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  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น
  ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
  สาระสำาคัญ
  สื่อและอุปกรณ์
  แนวทางการจัดการเรียนรู้
  การวัดและประเมินผล
  ข้อเสนอแนะ

เทคโนโลยีรอบตัว1
แผนการจัด
การเรียนรู้ท่ี

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    เวลา 2 ชั่วโมง



1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

 1.1 ตัวชี้วัด
   อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง               
ของเทคโนโลยี

 1.2 สาระการเรียนรู้
   เทคโนโลย ีเปน็สิง่ท่ีมนษุย์สร้างหรือพฒันาขึน้ ซึง่อาจเปน็ไดท้ัง้ชิน้งานหรอืวธิกีาร เพือ่ใชแ้กป้ญัหา สนองความตอ้งการ 
หรือเพิ่มความสามารถในการทำางานของมนุษย์

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

   2.1 อธิบายความหมายของเทคโนโลยี 
   2.2 อธิบายประโยชน์ของเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เทคโนโลยีรอบตัว

24

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



3. ทักษะและกระบวนการที่เป็นจุดเน้น

   3.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
   3.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
   3.3 ทักษะการสื่อสาร
   3.4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์
   3.5 ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น

4. ความรู้เดิมที่ผู้เรียนต้องมี
  สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เช่น ต้นไม้ สัตว์ แม่น้ำา ภูเขา และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ปากกา
แก้วน้ำา เก้าอี้ แว่นตา โทรศัพท์ บ้าน รถยนต์ บ่อบำาบัดน้ำาเสีย เขื่อน ฯลฯ

6. สื่อและอุปกรณ์

 6.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม เรื่อง เวลา (นาที)

กิจกรรมเสนอแนะที่ 1 ถุงปริศนา 10

กิจกรรมเสนอแนะที่ 2 เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ 15

กิจกรรมที่ 1.1 เป็นเทคโนโลยีหรือไม่ 10

กิจกรรมเสนอแนะที่ 3 เทคโนโลยีในงานอาชีพด้านเกษตรและอาหาร 15

กิจกรรมท้าทายความคิด ช่วยโปลิศ คิดแก้ปัญหา 40

กิจกรรมท้ายบท แปลงผักลอยฟ้าของโปลิศ 10

5. สาระสำาคัญ

   เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหา
สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำางานของมนุษย์ เทคโนโลยีจึงเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตพร้อมกับการดำารงชีวิต
อยู่ของมนุษย์ เทคโนโลยียังรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการที่นำามาใช้ในการสร้างชิ้นงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ต้องการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 | เทคโนโลยีรอบตัว 25คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



7. แนวทางการจัดการเรียนรู้

   1) ผูเ้รยีนอา่นคำาถามชวนคดิในหนงัสอืเรยีนวา่ในกจิวตัรประจำาวัน
ของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ใดบ้าง
    แนวคำาตอบ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เสื้อผ้า รองเท้า ช้อนส้อม รถ โทรศัพท์ ปากกา หนังสือ ฯลฯ
   2) ผู้เรียนสังเกตและศึกษารูป 1.1 สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องในกิจวัตรประจำาวัน ในหนังสือเรียน แล้วร่วมกันอภิปราย
ว่าในกิจวัตรประจำาวันของผู้เรียนเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้าง
    แนวคำาตอบ ขึ้นอยู่กับกิจวัตรของผู้เรียนแต่ละคน เช่น ตื่นนอนตอนเช้าด้วยเสียงปลุกจากโทรศัพท์ อาบน้ำาด้วยสบู่
แปรงฟันด้วยยาสีฟัน แต่งตัวโดยใส่ชุดนักเรียน รับประทานอาหารด้วยอุปกรณ์จานชามและช้อน เดินทางไปโรงเรียน                    
ด้วยรถประจำาทาง เขียนหนังสือด้วยปากกา ออกกำาลังกายตอนเย็นโดยใช้ลูกฟุตบอล เล่นเกมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   3) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปว่า ชีวิตประจำาวันของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการของเราทั้งสิ้น เราเรียกสิ่งของเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้ว่า เทคโนโลยี
   4) ผู้เรียนทำากิจกรรมเสนอแนะท่ี 1 เรื่อง ถุงปริศนา โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความเหมาะสม ผู้สอนนำาถุงใส่สิ่งของที่
มนษุยส์รา้งขึน้ เชน่ กรรไกร กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ แปรงสฟีนั ยางรดั ฟองน้ำา ตะเกยีบ และสิง่ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ      
เช่น เมล็ดลิ้นจี่ ก้อนหิน ใบไม้ มะนาว โดยใน 1 ถุงมีสิ่งของ 1 ชิ้น ให้ผู้เรียนสุ่มเลือกถุงปริศนา แล้ววิเคราะห์สิ่งของในถุงว่าเป็น
เทคโนโลยีหรือไม่ และใช้แก้ปัญหาในเรื่องใด
   5) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปความหมายของเทคโนโลยี
    แนวคำาตอบ เทคโนโลยี หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหา 
สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำางานของมนุษย์
   6) ผู้เรียนและผู้สอนอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำาวัน เช่น เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอื โทรศพัทเ์คลือ่นทีห่รอืสมาร์ตโฟน ชว่ยใหเ้ราติดต่อสือ่สารกนัได้ทกุทีท่กุเวลาทัง้ภายในและนอกประเทศ 
โดยผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนหน้าจอ พกพาสะดวก อีกตัวอย่างหนึ่งคือการฝากถอนเงินผ่านเครื่อง ATM 
(Automatic Teller Machine) ผูเ้รยีนและผูส้อนรว่มกันอภปิรายลกัษณะการใช้งานของบัตร ATM ทีส่ามารถใช้ฝาก ถอน โอน 
ชำาระค่าสาธารณูปโภคได้โดยอัตโนมัติ ทำาให้มีความสะดวกรวดเร็วในการทำาธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไป   
ที่สถาบันการเงิน

 6.2 สื่ออื่น ๆ 
    อุปกรณ์สำาหรับกิจกรรมเสนอแนะที่ 1 เรื่อง ถุงปริศนา
ประกอบด้วย ถุงกระดาษทึบแสง กรรไกร กระดาษ ก้อนหิน ปากกา
ยางลบ ดินสอ แปรงสีฟัน ใบไม้ ยางรัด ฟองน้ำา ตะเกียบ เมล็ดผลไม้ 
มะนาว
    กระดาษปรู๊ฟ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 | เทคโนโลยีรอบตัว26 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



   ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปว่า เทคโนโลยีเกิดขึ้นพร้อมมนุษย์เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อนำามา         
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำารงชีวิตทุกยุคทุกสมัย

   8) ผู้สอนเกร่ินนำาว่านอกจากเทคโนโลยีท่ีเป็นชิ้นงานแล้ว วิธีการที่มนุษย์สร้าง คิดค้นหรือพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา        
สนองความต้องการ จัดว่าเป็นเทคโนโลยีด้วย และนอกจากนั้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่นำามาสร้างชิ้นงานก็จัดว่าเป็นเทคโนโลยี
ดว้ยเชน่กนั จากนัน้ผูเ้รยีนศกึษาตวัอยา่งของเทคโนโลยทีีเ่ป็นวธิกีารและเทคโนโลยทีีเ่ป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณท์ีน่ำามาสรา้งชิน้งาน 
ในหนังสือเรียน

   7) ผู้เรียนศึกษาเก่ียวกับแนวคิดของเทคโนโลยีต่อไปอีกว่า เทคโนโลยีเกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณ                  
เพื่อการดำารงชีวิตและความอยู่รอด โดยผู้สอนยกตัวอย่างเทคโนโลยีในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน เช่น

ยุค/สมัย ตัวอย่างเทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยี ใช้แก้ปัญหา

ยุคหิน

ขวานหิน      
  

  

ขวานที่ทำาด้วยหิน
เข้าด้ามด้วยไม้

สับ ตัด ฟัน ผ่า ถากไม้ แล่เนื้อสัตว์
หรือตัดกระดูก 

ยุคสำาริด

หอกและขวานสำาริด      
  
        
  

ทำาจากโลหะผสมระหว่าง
ทองแดงกับดีบุก

ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวและใช้ใน
การล่าสัตว์ในสมัยก่อน

ยุคเหล็ก

เครื่องมือทำาเกษตร       
  
        
  

ใช้การตีโลหะเหล็ก
ในขณะที่ยังร้อนอยู่
ให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ

เพิ่มความสะดวก ทุ่นแรงในงาน
เกษตรที่ต้องใช้ความแข็งแรง
และทนทานของเครื่องมือ  

ปัจจุบัน

จอบขุด                      
  

        
  

ใบจอบทำาจากเหล็กกล้า    
มีความแข็งแรงมากกว่า   
เหล็กธรรมดา

ใช้ขุดดินได้ทุกประเภทโดยเฉพาะ
ดินที่มีความแข็งมาก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 | เทคโนโลยีรอบตัว 27คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81


   9) แบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม เพื่อทำากิจกรรมเสนอแนะที่ 2 เรื่องเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการและเครื่องมือหรืออุปกรณ์                   
โดยผู้เรียนศึกษาในหนังสือเรียน ในเรื่องต่อไปนี้
      วิธีการผลิตน้ำาประปา (รูป 1.2 วิธีการผลิตน้ำาประปา)
      วิธีการบำาบัดน้ำาเสียแบบบ่อปรับเสถียร (รูป 1.3 วิธีการบำาบัดน้ำาเสียแบบบ่อปรับเสถียร)
      เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ที่นำามาสร้างชิ้นงาน (รูป 1.4 ตัวอย่างของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำาหรับตัดวัสดุ)

   จากนั้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อด้วยวิธีจับสลาก โดยแต่ละกลุ่มจะได้ 1 เรื่อง แล้ววิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้  
      เทคโนโลยีนั้นสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานอย่างไร
      เทคโนโลยีนั้นช่วยแก้ปัญหาอะไร

   ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอผลการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่จับสลากได้

เทคโนโลยี ปัญหา/ความต้องการ ผลจากการใช้เทคโนโลยี

ช้อนส้อม

  ไม่สะดวกหากใช้มือตักอาหาร และทำาให้ 
มือเปื้อน

  การใช้มือสัมผัสอาหาร อาจเกิดการปนเป้ือน
สิ่งสกปรกจากมือ ทำาให้อาหารไม่สะอาด

 ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยได้

  ตักอาหารรับประทาน
 ได้สะอาด ปลอดภัยและ

สะดวกมากยิ่งขึ้น

 ยา  เกิดอาการเจ็บป่วย และมีโรคภัยต่าง ๆ
 บรรเทาและรักษาอาการ

เจ็บป่วย

ร่ม
 การเดินทางเวลาฝนตกทำาให้เราเปียก 
  ช่วงกลางวันแสงแดดร้อนอาจทำาให้ผิวหนัง

แสบร้อนและเกิดอาการผิวหนังไหม้ได้

  ช่วยให้เราไม่เปียก เวลา
เดินทางช่วงที่ฝนตก

 ช่วยบังแสงแดด ผิวหนัง
ไม่แสบร้อน

จักรยาน
 ต้องการการเดินทางที่รวดเร็วและสะดวก
 มากกว่าการเดิน

 ใช้เวลาในการเดินทาง
น้อยกว่าการเดิน

แนวคำาตอบ

   10) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายในคำาถามชวนคิดในหนังสือเรียนที่ว่า เทคโนโลยีแต่ละอย่างเกิดจากปัญหาและ
ความต้องการที่แตกต่างกัน ลองพิจารณาเทคโนโลยีต่อไปนี้ว่าเกิดจากปัญหาหรือความต้องการใดบ้าง โดยผู้เรียนสังเกตและศึกษา
เทคโนโลยีที่ประกอบไปด้วย ช้อนส้อม ยา ร่ม จักรยาน แล้วนำามาวิเคราะห์ร่วมกันถึงปัญหาและความต้องการที่ทำาให้มนุษย์       
สร้างเทคโนโลยีเหล่านี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 | เทคโนโลยีรอบตัว28 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

   11) ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปประโยชน์ของเทคโนโลยี 
     แนวคำาตอบ 1. ชว่ยในการแก้ปญัหาหรอืสนองความตอ้งการของมนษุย์ เชน่ การผลิตน้ำาประปาทำาใหไ้ดน้้ำาสะอาด
ในการอุปโภคบริโภค การบำาบัดน้ำาเสียแบบบ่อปรับเสถียรใช้แก้ปัญหาน้ำาเสีย การนำาเทคโนโลยีฝนหลวงมาช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง   
การใชก้งัหนัน้ำาชยัพฒันาแกปั้ญหาน้ำาเสยี นอกจากนีเ้ทคโนโลยยีงัชว่ยใหม้นษุยม์สีิง่ของเครือ่งใชท้ีจ่ำาเปน็ตอ่การดำารงชวีติ ไดแ้ก ่
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
         2. ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำางานของมนุษย์ ทำาให้มนุษย์ทำางานได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นและมีค่าใช้
จ่ายถูกลง เช่น การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการตัดวัสดุ การใช้เคร่ืองจักรมาใช้แทนแรงงานคนในการผลิตสินค้า การใช้          
เครื่องคิดเลขช่วยในการคำานวณ  การใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 
   12) ผู้เรียนทำากิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง เป็น
เทคโนโลยีหรือไม่ โดยวิเคราะห์รูปในตาราง   
พร้อมให้เหตุผลประกอบ และเขียนอธิบายว่ามี
ประโยชน์อย่างไร

 เนื่องจากกิจกรรมที่ 1.1  ข้อที่ 6 วิธีการ
ทำานาเกลอื มีจุดเน้นเพือ่ทดสอบความเขา้ใจ
ของผู้เรียนในเร่ืองวิธีการท่ีมนุษย์สร้างขึ้น
เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือสนองความต้องการ   
จัดว่าเป็นเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน ดังนั้น          
ผู้สอนควรตรวจสอบคำาตอบและการให้
เหตุผลของผู้เรียน ถ้าพบว่ายังไม่ถูกต้อง    
ควรชี้แนะและอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจ เช่น วิธีการทำานาเกลือ จัดว่าเป็น
เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ ซึ่งประกอบไปด้วย
ข้ันตอนต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตคือ เกลือ       
(ท่ีผ่านกระบวนการทำานาเกลือ) ซึ่งก็จัดว่า
เป็นเทคโนโลยี

   13) ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ 1.3 ตัวอย่างเทคโนโลยีในงานอาชีพ จากนั้นร่วมอภิปรายกับผู้เรียนเกี่ยวกับการนำาเทคโนโลยี             
มาใช้แก้ปัญหาในอาชีพต่าง ๆ เริ่มจากอาชีพที่นำาเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนจนถึงอาชีพที่นำาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาแก้ปัญหา               
ดังตัวอย่างแนวทางการอภิปรายดังนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 | เทคโนโลยีรอบตัว 29คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



   14) แบ่งผู้เรียนเป็น 3 กลุ่มเพื่อทำากิจกรรมเสนอแนะที่ 3 เร่ือง เทคโนโลยีในงานอาชีพด้านการเกษตรและอาหาร          
ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนว่ากลุ่มอาชีพด้านการเกษตรและอาหารมีความใกล้ชิดกับคนไทยมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราจึงจะเรียนรู้ 
ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ใช้ในงานอาชีพด้านการเกษตรและอาหาร โดยให้ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างในหนังสือเรียน ในเรื่องต่อไปนี้

      เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวข้าว (รูป 1.6 เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวข้าว)
      เทคโนโลยีในร้านขายน้ำาผลไม้ปั่น (รูป 1.7 เทคโนโลยีในร้านขายน้ำาผลไม้ปั่น)
      เทคโนโลยีในการถนอมอาหารโดยใช้ตู้อบแห้ง (รูป 1.8 ตู้อบแห้งแบบต่าง ๆ)

   จากนั้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อโดยวิธีจับสลาก โดยแต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มละ 1 เรื่อง แล้วศึกษาและวิเคราะห์              
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
      ใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
      แก้ปัญหาอะไร    
      ประโยชน์ที่ช่วยให้การทำางานดีขึ้น

อาชีพ เทคโนโลยีที่ใช้ในอาชีพ

1. ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน

จอบ ใช้ในการขุดดินแข็ง ขุดหลุมให้มีขนาดกว้างและลึกตามต้องการ    
มีส่วนประกอบคือ ใบจอบ ด้ามจอบ ลิ่มยึดใบจอบ ประกอบเข้าด้วยกัน  
ก็สามารถใช้งานได้ ไม่มีความซับซ้อนในการผลิต 

2. พนักงานขับรถ
เกียร์ พวงมาลัยรถ คันเร่ง เบรก ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของ
รถยนต์หรือรถประจำาทาง ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีค่อนข้างซับซ้อนท้ังในด้าน
การผลิตและการใช้งาน

3. ประกอบรถยนต์ หุ่นยนต์ ประกอบด้วย สมองกลที่ควบคุมการทำางาน เช่น สมองกล
ที่ประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องควบคุมขนาดเล็ก 
คอมพิวเตอร์ชนิดแผงวงจรสำาเร็จรูป เคร่ืองควบคุมโปรแกรมระบบอัตโนมัติ 
เนื่องจากรถยนต์มีส่วนประกอบมากมาย เช่น ตัวถัง แชสซีส์และช่วงล่าง
เครื่องยนต์และระบบส่งกำาลัง อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ภายใน แต่ละชิ้น   
มีความสำาคัญและมีความซับซ้อนมาก จึงจำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์
เข้ามาช่วยในการประกอบ เพื่อประหยัดเวลา ลดต้นทุน ปลอดภัย และ
ได้รถยนต์ที่มีมาตรฐานเท่ากัน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 | เทคโนโลยีรอบตัว30 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



8. การวัดและประเมินผล

รายการประเมิน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด เกณฑ์การประเมินการผ่าน

1. การอธิบายความหมาย 
ของเทคโนโลยี

ตรวจใบกิจกรรม
ใบกิจกรรมที่  1.1 เรื่อง
เป็นเทคโนโลยีหรือไม่ และ
ใบกิจกรรมท้ายบท
เรื่อง แปลงผักลอยฟ้า
ของโปลิศ 

คะแนน 7-9 หมายถึง ดี
คะแนน  4-6 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1-3  หมายถึง ปรับปรุง

ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ พอใช้
ถือว่าผ่าน

2. การอธิบายประโยชน์
 ของเทคโนโลยี

ตรวจใบกิจกรรม

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์ สงัเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียนได้ระดับคุณภาพ พอใช้ขึ้นไป
ถือว่าผ่าน (ดูเกณฑ์การประเมิน
ในภาคผนวก)

4. ทักษะการคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ

สงัเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

5. ทักษะการสื่อสาร สงัเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

6. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ สงัเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

7. ทักษะการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน สงัเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม

   15) ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนว่า เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันและในงานอาชีพของมนุษย์ ทั้งในฐานะที่เป็น       
ผู้คิดค้นหรือสร้างเทคโนโลยีขึ้นมา เช่น ไม่สามารถเก็บผลไม้ที่อยู่สูง จึงสร้างอุปกรณ์เก็บผลไม้ขึ้นมา หรือในฐานะที่เป็นผู้ใช้
เทคโนโลยี เช่น ต้องการรดน้ำาสนามหญ้าขนาดใหญ่จึงเลือกใช้สปริงเกอร์ ขณะเดียวกันการเลือกใช้เทคโนโลยีใด ๆ ผู้ใช้จะต้อง
ศกึษาผลดีและผลเสียของเทคโนโลยนีัน้ ๆ  และพจิารณาวา่ผลเสยีทีเ่กดิขึน้สามารถควบคมุหรอืปอ้งกันได ้หากผลดขีองเทคโนโลยี
นั้นคุ้มค่าและมีผลดีมากกว่าผลเสียจึงตัดสินใจนำามาใช้ประโยชน์
   16) แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 5-6 คน เพื่อทำากิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง ช่วยโปลิศ คิดแก้ปัญหา โดยผู้เรียน           
แต่ละกลุ่มหาวิธีการและเขียนอธิบายหรือวาดภาพแปลงปลูกผักที่ผู้เรียนคิดว่าจะสร้างจากสถานการณ์ที่กำาหนด และระบุข้อดี
ของแปลงปลูกผักของผู้เรียนในกระดาษปรู๊ฟ และนำาเสนอ  
     หลังการนำาเสนอ ผู้เรียนร่วมกันโหวตเลือกแปลงผักของเพื่อน และให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด

   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากกิจกรรมท้าทายความคิดเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ดังนั้น การทำากิจกรรมท้าทายความคิด
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 5 กลุ่มผู้เรียนควรเป็นกลุ่มเดียวกัน
   17) ผู้เรียนทำากิจกรรมท้ายบท เร่ือง แปลงผักลอยฟ้าของโปลิศ โดยให้ระบุว่าในแปลงปลูกผักของผู้เรียนสิ่งใด              
เป็นเทคโนโลยี และสิ่งใดไม่เป็นเทคโนโลยี อย่างละ 3 ตัวอย่าง พร้อมให้เหตุผล และสิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 | เทคโนโลยีรอบตัว 31คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



เกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

3 2 1

1. การอธิบายความหมาย
ของเทคโนโลยี

 1.1 การระบุสิ่งที่เป็น   
 และไม่เป็นเทคโนโลยี

ระบุสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี
และไม่เป็นเทคโนโลยีได้
ถูกต้อง 11-12 ข้อ

ระบุสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี
และไม่เป็นเทคโนโลยีได้
ถูกต้อง 8-10 ข้อ

ระบุสิ่งที่เป็นเทคโนโลยี
และไม่เป็นเทคโนโลยีได้
ถูกต้อง 1-7 ข้อ

 1.2 การอธิบายเหตุผล  
  ของสิ่งที่เป็นและ

   ไม่เป็นเทคโนโลยี

อธิบายเหตุผลของสิ่งที่
เป็นเทคโนโลยีและไม่
เป็นเทคโนโลยีได้ถูกต้อง
11-12 ข้อ

อธิบายเหตุผลของสิ่งที่
เป็นเทคโนโลยีและไม่
เป็นเทคโนโลยีได้ถูกต้อง
8-10 ข้อ

อธิบายเหตุผลของสิ่งที่
เป็นเทคโนโลยีและไม่
เป็นเทคโนโลยีได้ถูกต้อง
1-7 ข้อ

2.  การอธิบายประโยชน์
 ของเทคโนโลยี

อธิบายประโยชน์ของ
เทคโนโลยี ได้ถูกต้องครบ 
ทั้ง 7 ข้อ

อธิบายประโยชน์ของ
เทคโนโลยี ได้ถูกต้อง 
5-6 ข้อ

อธิบายประโยชน์ของ
เทคโนโลยี ได้ถูกต้อง 
1-4 ข้อ

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
  คะแนน 7-9 คะแนน หมายถึง   ระดับคุณภาพ ดี
  คะแนน 4-6 คะแนน หมายถึง   ระดับคุณภาพ พอใช้
  คะแนน 1-3 คะแนน หมายถึง   ระดับคุณภาพ ปรับปรุง

** เกณฑ์การวัดและประเมินผลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

9. แหล่งเรียนรู้

    Animation clip ความหมายของเทคโนโลยี
      http://designtechnology.ipst.ac.th/category/media-study/animation-clip

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 | เทคโนโลยีรอบตัว32 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

http://designtechnology.ipst.ac.th/category/media-study/animation-clip


11. แนวคำาตอบกิจกรรม

พิจารณาสิ่งของที่อยู่ในถุงว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น หากเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
ใช้แก้ปัญหาในเรื่องใดบ้าง

ลำาดับ
ที่

รายการ มนุษย์สร้างขึ้น
เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ
ใช้แก้ปัญหา

1 เมล็ดลิ้นจี่

2 กรรไกร
การตัดให้วัสดุมีขนาดเล็กลง
ตามต้องการ

3 กระดาษ
 เตือนความจำา โดยใช้  

จดบันทึกข้อความ
 ใช้เป็นวัสดุในงานตกแต่ง

เรื่อง ถุงปริศนากิจกรรม
เสนอแนะที่ 1

10. ข้อเสนอแนะ

  10.1 ในกรณีที่ผู้สอนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ต่อเนื่อง 2 คาบเรียน อาจแบ่งเนื้อหาและกิจกรรมในหนังสือเรียน ดังนี้
      คาบเรียนที่ 1 หัวข้อ 1.1 ความหมายของเทคโนโลยี  1.2 ประโยชน์ของเทคโนโลยี และกิจกรรมท่ี 1.1 เร่ือง       
เป็นเทคโนโลยีหรือไม่
      คาบเรียนที่ 2 หัวข้อ 1.3 เทคโนโลยีในงานอาชีพ กิจกรรมท้าทายความคิด เรื่อง ช่วยโปลิศ คิดแก้ปัญหา และ
กิจกรรมท้ายบท เรื่อง แปลงผักลอยฟ้าของโปลิศ
  10.2  กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมเสริมที่ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น              
ซึ่งผู้สอนอาจจัดกิจกรรมเสนอแนะนอกเวลาเรียนหรือพิจารณาตามความเหมาะสมของเวลา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 | เทคโนโลยีรอบตัว 33คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



ลำาดับ
ที่

รายการ มนุษย์สร้างขึ้น
เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ
ใช้แก้ปัญหา

4 ก้อนหิน

5 ปากกา

ช่วยบันทึกข้อความ

6 ยางลบ

ลบข้อความที่ไม่ต้องการ

7 ดินสอ

ช่วยบันทึกข้อความ วาดรูป 
ร่างภาพ ง่ายในการลบ

8 แปรงสีฟัน

ทำาความสะอาดช่องปาก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 | เทคโนโลยีรอบตัว34 คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



ลำาดับ
ที่

รายการ มนุษย์สร้างขึ้น
เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ
ใช้แก้ปัญหา

9 ใบไม้

10 ยางรัด

 รัดถุงพลาสติกและสิ่งของ
 ตามที่ต้องการ
 ประดิษฐ์ของเล่น

11 ฟองน้ำา

 ดูดซับน้ำา
 ทำาความสะอาดสิ่งของ

12 ตะเกียบ

 ใช้คีบอาหาร
 ทำาสิ่งประดิษฐ์

13 มะนาว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 | เทคโนโลยีรอบตัว 35คู่มือครูรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)



เรื่อง เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ
และเครื่องมือหรืออุปกรณ์

กิจกรรม
เสนอแนะที่ 2

ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่จับสลากได้ แล้วบันทึกตามประเด็นที่กำาหนดลงในกระดาษปรู๊ฟ พร้อมนำาเสนอ

เทคโนโลยี จุดประสงค์การใช้งาน ช่วยแก้ปัญหา 

เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ

1. วิธีการผลิต
 น้ำาประปา  

ปรับคุณภาพน้ำาให้สะอาด
น้ำาจากแหล่งน้ำาไม่สะอาดเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค

2. วิธีบำาบัดน้ำาเสีย
 แบบบ่อปรับเสถียร

บำาบัดน้ำาเสีย เพ่ือให้น้ำามีคุณภาพดีข้ึน 
ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม

น้ำาเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน

3. เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
 ท่ีใช้สำาหรับตัดวัสดุ

  ตัดวัสดุให้มีขนาดและรูปทรง  
 ตามที่ต้องการ
  ลดเวลาและประหยัดแรงงาน 

 ในการตัด

  เครื่องมือในการตัดแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับ
สมบัติของวัสดุท่ีต้องการตัด เช่น กระดาษ
ใช้กรรไกรตัด แต่หากวัสดุมีความหนา 
ขนาดใหญ่ แข็งแรงมากขึ้น เครื่องมือที่
ใช้ในการตัดต้องมีความสามารถในการ
ตัดวัสดุเหล่านั้นด้วย เช่น คัตเตอร์ เลื่อย 
เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ เครื่องตัดด้วยน้ำา
แรงดันสูง

  การใช้เวลาและแรงงานในการตัดวัสดุ

36

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เป็นเทคโนโลยีหรือไม่กิจกรรมที่
1.1

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ว่า เป็นเทคโนโลยีหรือไม่เป็นเทคโนโลยี โดยให้เหตุผลประกอบและบอกประโยชน์ของสิ่งนั้น

ลำาดับ
ที่

รายการ
เป็นเทคโนโลยี/ไม่เป็น

เทคโนโลยี และเหตุผลประกอบ
ประโยชน์

1 คลิปหนีบกระดาษ เป็นเทคโนโลยี
เพราะ มนุษย์สร้างข้ึนโดยผ่านกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาการกระจัด
กระจายของกระดาษหรือเอกสาร

ใช้หนีบกระดาษหรือสิ่งของ
ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน

2 บันไดไม้ เป็นเทคโนโลยี
เพราะ มนุษย์นำาไม้จากธรรมชาติมา
สร้างโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ จน
เป็นบันไดไม้ ใช้แก้ปัญหาการปีนขึ้นไป
บนที่สูง

ใช้สำาหรับงานช่างที่ต้องทำางาน
ในที่สูง หรือใช้ได้ทั่วไปตาม
บ้านเรือน   

3 แสงอาทิตย์ ไม่เป็นเทคโนโลยี
เพราะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ  

  ให้แสงสว่างกับสิ่งมีชีวิต 
บนพื้นโลก

  เป็นแหล่งพลังงานความร้อน

4 ต้นไม้ ไม่เป็นเทคโนโลยี
เพราะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ  

  เป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
 ที่อยู่ที่สำาคัญของสัตว์
  เป็นแหล่งวัสดุในการสร้าง 

ที่อยู่อาศัยของมนุษย์
  ให้ร่มเงา 
   ผลิตออกซิเจน
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ลำาดับ
ที่

รายการ
เป็นเทคโนโลยี/ไม่เป็น

เทคโนโลยี และเหตุผลประกอบ
ประโยชน์

5 เรือ เป็นเทคโนโลยี
เพราะ มนุษย์นำาไม้จากธรรมชาติ     
มาสร้างโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ   
ใช้แก้ปัญหาการคมนาคมทางน้ำาหรือ
การสัญจรทางน้ำาของคนสมัยโบราณ  

ใช้ในการขนส่งและ 
การคมนาคมทางน้ำา

6 วิธีการทำานาเกลือ เป็นเทคโนโลยี
เพราะ เป็นขั้นตอนวิธีการที่มนุษย์
สร้างขึ้น เพื่อใช้ผลิตเกลือไว้อุปโภค
บริโภค
* หมายเหตุ 
ในข้อ 6 นี้ เน้นทดสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียนในเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ 
ถ้าผู้เรียนให้เหตุผลที่สื่อถึงเทคโนโลยี
ที่เป็นชิ้นงาน ซึ่งในที่นี้คือผลผลิตที่
เป็นเกลือ ผู้สอนควรชี้แนะและ
อธิบายเพิ่มเติมให้ผู้เรียนเข้าใจใน
เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการมากยิ่งขึ้น

เป็นการผลิตเกลือไว้อุปโภค
บริโภค



39

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง เทคโนโลยีในงานอาชีพ
ด้านเกษตรและอาหาร

กิจกรรม
เสนอแนะที่ 3

ผู้เรียนศึกษาและวิเคราะห์เรื่องที่จับฉลากได้ แล้วบันทึกตามประเด็นที่กำาหนดลงในกระดาษบรู๊ฟพร้อมนำาเสนอ

เทคโนโลยี
ในงานอาชีพ

ใช้เพื่อจุดประสงค์ใด ช่วยแก้ปัญหาอะไร     
ประโยชน์ที่ช่วยให้

การทำางานดีขึ้น

1.  เทคโนโลยีในการ
เก็บเกี่ยวข้าว   

การเกี่ยวและนวดข้าว ลดจำานวนแรงงานและ
เวลาในการเก็บเกี่ยว

สามารถเก็บเกี่ยวและ
นวดข้าวพร้อมบรรจุ
ลงในกระสอบใน
รถเกี่ยวนวดข้าว

2. เทคโนโลยีในร้าน
ขายน้ำาผลไม้ปั่น

 เช่น มีด เครื่องปั่น 

มีดใช้ปลอกเปลือกผลไม้ 
เครื่องปั่นทำาให้ผลไม้มี
ขนาดเล็กลงจนละเอียด

ประหยัดเวลาและแรงงาน
ในการทำาน้ำาผลไม้ปั่น

ผลิตน้ำาผลไม้ปั่นได้
ทันต่อความต้องการ
ของผู้ซื้อ

3. เทคโนโลยีในการ
ถนอมอาหาร

 โดยตู้อบแห้ง

เพื่อระเหยน้ำาออกจาก
อาหาร

  ลดปัญหาเรื่องฝุ่น
ละออง เชื้อจุลินทรีย์ 
แมลงวัน

 ควบคุมความร้อนได้

ตู้อบแห้งสามารถควบคุม 
อุณหภูมิ ความร้อนได้  
ป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน 
และเชื้อจุลินทรีย์
ประหยัดเวลาในการ
อบแห้งอาหาร



กิจกรรมท้าทายความคิด
เรื่อง ช่วยโปลิศ คิดแก้ปัญหา

จากการนำาเสนอ ถ้านักเรียนเป็นโปลิศ นักเรียนจะเลือกแปลงปลูกผักของเพื่อนกลุ่มใด เพราะอะไร
แนวคำาตอบ ขึ้นกับผู้เรียน

ข้อดีของแปลงปลูกผักที่ออกแบบ คือ แปลงปลูกผักสามารถวางได้ในพื้นที่ที่มี ปลูกผักได้หลาย
ชนิดตามที่ต้องการ

 เด็กชายโปลิศ เพ่ิงย้ายจากจังหวัดลำาปางเข้ามาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในกรุงเทพมหานคร โปลิศ  
พักอาศัยในคอนโดมิเนียมกับคุณอา โปลิศชอบรับประทานสลัดมาตั้งแต่เด็กและต้องการปลูกผักเพื่อทาน
เองเหมอืนตอนท่ียงัอยูท่ีล่ำาปาง คณุอาอนญุาตให้โปลศิปลกูผกัในบรเิวณระเบยีงหลงัหอ้งพกัซึง่มพีืน้ทีข่นาด 
1 เมตร x 3 เมตร
 ถา้นกัเรยีนเปน็โปลศิ นกัเรยีนจะออกแบบพืน้ทีห่รอืแปลงปลกูผักบรเิวณระเบียงห้องอย่างไร จะปลกู
ผักชนิดใดบ้าง และทำาอย่างไรเพื่อให้ผักเติบโตและเก็บรับประทานได้ทุกวัน

ช่วยกันคิด นักเรียนแต่ละกลุ่มหาวิธีการและเขียนอธิบายหรือวาดภาพแปลงปลูกผักที่นักเรียนคิดว่า 
  จะสร้าง โดยระบุข้อดีของแปลงปลูกผักของนักเรียนในกระดาษปรู๊ฟ และนำาเสนอ

ตัวอย่างของแปลงผักดังรูป
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เรื่อง  แปลงผักลอยฟ้าของโปลิศกิจกรรม
ท้ายบท

2. แปลงปลูกผักของนักเรียนเป็นเทคโนโลยีหรือไม่ เพราะเหตุใด
 แนวคำาตอบ แปลงปลูกผักเป็นเทคโนโลยี เพราะเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนออกแบบและสร้างเพ่ือปลูกผัก 
       บริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีจำากัด

1. ในแปลงปลูกผักของนักเรียน ส่ิงใดเป็นเทคโนโลยีและส่ิงใดไม่เป็นเทคโนโลยี เพราะเหตุใด และส่ิงน้ัน
 มีประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่าง อย่างละ 3 ตัวอย่าง

ลำาดับที่ รายการ เหตุผลประกอบ ประโยชน์

สิ่งที่เป็นเทคโนโลยี

1 ขวดน้ำาพลาสติก
มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป็นภาชนะบรรจุ
น้ำา ทำาให้สามารถพกพาน้ำาไปได้ทุกที่

สะดวกในการพกพาและ
มีน้ำาดื่มตลอดเวลา

2 โครงแปลงผัก
มนุษย์นำาชิ้นไม้มาต่อกันเป็นโครง
แปลงผัก

ทำาให้ปลูกผักได้ในพื้นที่
จำากัด

3 สายยาง
มนุษย์สร้างขึ้นจากวัสดุประเภทยาง
หรือพลาสติก เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการ
ส่งผ่านน้ำาไปยังที่ต่าง ๆ

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งน้ำา
ไปยังที่ต่าง ๆ ได้ตามที่
ต้องการ

สิ่งที่ไม่เป็นเทคโนโลยี

1 ดิน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เป็นแหล่งอาหารของพืช
และที่อยู่อาศัยของสัตว์ 
เช่น ไส้เดือน แมลง

2 เมล็ดผัก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ขยายพันธุ์

3 น้ำา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิต
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