เครื่องดัก

แมลงวัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 					

เวลา 9 ชั่วโมง

สาระส�ำคัญ

การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นขั้นตอนการท�ำงานเพื่อสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ และใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับโครงสร้างหรือรูปร่างของสิง่ มีชวี ติ กับการด�ำรงชีวติ ในแหล่งทีอ่ ยู่ สมบัตขิ องวัสดุชนิดต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต การใช้ความรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการบันทึกกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ระบุเวลาและอ่านตารางเวลา การเขียนแผนภูมิแท่ง การเขียนและการอ่านบันทึกรายรับ
รายจ่าย การใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลและใช้ความรู้ในการออกแบบและ
เทคโนโลยี โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ซึง่ องค์ความรูจ้ ากศาสตร์ตา่ ง ๆ เหล่านี้ ท�ำให้สงิ่ ของเครือ่ งใช้หรือ
วิธีการที่ถูกคิดค้นขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพการท�ำงานที่ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
1. ส�ำรวจและบรรยายโครงสร้างหรือ
1. อ่านและเขียนบันทึก
รูปร่างของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการ กิจกรรมหรือเหตุการณ์
ด�ำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่
ทีร่ ะบุเวลา
2. ส�ำรวจและอธิบายความสัมพันธ์
2. เขียนแผนภูมิรูปภาพและ
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แผนภูมิแท่ง
ไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกัน
3. ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด
ต่างๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง
ความเหนียว การน�ำความร้อน การน�ำ
ไฟฟ้า และความหนาแน่น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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เทคโนโลยี*
1. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
ความสนใจอย่างปลอดภัย
โดยก�ำหนดปัญหาหรือความ
ต้องการ รวบรวมข้อมูล
เลือกวิธีการ ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง  ลงมือสร้างและ
ประเมินผล
2. ใช้คอมพิวเตอร์ในการหา
ข้อมูล

หมายเหตุ: *ตัวชีว้ ดั เทคโนโลยี (T) ในทีน่ จี้ ะรวมตัวชีว้ ดั สาระการออกแบบและเทคโนโลยี และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในขณะที่วิศวกรรมศาสตร์ (E) ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถเทียบเคียงได้จากกระบวนการเทคโนโลยีในตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
- สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างหรือรูปร่าง - การอ่านและการเขียน
ลักษณะที่เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิตในแต่ละ
บันทึกกิจกรรมที่ระบุ
แหล่งทีอ่ ยู่ กลุม่ สิง่ มีชวี ติ ประกอบด้วย สิง่ มีชวี ติ
เวลา การอ่านตาราง
หลาย ๆ ชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันในแหล่งที่อยู่
เวลา
เดียวกัน
- การเขียนแผนภูมิแท่ง
- สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต เช่น
เป็นอาหาร เป็นที่อยู่อาศัย และสิ่งมีชีวิตมีความ
สัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น เป็นที่อยู่อาศัย เป็น
ที่หลบภัย เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อน ความสัมพันธ์
ดังกล่าวล้วนเพื่อการด�ำรงชีวิต
- วัสดุบางชนิดแข็งเพราะทนต่อแรงขูดขีด
หรือเหนียวเพราะแตกหรือขาดยาก ทนต่อ
แรงกระท�ำ บางชนิดยืดหยุ่นเพราะสามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างและกลับสภาพเดิมได้เมื่อมี
แรงมากระท�ำ บางชนิดน�ำความร้อนและไฟฟ้าได้
เราสามารถน�ำวัสดุมาใช้ประโยชน์แตกต่างกัน
เช่น ใช้เชือกเพื่อลากสิ่งของ ใช้โลหะท�ำสายไฟ
และพลาสติกท�ำปลอกหุ้มสายไฟ และอื่น ๆ

เทคโนโลยี
- อินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครือ
ข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ซึ่ง
ให้บริการต่าง ๆ เช่น สืบค้น
ข้อมูล ติดต่อสื่อสาร
- การค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต ควรใช้ค�ำที่
สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการ
และเลือกแหล่งข้อมูลที่น่า
เชื่อถือ
- ก่อนน�ำข้อมูลไปใช้หรือ
เผยแพร่ควรตรวจสอบข้อ
เท็จจริงด้วยการวิเคราะห์
แยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูล
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
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กรอบแนวคิด
S: วิทยาศาสตร์*
• สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
• สมบัติของวัสดุ

T: เทคโนโลยี
• การค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต

เครื่องดักแมลงวัน

E: วิศวกรรมศาสตร์
• กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(การสร้างเครื่องดักแมลงวัน)
		

M: คณิตศาสตร์
• การเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์
• การเขียนแผนภูมิแท่ง

* เป็นวิชาหลักในการน�ำกิจกรรมนี้

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. สืบค้นและอธิบายพฤติกรรมและการด�ำรงชีวิตของแมลงวัน
2. ออกแบบและสร้างเครื่องดักแมลงวันจากวัสดุที่เหมาะสม
3. น�ำเสนอข้อมูลจากการส�ำรวจโดยใช้แผนภูมิแท่ง

วัสดุอุปกรณ์
ที่
1
2
3
4

รายการ
เชือกฟาง
ขวดน�้ำพลาสติก
เศษวัสดุเหลือใช้อื่นๆ
วัสดุหรือสารล่อแมลงวัน

จ�ำนวนต่อกลุ่ม
1 ม้วน
2 ขวด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ที่
รายการ
5 เทปกาว
6 กรรไกร
7 คัตเตอร์

จ�ำนวนต่อกลุ่ม
1 ม้วน
1 เล่ม
1 อัน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นระบุปัญหา
1. กิจกรรมน�ำเข้าสู่บทเรียน
1.1 ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูท้ บทวนความรูเ้ ดิมและกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ โดย
ครูพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากแมลงวันตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร บ้านของนักเรียน จาก
นั้นคุณครูพานักเรียนไปดูโรงอาหารหรือบริเวณอื่นในโรงเรียนที่มีแมลงวัน
2. กิจกรรมระบุปัญหา
2.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาจากสภาพพื้นที่จริงที่ได้ส�ำรวจ
2.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกรอบของปัญหา โดยให้นักเรียนเขียนข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่
พบ โดยนักเรียนอาจก�ำหนดปัญหาที่พบในสถานการณ์ได้ดังนี้
    
“มีแมลงวันจ�ำนวนมากในโรงอาหาร อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ จึงต้องการวิธีก�ำจัด
แมลงวันให้หมดไปจากโรงอาหาร”
ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
3. ครูให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแมลงวัน เช่น ลักษณะรูปร่างของแมลงวัน ที่อยู่อาศัยของ
แมลงวัน พฤติกรรมของแมลงวัน เช่น การกินอาหาร การเคลื่อนที่ การสืบพันธุ์ รวมทั้งโรคที่เกิดจาก
แมลงวัน ซึง่ อาจศึกษาจากต�ำรา วารสาร อินเทอร์เน็ต ระดมสมองหรือสอบถามผูม้ ปี ระสบการณ์ โดยครู
อาจแจกใบกิจกรรมซึง่ ก�ำหนดหัวข้อ (ใบกิจกรรมที่ 1) เพือ่ ให้นกั เรียนได้ขอ้ มูลครอบคลุมปัญหาทีต่ อ้ งการ
แก้ไข ซึ่งนักเรียนอาจมีวิธีการแก้ปัญหาหลายแนวทาง เช่น ใช้ถุงน�้ำหรือแผ่นซีดี สร้างเครื่องดักจับ การ
ใช้สารเคมี การใช้ไม้ตบ การใช้กาวดัก
4. ครูให้นกั เรียนบันทึกรายละเอียดการแก้ปญ
ั หาตามวิธกี ารข้างต้นในรูปแบบของแผนทีค่ วามคิด (concept
map) และน�ำเสนอข้อมูล
5. ครูน�ำวิธีการตามข้อ 3 มาเขียนไว้บนกระดาน จากนั้นครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันโดยใช้ค�ำถาม
ดังต่อไปนี้
5.1 วิธีการที่นักเรียนสืบค้นมา วิธีใดเป็นการไล่และวิธีใดเป็นการก�ำจัดแมลงวัน
(แนวค�ำตอบ การใช้ถุงน�้ำหรือแผ่นซีดี เป็นการไล่แมลงวัน เครื่องดักจับ การใช้สารเคมี การใช้ไม้
ตบและการใช้กาวดักเป็นการก�ำจัดแมลงวัน)
5.2 ถ้าต้องการให้แมลงวันหมดไปจากโรงอาหาร เราควรก�ำจัดหรือไล่แมลงวัน เพราะเหตุใด
(แนวค�ำตอบ การก�ำจัดแมลงวัน เพราะเป็นการลดจ�ำนวนแมลงวันให้ค่อย ๆ หมดไป)
5.3 การสร้างเครื่องดักจับแมลงวันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
(แนวค�ำตอบ ข้อดี ไม่ต้องใช้สารเคมีท�ำให้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ใช้งานสะดวก ข้อเสีย ต้องมี
ความรู้และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ส�ำหรับการสร้างเครื่องดักจับแมลง)
5.4 การใช้สารเคมีฆ่าแมลงวันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
(แนวค�ำตอบ ข้อดี ท�ำให้แมลงวันตายอย่างรวดเร็ว ข้อเสีย เป็นอันตรายต่อมนุษย์)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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5.5 การใช้ไม้ตบแมลงวันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
(แนวค�ำตอบ ข้อดี ไม่ต้องใช้สารเคมีจึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ข้อเสีย ท�ำให้เสียเวลา
แมลงวันจะตายและร่วงหล่นลงท�ำให้บริเวณนั้นสกปรก)
5.6 การใช้กาวดักแมลงวันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
(แนวค�ำตอบ ข้อดี ใช้งานง่าย แมลงวันมาติดเยอะ ข้อเสีย ท�ำให้บริเวณโรงอาหารไม่สะอาด)
6. ครูให้นกั เรียนอภิปรายกันในกลุม่ เพือ่ เลือกวิธกี ารก�ำจัดแมลงวัน ซึง่ นักเรียนอาจใช้หลายวิธรี ว่ มกันเพือ่ ให้
เกิดวิธกี ารก�ำจัดแมลงวันวิธใี หม่ได้ ครูชใี้ ห้นกั เรียนเห็นว่าวิธกี ารทีเ่ ลือกจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
หรือสิ่งแวดล้อม
ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบชิ้นงานโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลและการอภิปราย
ร่วมกัน โดยให้นกั เรียนท�ำการร่างภาพทีแ่ สดงส่วนประกอบ เช่น วัสดุ สมบัตขิ องวัสดุและขนาดของวัสดุ
ที่จะน�ำมาใช้เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ในการสร้างเครื่องดักแมลงวัน ขนาดและหน่วยวัดของเครื่องดัก
แมลงวัน ส�ำหรับน�ำไปสร้างเป็นชิ้นงานจริง (ใบกิจกรรมที่ 2)
ขั้นวางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหา
8. ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ วางแผนการสร้างเครือ่ งดักแมลงวันตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้ จากนัน้ ด�ำเนินการสร้าง
ตามแผน
ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
9. ครูให้นกั เรียนทดสอบเครือ่ งดักแมลงวันทีส่ ร้างขึน้ ว่าสามารถแก้ปญ
ั หาได้ตามทีต่ อ้ งการหรือไม่ โดยน�ำไป
ติดตั้งที่โรงอาหารหรือบริเวณที่ครูพานักเรียนไปส�ำรวจในครั้งแรก
10. ครูให้นักเรียนบันทึกจ�ำนวนแมลงวันที่ดักได้ในแต่ละวันลงในตารางตัวอย่างด้านล่าง
          ชื่อกลุ่ม    ..........................................................................................................................
สถานที่ดักแมลงวัน.............................................................................................................
สาร/อุปกรณ์/อาหารที่ใช้ล่อแมลงวัน ................................................................................
วันที่

1
2
3
4
5
(....../…….../...….) (....../…….../...….) (....../…….../...….) (....../…….../...….) (....../…….../...….) รวม

    จ�ำนวนแมลงวัน
           (ตัว)
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11. ครูให้นกั เรียนปรับปรุงแก้ไขเครือ่ งดักแมลงวันให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ โดยนักเรียนสามารถปรับปรุงได้
หลังจากการทดลองใช้ในแต่ละวัน
12. ครูให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไข น�ำไปทดลองใช้และให้บันทึกผลการทดลองว่าเครื่องดักแมลงวันที่สร้างขึ้น
สามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ และนักเรียนมีความพึงพอใจเพียงใด
ขั้นน�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน
13. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงาน โดยน�ำเสนอผลการทดสอบจ�ำนวนแมลงวันที่ดักจับได้เป็น
แผนภูมิแท่ง
14. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเพือ่ สรุปประเด็นและความรูท้ ไี่ ด้จากการสร้างเครือ่ งดักแมลงวัน โดยครู
อาจใช้ค�ำถามดังต่อไปนี้
14.1 นักเรียนได้ความรู้วิทยาศาสตร์อะไรบ้างจากการท�ำกิจกรรมนี้
(แนวค�ำตอบ การสืบพันธุ์ พฤติกรรมการกินอาหาร การบินของแมลงวัน วิธกี ารหรือเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการก�ำจัดแมลงวัน สมบัติของวัสดุที่น�ำมาใช้ท�ำเครื่องดักแมลงวัน)
14.2 นักเรียนได้รับความรู้คณิตศาสตร์อะไรบ้างจากการท�ำกิจกรรมนี้
(แนวค�ำตอบ การอ่านและการเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ระบุเวลา การเขียน
แผนภูมิแท่ง)

การวัดประเมินผล

1. ประเด็นการประเมิน
1.1 การสืบค้นและอธิบายพฤติกรรมและการด�ำรงชีวิตของแมลงวัน
1.2 การออกแบบและสร้างเครื่องดักแมลงวันจากวัสดุที่เหมาะสม
1.3 น�ำเสนอข้อมูลจากการส�ำรวจโดยใช้แผนภูมิแท่ง
2. เครื่องมือการประเมิน
2.1 แบบมาตรประมาณค่า
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรม

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. http://www.volunteerspirit.org/node/5070 (12/6/2557)
2. http://get-rid-of-flies.blogspot.com/ (12/6/2557)
3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.  หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน
		 การออกแบบและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ครุ สุ ภาลาดพร้าว, 2553
4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเสริมการเรียนรู้
		 การออกแบบและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2553.
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