามีขนาด

ใช้ไฟฟ้าขับกลไกหรือ

ใหญ่เนือ่ งจากมี 2 ถัง

มีระบบควบคุมการทำ�งาน

ถังซักผ้าและถังปั่นแห้ง

ปริมาณความจุผ้า

ในถังเดียว

มีระบบควบคุมการ

มอเตอร์
7. เครือ
่ งซักผ้าแบบถังเดียว

ใช้แรงคนหมุนกลไก

อัตโนมัติในการซัก-ปั่นแห้ง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อยู่ภายในถังเดียวกัน
ทำ�งานอัตโนมัติ

ในถังน้อย
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เทคโนโลยี

ลักษณะของเทคโนโลยี

จุดเด่น

8. เครื่องซักผ้าที่ใช้ระบบ		

มีการเพิ่มความจุของถังผ้า

ระบบการทำ�งานของ

ข้อสังเกต

ให้เหมาะสมกับชนิดของเนือ
้ ผ้า

มากขึ้น

จุดที่สามารถพัฒนาให้ดี

ควบคุมซับซ้อนขึ้น

สามารถปรับโปรแกรมการซัก
ถังซักทำ�จากวัสดุเบาและ
แข็งแรง

รูปทรงสวยงาม น่าใช้

เครื่องซักผ้ามีประสิทธิผล
ปรับวิธีการซักให้

เหมาะสมกับชนิดผ้าได้
ผลิตมาจากวัสดุที่มี

น้ำ�หนักเบาและแข็งแรง
รูปทรงและสีสันของ

เครื่องซักผ้าน่าใช้งาน

จุดด้อย
จุดด้อยในข้อนี้จะรวมถึง
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม เช่น
แหล่งพลังงานที่

สามารถทดแทน
พลังงานไฟฟ้า

น้ำ�หนักตัวเครื่อง

เสียงในขณะทำ�งาน
ฟังก์ชันการทำ�งาน

		 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นอกจากการสรุปเป็นตารางวิเคราะห์ดังตัวอย่างแล้ว ผู้สอนสามารถสรุปในลักษณะอื่นได้ เช่น
ผังความคิด ผังภาพ

3. สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เทคโนโลยีการซักผ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง

		 แนวคำ�ตอบ จากตารางวิเคราะห์ขา้ งต้น สาเหตุหรือปัจจัยทีท
่ �ำ ให้เทคโนโลยีการซักผ้าเกิดการเปลีย่ นแปลงคือ ความต้องการ

ของมนุษย์ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องช่วยซักผ้า
ในด้านระบบการทำ�งาน ลักษณะรูปทรงให้ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

กิจกรรม
เสนอแนะที่ 2

เรื่อง เครื่องซักผ้าในอนาคต

ผู้เรียนคิดว่า ในอนาคตเครื่องซักผ้าจะเป็นอย่างไร ลองออกแบบโดยวาดรูป หรืออธิบายเครื่องซักผ้าในอนาคต ตามความคิด

ของผู้เรียน

แนวคำ�ตอบ 1. เครื่องซักผ้าพร้อมรีดผ้าได้ในเครื่องเดียว

						 2. เครื่องซักผ้าแบบไม่ใช้น้ำ� แต่ใช้พลังงานลม
						 3. เครื่องซักผ้าพลังงานโซลาเซลล์

						 4. เครื่องซักผ้าสั่งการทำ�งานผ่านสมาร์ตโฟน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กิจกรรมที่ 2.1

การวิเคราะห์สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

จากเนื้อหาในบทเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตา เครื่องมือเตรียมดินเพื่อทำ�นา การถนอมอาหารประเภทนมโดยใช้
ความร้อน การขยายพันธุ์กล้วย ให้นักเรียนเลือกมา 1 เรื่อง แล้ววิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้
1. ปัญหาหรือความต้องการที่ทำ�ให้เกิดเทคโนโลยีในเรื่องนั้น
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ
3. สาเหตุหรือปัจจัยใดบ้างที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น
4. นักเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีใดที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพราะเหตุใด

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตา
1.
		
		
2.
		
3.

ปัญหาหรือความต้องการคือ
แนวคำ�ตอบ มนุษย์ใช้ความร้อนในการประกอบอาหาร จึงเกิดความต้องการอุปกรณ์หรือเครื่องมือสร้าง
ความร้อนที่เหมาะสำ�หรับการใช้งาน เช่น ตั้งภาชนะได้ จุดไฟง่าย
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ
แนวคำ�ตอบ สิ่งของเครื่องใช้
ตารางวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตา

เทคโนโลยี
เตา

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ความต้องการในการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น
การเคลื่อนย้าย การปรับความร้อน

การค้นพบแหล่งผลิตความร้อนและความก้าวหน้า
ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่องการเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนโดยใช้ขดลวด
ไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ�ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำ�ให้
เกิดความร้อนที่ภาชนะที่เป็นเหล็ก
ลักษณะสังคมที่เปลี่ยนไปและข้อจำ�กัดในการอยู่
ร่วมกันทางสังคม เช่น ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม
ไม่สามารถใช้เตาแก๊สได้
สภาวะทางเศรษฐกิจและกำ�ลังทรัพย์ของผู้บริโภค
มีผลต่อการออกแบบและผลิตเตาเพื่อจำ�หน่าย
ออกสู่ตลาด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
รูปร่างทางกายภาพของเตาถูกปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิง่ ขึน
้ มีขนาดเล็กลง
ทำ�ให้เคลื่อนย้ายสะดวก รวมทั้งมีกลไกหรือ
ฟังก์ชันการทำ�งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
เช่น สามารถปรับระดับความร้อนได้หลายระดับ
เกิดเป็นเตาหลายประเภท เช่น เตาแก๊ส
เตาไฟฟ้า เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ทำ�ให้ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกใช้เตาได้อย่างหลากหลาย
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมต้องใช้เตาไฟฟ้า
หรือเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ทำ�ให้เกิดการพัฒนา
เตาประเภทนี้
มีเตาหลากหลายราคา แปรตามคุณภาพและ
ฟังก์ชันการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้
เตาได้ตามกำ�ลังทรัพย์ของตนเอง
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4. ผู้เรียนเลือกใช้เตาแบบใดที่เหมาะสมกับบริบทตนเอง เพราะเหตุใด

		 แนวคำ�ตอบ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เหตุผลของผูเ้ รียน เช่น เลือกเตาอัง้ โล่ เพราะใช้เชือ
้ เพลิงจากวัสดุธรรมชาติ ช่วยประหยัดเงินในส่วน
		 ของแหล่งพลังงานที่ใช้กับเตาอั้งโล่

ตารางวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเตาเพิ่มเติมสำ�หรับผู้สอน
เทคโนโลยี
เตาก้อนเส้า

เตาฟืน

เตาอั้งโล่

ลักษณะของเทคโนโลยี

จุดเด่น

จุดด้อย

สาเหตุที่นำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี

ใช้ก้อนหินสามก้อน เพื่อให้ ใช้วัสดุธรรมชาติ

ความร้อนของการเผา

ความต้องการในการ

ช่องสำ�หรับใส่ไม้หรือฟืน

ก่อกองไฟบนพื้นดิน

กระจาย

สามารถตั้งภาชนะและมี

สร้างเตาให้ความ
ร้อน

ไหม้กระจัดกระจาย
เท่านั้น

เตาฟืน อาศัยความรู้การคุม

ควบคุมความร้อน

เตาฟืนไม่สามารถ

ดินเผา นำ�ไปสู่การประดิษฐ์

ไปรอบ ๆ

การใช้งานได้

ความร้อนและเครื่องปั้น

ไม่ให้กระจายออก

เคลื่อนย้ายระหว่าง

ควบคุมความร้อนไม่ให้

ความต้องการเคลื่อนย้าย
ในการใช้งาน

เตาฟืนครอบกองไฟ

มีความสวยงามกว่า

มีรูปทรงที่ใช้งานได้สะดวก

ขนาดเล็ก

ใช้ฟน
ื เป็นเชือ้ เพลิง

ความก้าวหน้าในการนำ�

การประกอบอาหารได้

งานสะดวก

เกิดเขม่าดำ�ที่มาจาก

การประกอบอาชีพทำ�

เช่น วางภาชนะที่ใช้ใน

สะดวก มีช่องให้อากาศ

ไหลเข้า มีรังผึ้งที่มีลักษณะ

เป็นรู ซึ่งช่วยระบายอากาศ

และขี้เถ้าร่วงลงไปก้นเตาได้

เตาก้อนเส้า

มีรูปทรงที่ทำ�ให้ใช้
เคลือ่ นย้ายระหว่าง
การใช้งานได้

ใช้เวลานานในการก่อไฟ
การเผาไหม้ของถ่าน
และฟืน

ใช้ฟืนจำ�นวนมากและ
หายากขึ้นเรื่อย ๆ

แก๊สมาเป็นเชื้อเพลิง
อาหารที่ใช้แก๊สเป็น

เชื้อเพลิงมีความสะดวก
ประหยัดเวลา ส่งผลถึง
รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เทคโนโลยี
เตาแก๊ส

ลักษณะของเทคโนโลยี

จุดเด่น

จุดด้อย

มีการนำ�แก๊สมาใช้เป็น

ใช้งานง่าย

ต้องระมัดระวังในการใช้

การนำ�พลังงานไฟฟ้ามา

กะทัดรัด ใช้งานง่าย สร้าง

ความร้อนได้ตาม

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ความร้อน

เชื้อเพลิง เตาแก๊สรูปร่าง
ความร้อนได้เร็วกว่าการ
ก่อไฟ ปรับระดับและ
ควบคุมความร้อนได้

สามารถควบคุม
ต้องการ

จุดไฟติดง่าย

งานและดูแลรักษา

ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของ
แก๊ส

ตามที่ต้องการ
เตาไฟฟ้า

ข้อจำ�กัดทางสังคมใน

ส่วนของที่อยู่อาศัย เช่น
หอพักหรือคอนโดไม่

เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น

ไม่มีเปลวไฟ

ระหว่างการใช้งานจะเกิด การใช้ความรู้ในเรื่องการ

ขดลวดนำ�ไฟฟ้า

สวยงาม กะทัดรัด

อาจก่อให้เกิดอันตราย

พลังงานความร้อน โดยใช้

ใช้งานง่าย สะดวก ความร้อนที่พื้นผิวเตา

เหนี่ยวนำ�สนามแม่เหล็ก

ทันสมัย

ภาชนะที่เป็นเหล็กเท่านั้น

อาศัยทีม
่ พ
ี น
้ื ทีน
่ อ
้ ย
ไฟฟ้า

เปลี่ยนเป็นพลังงาน

สามารถใช้เตาแก๊สได้

เหมาะกับที่อยู่
เตาแม่เหล็ก

สาเหตุที่นำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี

การเหนี่ยวนำ�ของสนาม

ไม่มีความร้อน

ราคาสูงกว่าเตา

ร้อนที่ภาชนะเท่านั้น

ของเตา

ต้องใช้กับภาชนะที่ใช้

แม่เหล็ก ทำ�ให้เกิดความ

บริเวณพื้นผิว

มีความปลอดภัย
ในการใช้งาน
ทำ�ความร้อน
ได้เร็ว

กินไฟน้อย

ใช้งานง่าย สะดวก
สวยงาม กะทัดรัด

ทันสมัย น่าใช้งาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชนิดอื่น

กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
เท่านั้น

ทำ�ให้เกิดความร้อนที่
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เครื่องมือเตรียมดินเพื่อทำ�นา
1. ปัญหาหรือความต้องการคือ

		 แนวคำ � ตอบ ในการทำ � นาต้ อ งมี ก ารเตรี ย มดิ น ก่ อ นการเพาะปลู ก ข้ า ว ดั ง นั้ น มนุ ษ ย์ ต้ อ งการเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการ
		 เตรียมดินเพื่อทำ�นา ที่ใช้งานสะดวก ประหยัดแรง

2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ

		 แนวคำ�ตอบ สิ่งของเครื่องใช้

3. ตารางวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเครื่องมือ		

		 เตรียมดินเพื่อทำ�นา

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เทคโนโลยี

ผลการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

เครื่องมือ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ระบบกลไกและเครื่องยนต์ที่ช่วยลดการใช้

เพื่อทำ�นา

ความต้องการเครื่องมือเตรียมดินเพื่อทำ�นาที่ทุ่นการ

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตอบสนองความต้องการ

เตรียมดิน

ในการออกแบบและสร้างพาหนะ

แรงงานคน

ใช้แรงงานคน ใช้งานสะดวกและลดเวลาการทำ�งาน

ของผูใ้ ช้งานได้มากขึน
้ เรือ่ ย ๆ เช่น ลดแรงงานคน

ลงได้

เพิ่มความสะดวกสบายในการทำ�งาน ใช้งาน
ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

4. ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีใดที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพราะเหตุใด

		 แนวคำ�ตอบ ตัวอย่างเช่น รถไถเอนกประสงค์ เพราะสามารถทำ�หน้าทีไ่ ด้หลายอย่าง ทัง้ ไถ คราด ยกร่อง พรวนดิน ดันดินได้
ตารางวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเครื่องมือเตรียมดินเพื่อทำ�นาเพิ่มเติมสำ�หรับผู้สอน
เทคโนโลยี
ไถ

ลักษณะของเทคโนโลยี
ใช้พลิกหน้าดินและ

จุดเด่น
ไม่ใช้เชื้อเพลิง

จุดด้อย

สาเหตุที่นำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี

ใช้เวลานานเพื่อ

การนำ�เครื่องยนต์มา

เตรียมดินเพาะปลูก ซึ่ง

ใช้แรงคนเดินตาม

การใช้แรงงานสัตว์

โดยใช้แรงงานสัตว์ใน

ความลึกของจานไถ

กลบวัชพืชเป็นการ

ช่วยทุน
่ การใช้แรงงานคน
การลากไถ

เตรียมดินในพื้นที่มาก
การปรับระดับ

สร้างรถไถเดินตามแทน

ไม่สม่ำ�เสมอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เทคโนโลยี

ลักษณะของเทคโนโลยี

รถไถนา
เดินตาม

ใช้เครื่องยนต์ในการ
ขับเคลื่อน แทนการใช้
แรงงานสัตว์ ซึง่ ใช้น�ำ้ มัน
เป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับ
รถไถนาเดินตาม

ประหยัดแรงและเวลา
ในการเตรียมดิน
สามารถทำ�งานได้
ตลอดเวลาตราบเท่าที่
มีน้ำ�มันเชื้อเพลิง

รถไถนา
นั่งขับ

คนนั่งควบคุมบนรถ
ไถนาแทนการเดินตาม
รถไถ

ทำ�ให้สะดวกสบาย
มากขึ้น
ทำ�งานได้เร็วขึ้น
ลดการใช้แรงงานคน
ในการควบคุมรถไถ
ลดความเมือ่ ยล้า
ระดับความลึกของ
จานไถสม่ำ�เสมอ

รถไถเอนก
ประสงค์

พาหนะที่สามารถทุ่น
แรงในการเตรียมดิน
เพาะปลูกทัง้ หมด ตัง้ แต่
การไถคราด ยกร่อง
พรวนดิน ดันดิน ซึง่ ช่วย
ประหยัดแรงและเวลา
ในการทำ�งานมากยิ่งขึ้น

ช่วยทุ่นแรงมนุษย์ใน
งานด้านเตรียมดิน
เพาะปลูกทัง้ หมดตัง้ แต่
การไถ คราด ยกร่อง
พรวนดิน ดันดิน
ประหยัดแรงและเวลา
ในการทำ�งานมากยิง่ ขึน
้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุดเด่น

จุดด้อย
ใช้แรงงานคนใน
การเดินตามรถไถ
เพื่อควบคุมการ
เคลื่อนที่
ชาวนาเกิดความ
เมื่อยล้าจากการ
เดินและบังคับรถไถ
การปรับระดับ
ความลึกของจาน
ไถไม่สม่ำ�เสมอ
สิน
้ เปลืองค่าน้�ำ มัน
พลิกหน้าดินเพื่อ
เตรียมการเพาะปลูก
ได้อย่างเดียว

ใช้คนในการ
ควบคุมรถไถ
การแจ้งเตือนข้อ
บกพร่องของ
ระบบเครื่องยนต์
เพื่อการใช้งาน
ค่าใช้จา่ ยสูงในการ
ดูแลรักษารถไถและ
ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง

สาเหตุที่นำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
การพัฒนารถไถนาที่คน
สามารถนั่งควบคุมรถ
ไถนาแทนการเดินตาม
รถไถ

จากความก้าวหน้าทาง
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ในการออกแบบ วิจัย
และพัฒนาพาหนะที่
ตอบสนองกับความ
ต้องการ รวมทั้งเพิ่ม
ขีดความสามารถของ
การทำ�งานให้มากขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การถนอมอาหารประเภทนมโดยใช้ความร้อน
1. ปัญหาหรือความต้องการคือ

		 แนวคำ�ตอบ มนุษย์ต้องการเก็บรักษานมไว้บริโภคให้นานขึ้น

2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ

		 แนวคำ�ตอบ วิธีการ

3. ตารางวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การถนอมอาหาร

		 ประเภทนมโดยใช้ความร้อน

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ผลการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

การค้นพบวิธีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำ�ให้อาหารเน่า
เสีย โดยใช้ความร้อน ซึ่งถูกนำ�มาใช้กับการถนอม
อาหารประเภทนม

การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิและเวลา
ในกระบวนการถนอมอาหาร
ประเภทนม

ความก้าวหน้าของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีถูกนำ�มาปรับใช้ในกระบวนการ

ทางเลือกที่หลากหลายของ
ผู้บริโภค

เทคโนโลยี
การถนอมอาหาร
ประเภทนมโดย
ใช้ความร้อน

ความต้องการยืดอายุการเก็บรักษานมให้ยาวนาน
ยิ่งขึ้น

อายุการเก็บรักษานมที่ยาวนาน
มากยิ่งขึ้น

4. ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีใดที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพราะเหตุใด

		 แนวคำ�ตอบ ตัวอย่างเช่น การต้ม เพราะทำ�ได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนสูง

ตารางวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการถนอมอาหารประเภทนมโดยใช้ความร้อนเพิ่มเติมสำ�หรับผู้สอน
เทคโนโลยี
การต้ม

ลักษณะของเทคโนโลยี
การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
โดยใช้ความร้อน

จุดเด่น
เป็นวิธีการอย่างง่าย
ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ในนมด้วยความร้อน
เพื่อเก็บรักษานม

จุดด้อย
ไม่สามารถเก็บรักษา
นมไว้ได้นาน

สาเหตุที่นำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
ความต้องการที่จะ
ถนอมสารอาหารในนม
รักษารสชาติของนม
และยืดอายุการเก็บ
รักษาให้ยาวนานขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เทคโนโลยี

พาสเจอร์ไรส์

สเตอริไรส์

ยูเอชที

ลักษณะของเทคโนโลยี

จุดเด่น

จุดด้อย

ใช้อุณหภูมิไม่ต่ำ�กว่า
63 °C เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 30 นาที หรือใช้
อุณหภูมิไม่ต่ํากว่า
72 °C เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 วินาที แล้วทาํ ให้
เย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ
ต่ํากว่า 5°C

ไม่ทำ�ลายสารอาหาร
รวมถึงรสชาติความสด
ใหม่ของนม เนื่องจากใช้
อุณหภูมิไม่สูงมากนัก
สามารถลดปริมาณเชื้อ
จุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

วิธีนี้ยังคงมีเชื้อ
จุลินทรีย์หลงเหลืออยู่
ดังนั้นนมพาสเจอร์
ไรส์จึงมีอายุการเก็บ
รักษาประมาณ 7-10
วันและต้องเก็บในตู้
เย็น ถ้าเก็บไว้นาน
เกินกำ�หนด เชื้อ
จุลินทรีย์ที่เหลืออยู่จะ
เพิ่มจำ�นวน และทำ�ให้
นมเสียได้

ใช้อุณหภูมิไม่ต่ำ�กว่า
100°C เป็นเวลานาน

เชื้อจุลินทรีย์และ
เอนไซม์ต่าง ๆ ที่ทำ�ให้
นมเสียสภาพถูกทำ�ลาย
ได้ทั้งหมด
เก็บรักษาได้นานถึง
12 เดือนโดยไม่ต้องเก็บ
ในตู้เย็น

การใช้ความร้อนสูง
เป็นเวลานานทำ�ให้
เกิดการสูญเสีย
วิตามินบางชนิดและ
เกิดการเปลี่ยนสีและ
กลิ่นของนม โดยนม
จะเปลี่ยนเป็นสี
เหลืองเล็กน้อยและ
มีกลิ่นเฉพาะตัว

ใช้อุณหภูมิไม่ต่ำ�กว่า
133 °C เป็นเวลา
ประมาณ 2-3 วินาที

การสูญเสียวิตามิน การ
เปลี่ยนสีและกลิ่นของ
นมน้อยกว่าวิธีการ
สเตอร์ริไรส์
ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และ
เอนไซม์ต่าง ๆ ที่ทำ�ให้
นมเสียสภาพได้ทั้งหมด
นมยูเอชทีมีอายุการเก็บ
รักษาประมาณ 6-8
เดือนโดยไม่ต้องเก็บไว้
ในตู้เย็น

ไม่สะดวกในการขนส่ง
และการเก็บรักษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาเหตุที่นำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
ความต้องการในการ
เก็บรักษาที่นานขึ้น

ความต้องการคงสาร
อาหาร สีและกลิ่นของ
นม โดยมีอายุการเก็บ
รักษาที่ยาวนาน
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เทคโนโลยี

การทำ�แห้ง
แบบพ่นฝอย

ลักษณะของเทคโนโลยี

จุดเด่น

ใช้อุณหภูมิประมาณ
150-300 °C นมจะถูก
พ่นออกมาเป็นละออง
ขนาดเล็กและสัมผัสกับ
ความร้อนที่ไหลผ่าน
ทำ�ให้น้ำ�ในนมระเหย
ออกไปหมดอย่างรวดเร็ว
กลายเป็นนมผง

วิธีนี้ไม่ทำ�ให้นมสูญเสีย
คุณค่าทางโภชนาการ
แต่อาจมีการสูญเสีย
กลิ่นเฉพาะตัวของนม
ระหว่าง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่ได้รับความนิยม
เนื่องจากเก็บไว้ได้นาน
ง่ายในการขนส่งและ
การเก็บรักษา

สาเหตุที่นำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี

จุดด้อย
ความชื้นอาจทำ�ให้
คุณภาพของนมผง
ลดลง

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การขยายพันธุ์กล้วย
1. ปัญหาหรือความต้องการคือ

		 แนวคำ�ตอบ เกษตรกรต้องการต้นอ่อนกล้วย เพื่อนําไปปลูกให้ได้ผลผลิต จํานวนมาก
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ

		 แนวคำ�ตอบ วิธีการ

3. ตารางวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การขยายพันธุ์กล้วย
เทคโนโลยี
การขยายพันธุ์กล้วย

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ปัญหาการขยายพันธุ์กล้วยโดยวิธีธรรมชาติ
ได้ต้นอ่อนจำ�นวนน้อย
ความต้องการบริโภคกล้วย
ของผู้คนเพิ่มมากขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
เกิดวิธีการขยายพันธุ์กล้วยที่มา
จากการประยุกต์ใช้ความรูท
้ างด้าน
วิทยาศาสตร์ ทำ�ให้ได้ตน
้ อ่อนมากขึน
้
จำ�นวนผลผลิตของกล้วยเพิ่ม
มากขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เทคโนโลยี

ผลการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

เกษตรกรหรือผู้ปลูกต้องการเพิ่มผลผลิตของกล้วย

เกษตรกรหรือผู้ปลูกมีรายได้

พอกับความต้องการของตลาด
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการนำ�ความรู้

ได้ต้นพันธุ์และผลผลิตที่มีลักษณะ

เพิ่มขึ้น

และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้พร้อมกันหลาย ๆ ต้นเพื่อให้

มาประยุกต์ใช้ในการขยายพันธุ์กล้วย

ตามที่ต้องการ

4. ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีใดที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพราะเหตุใด

		 แนวคำ � ตอบ ตั ว อย่ า งเช่ น การผ่ า หน่ อ เพราะต้ อ งการขยายพั น ธุ์ ก ล้ ว ยเพื่ อ ปลู ก ไว้ รั บ ประทานภายในครอบครั ว
เป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง สามารถทําได้เองที่บ้าน

ตารางวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยเพิ่มเติมสำ�หรับผู้สอน
เทคโนโลยี

ลักษณะของเทคโนโลยี

การเพาะ

การเพาะเมล็ดเหมาะ

การแยก

สามารถเพาะเมล็ด

เมล็ดและ
หน่อ

สำ�หรับกล้วยพันธุ์ที่

การขยายพันธุ์โดยใช้
หน่อที่เกิดจากต้นแม่

จุดเด่น
เป็นวิธีการตามธรรมชาติ

ต้นทุนในการขยายพันธุ์ต่ำ�

จุดด้อย
การเพาะเมล็ด ใช้เวลานาน

ความต้องการ

เนื่องจากเมล็ดของกล้วยมี

ให้ได้จำ�นวนมาก

ในการเจริญเป็นต้นอ่อน

เปลือกหุ้มที่หนาและแข็ง

การแยกหน่อจะได้ต้นใหม่

จำ�นวนน้อย ขึ้นกับจำ�นวน
หน่อทีเ่ กิดจากต้นแม่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาเหตุที่นำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
ขยายพันธุ์กล้วย
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เทคโนโลยี

ลักษณะของเทคโนโลยี

การผ่าหน่อ

การนำ�เอาหน่อกล้วย

การปลูกวิธีนี้ทำ�ให้ได้ต้น

จำ�นวนหน่อของกล้วย

ความต้องการ

ให้มีส่วนตาติดอยู่ แล้ว

สามารถขยายพันธุ์ได้

สามารถขยายพันธุ์กล้วยได้

กล้วยให้ได้

มาผ่าแบ่งเป็นชิ้น โดย

นำ�ไปชำ�ให้เกิดรากและ
เพาะปลูกต่อไป

จุดเด่น

อ่อนเจริญเร็วและ
มากกว่าหนึ่งต้น

ต้นทุนในการขยาย
พันธุ์ต่ำ�

จุดด้อย

สาเหตุที่นำ�ไปสู่
การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี

แต่ละต้นมีจำ�กัด ทำ�ให้ไม่

จำ�นวนมากตามที่ต้องการ
หน่อพันธุ์ที่ขุดมาจากต้น
อาจจะมีโรคและแมลงที่
ระบาดติดมาด้วย ส่งผล

ให้การเจริญของหน่อชะงัก
หรือเจริญได้ไม่เต็มที่ และ

อาจเกิดการแพร่ระบาดไป
ยังต้นพันธุ์อื่นได้อีกด้วย
การเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื้อ

ใช้เนื้อเยื่อจากหน่อ

ได้ต้นอ่อนจำ�นวนมาก

การลงทุนในการขยาย

ในอาหารสังเคราะห์

ได้ต้นพันธุ์ที่สะอาด

การขยายพันธุ์ต้องทำ�

กล้วยนำ�มาเพาะเลี้ยง

ตามที่ต้องการ

ปราศจากโรคและแมลง
ได้ต้นพันธุ์ที่มีลักษณะ

ขยายพันธุ์

จำ�นวนมาก

ตามที่ต้องการ

การกลายพันธุ์
ของต้นกล้วย
การติดโรค

หรือแมลงของ
ต้นกล้วย

พันธุ์สูง

ในห้องปฏิบัติการ

เหมือนต้นแม่พันธุ์

ได้ต้นปลูกที่มีขนาด

สม่ำ�เสมอจำ�นวนมาก

และเก็บเกี่ยวผลจำ�นวน

มากได้พร้อมกัน จึงเหมาะ
สำ�หรับการลงทุนปลูก

เพื่อการค้าและส่งออก
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เรื่อง อะไรหนอคือ การเกษตรแนวดิ่ง

ให้ผเู้ รียนศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ทก
่ี าํ หนดให้ แล้วตอบคาํ ถามต่อไปนี้

http://www.scimath.org/weblink/7764.php
http://www.scimath.org/weblink/7765.php

http://www.scimath.org/weblink/7766.php

1. การเกษตรแนวดิ่ง (vertical farm) มีความแตกต่างจากการทำ�การเกษตรที่เราเคยเห็นอย่างไร

แนวคำ�ตอบ การเกษตรที่เคยเห็นจะปลูกพืชผักแนวราบไปกับพื้นดิน แต่การทำ�เกษตรแนวดิ่งเป็นการ

ปลูกพืชผลในแปลงทีต
่ อ
่ กันขึน
้ ไปเป็นชัน
้ ๆ ตามแนวดิง่ หรือปลูกพืชตามแนวดิง่ ซึง่ ได้ปริมาณผักมากกว่า
ปลูกในแนวราบในพื้นที่เท่ากัน

2. การทำ�เกษตรแนวดิ่ง เป็นประโยชน์ต่อการดำ�รงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างไร

แนวคำ�ตอบ ผู้คนในยุคปัจจุบันอาศัยอยู่ในอาคาร คอนโดมิเนียม หอพัก ซึ่งมีพื้นที่อยู่อาศัยที่จำ�กัด
การทำ�เกษตรแนวดิ่งช่วยให้ผู้คนสามารถปลูกผักไว้รับประทานได้ในพื้นที่จำ�กัด

3. ยกตัวอย่างความรู้ แนวคิด หรืออุปกรณ์ที่จำ�เป็นในการทำ�เกษตรแนวดิ่งที่ต่างจากการทำ�การเกษตร
แนวเดิมมา 3 ข้อ

แนวคำ�ตอบ 1. ชนิดของพืชผักที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่มีอยู่

			
			

2. ระบบรดน้ำ�แปลงผัก

3. ขนาดและโครงสร้างของแปลงผักที่จะสร้างในแนวดิ่ง
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4. ความรู้ แนวคิด หรืออุปกรณ์ที่ผู้เรียนยกตัวอย่างในข้อ 3 มีความเกี่ยวข้องกับความรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนเคยเรียนมาแล้วหรือไม่ ถ้าใช่ มีความเกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องใด

แนวคำ�ตอบ 1. ชนิ ด ของพื ช ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ ชนิ ด ของดิ น ที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ พื ช แต่ ล ะชนิ ด

			 การลำ�เลียงน้ำ�ของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ปริมาณน้ำ�และแสงแดดที่พืช

				 แต่ละชนิดต้องการ
			

2. สมบัติของสาร ในที่นี้คือน้ำ�มีสถานะเป็นของเหลว สามารถไหลหรือเปลี่ยนแปลง

			

3. วัสดุที่จะใช้ทำ�แปลงผักควรเป็นไม้ หรือพลาสติก ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน ตัดให้มี

			 รูปร่างได้ตามภาชนะที่บรรจุ

			 ขนาดตามที่ต้องการได้ง่าย และการคำ�นวณขนาดของแปลงผักให้เหมาะสมกับพื้นที่
			 ที่ต้องการปลูกผัก

ชวนคิด ช่วยโปลิศออกแบบแปลงผักแนวดิ่ง
		ให้ผเู้ รียนพิจารณาแปลงผักของโปลิศทีผ
่ เู้ รียนช่วยออกแบบในบทที่ 1 ผูเ้ รียนจะนำ�ความรูเ้ รือ
่ งการเกษตร

แนวดิง่ ไปช่วยพัฒนาแปลงผักนัน
้ อย่างไร ให้เขียนภาพร่างของโครงสร้างแปลงผักทีน
่ ก
ั เรียนจะพัฒนาให้โปลิศ

แนวคำ�ตอบ 1. พืชทีป
่ ลูกเป็นผักสวนครัว เช่น ผักสลัด ผักชี ต้นหอม สามารถปลูกได้ในดินร่วนทีร่ ะบายน้�ำ

			 ได้ดี ใช้เนื้อที่ในการเจริญเติบโตไม่มากจึงสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่จำ�กัด และควรให้

			 แสงแดดส่องอย่างทั่วถึงผักทุกต้น

			
			

2. ระบบรดน้ำ� ใช้สายยางเจาะรูเพื่อต่อท่อพลาสติกให้น้ำ�ไหลไปยังผักที่ปลูก

3. ใช้วัสดุประเภทไม้ เป็นโครงแปลงผัก ซึ่งแปลงผักมีขนาดความกว้างไม่เกิน

				 1 เมตร x 3 เมตร และมีพื้นที่สำ�หรับเดินได้รอบแปลงผัก
ภาพร่างแปลงผัก

วาล์วน้ำ�
ควบคุมการเปิด-ปิด
วงจรวัดความชื้น
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การวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยทีส
่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี

ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ 1 ประเภท หรือวิธีการ 1 วิธี ที่สนใจ จากนั้นสืบค้นการเปลี่ยนแปลง และ
วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยทีท่ �ำ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์หรือวิธกี ารตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในประเด็นต่อไปนี้
เทคโนโลยี (สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ) ที่เปลี่ยนแปลงตามลำ�ดับ
ลักษณะหรือการทำ�งาน จุดเด่น จุดด้อย ของเทคโนโลยี

สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลง

โดยนำ�เสนอด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น แผนภาพ พร้อมระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

แนวคำ�ตอบ
ตัวอย่างการวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทำ�ให้เทคโนโลยีอุปกรณ์ทำ�ความสะอาดพื้นเกิดการเปลี่ยนแปลง
แสดงดังตารางต่อไปนี้
เทคโนโลยี

ลักษณะและการใช้งาน

จุดเด่น

ไม้กวาด

ทำ�จากดอกหญ้า มีขน

สามารถกวาดฝุน
่ ทีม
่ ี
ขนาดเล็ก

ดอกหญ้า

อ่อน สามารถเข้าถึง

พื้นที่ได้หลายรูปแบบ
เช่น ซอก มุมต่าง ๆ

ใต้ตู้ ใต้โต๊ะ และเหมาะ

สำ�หรับฝุ่นที่มีขนาดเล็ก

จุดด้อย

สาเหตุหรือปัจจัยที่
ทำ�ให้เทคโนโลยีเกิดการ
เปลี่ยนแปลง

มีฝน
ุ่ ฟุง้ กระจายขณะ
กวาด
ทำ�ความสะอาดบริเวณ
ทีเ่ ป็นมุมได้ไม่ดี
ขณะกวาด ดอกหญ้า
หลุดร่วง
เมือ่ เปียกน้�ำ จะทำ�ให้กวาด

ความต้องการในการ
ทำ�ความสะอาดพืน
้ ที่
เปียกและทำ�ความ
สะอาดมุมได้ดี
การแก้ปญ
ั หาการหลุด
ร่วงของดอกหญ้า

มีฝน
ุ่ ฟุง้ กระจายขณะ
กวาด
ใช้แรงคนในการกวาด

ความต้องการไม่ให้ฝน
ุ่
ฟุง้ กระจายขณะกวาด
ความรูท
้ างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการ
สร้างเครือ่ งมือหรือ
อุปกรณ์

ได้ไม่ดี
ใช้แรงคนในการกวาด
ไม้กวาด
มุมเฉียง

ทำ�จากวัสดุสังเคราะห์
มีลักษณะแบน ปลาย

ไม้กวาดตัดเฉียง สามารถ
ทำ�ความสะอาดบริเวณ

ที่เป็นมุมและซอกต่าง ๆ
ได้ดี
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ทำ�ความสะอาดบริเวณ
ทีเ่ ป็นมุมและซอกได้ดี
มีความคงทน
ไม้กวาดทนน้�ำ
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เทคโนโลยี

ลักษณะและการใช้งาน

เครื่องดูด

ใช้กลไกการดูดวัสดุหรือ

ฝุ่น

เครื่องดูด

ฝุ่นอัตโนมัติ
ไร้สาย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ตามพื้น

การทำ�งานของเครื่อง
ควบคุมด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์และ

เซ็นเซอร์ควบคุมการ
ทำ�งาน ใช้แบตเตอรี่
เป็นแหล่งพลังงาน

จุดเด่น

จุดด้อย

สาเหตุหรือปัจจัยที่
ทำ�ให้เทคโนโลยีเกิดการ
เปลี่ยนแปลง

ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่ง
พลังงาน
ไม่มฝี น
ุ่ ฟุง้ กระจายขณะ
ทำ�ความสะอาด

ใช้คนควบคุมการใช้งาน

การใช้ความรูท
้ าง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการ
ประดิษฐ์คดิ ค้นและ
พัฒนาเครือ่ งช่วย
ทำ�ความสะอาดพืน
้
ความต้องการความ
สะดวกสบายในการ
ทำ�ความสะอาดและ
ประหยัดแรงผูใ้ ช้

ทำ�งานอัตโนมัติ
ลดการใช้แรงคน
ไม่มสี ายไฟ เนือ่ งจากใช้
แบตเตอรี่
ตัง้ เวลาในการทำ�ความ
สะอาดได้
ขนาดเล็กกะทัดรัด
ง่ายต่อการดูแลรักษา
และทำ�ความสะอาด

ระยะเวลาในการใช้งาน
แต่ละครัง้ จำ�กัด

ต้องการเพิ่มเวลาการ
ใช้งาน ให้นานขึ้น

แหล่งที่มาของข้อมูล

1. อุตสาหกรรมในครอบครัว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

เอกสารแนะแนวการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรม เรื่อง การทำ�ไม้กวาดดอกหญ้า

http://library.dip.go.th/multim1/ebook/IH%20

%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD10%20
%E0%B8%811%E0%B8%A1.pdf

2. https://www.thairath.co.th/content/306411
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

