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บทนำ 

 STEM Education เปนการจดัการศกึษาทีเ่ปนการบรูณาการขามกลุมสาระวิชาระหวางศาสตร

สาขาตาง ๆ  ไดแก วทิยาศาสตร (S) เทคโนโลย ี (T) วิศวกรรมศาสตร (E) และคณติศาสตร (M) โดยนํา

จุดเดนของกระบวนการเรียนรูแตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว และยังเปนการบูรณาการ

ดานบรบิททีเ่ก่ียวของกบัชวีติประจําวนัอกีดวย ซึง่ทาํใหผูเรยีนเหน็คณุคาของการเรยีนนัน้ ๆ  และสามารถ

นําไปใชประโยชนในชีวิตจริงได

 กิจกรรม STEM ในเลมนี้เหมาะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนเพื่อการฝกแกปญหา

โดยใชความรูทางวิทยาศาสตรบูรณาการรวมกับคณิตศาสตรดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เพื่อใหเกิดเปนเทคโนโลยีใหมขึ้นมา โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้

 STEM Education สามารถจัดสอนไดในทุกระดับชั้น ตั้งแตชั้นอนุบาลเปนตนไป ยิ่งครูผูสอน

สามารถใช STEM Education ในการสอนไดเร็วเทาใดก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถและศักยภาพผูเรียน

ไดมากขึ้นเทานั้น เพราะธรรมชาติของทั้ง 4 วิชานี้สงเสริมใหผู เรียนมีความรูและความสามารถ

ท่ีจะดาํรงชีวติไดดแีละมคีณุภาพในโลกของศตวรรษที ่21 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ มคีวามเปน

โลกาภิวัตนที่ตั้งอยูบนฐานความรู และเต็มไปดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ขั้นที่ 1 ระบุปญหา

ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแกปญหา

ขั้นที่ 4 วางแผนและดําเนินการแกปญหา

ขั้นที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน

ขั้นที่ 6 นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหา หรือชิ้นงาน
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ประโยชน์ของดินและการดูแลรักษา

เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

เป็นแหล่งวัตถุดิบ

ในดินมีธาตุอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  

ส่วนมนุษย์และสัตว์ก็อาศัยพืชเป็นอาหาร

บนพื้นดินเป็นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยส�าหรับมนุษย์ 

สัตว์อาศัยพื้นดินในป่า แล้วยังมีสัตว์อีกหลายชนิด 

       อาศัยอยู่ในดิน

     ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท�าให้ดินเสื่อมสภาพ จนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มาจากสาเหต ุ

หลายประการ เราต้องหยุดการกระท�าเหล่านี้

ดินเหนียวสามารถน�ามาท�าเป็นเครื่องปั้นดินเผา 

ดินทรายใช้ท�าแก้ว กระจก และเป็นส่วนผสมกับ

ปูนซีเมนต์ในการก่อสร้าง

การปลูกพืชชนิดเดียวซ�้า ๆ   

ในพื้นที่เดิม

การใช้ปุ๋ยและสารเคมีฉีดพ่น

การตักหน้าดินไปขาย

การตัดไม้ท�าลายป่า

อุปกรณ์

บันทึกผลกิจกรรม

ชนิดของดิน
องค์ประกอบของดิน

ดินทราย

เม็ดดิน เม็ดทราย เศษใบไม้ อื่น ๆ

ดินร่วน

ดินเหนียว

วิธีท�ำกิจกรรม

แต่ละกลุ่มน�าตัวอย่างดินทั้ง 3 ชนิดวางลงบนถาด  

พลาสติกทั้ง 3 ใบ

ศึกษาองค์ประกอบของดินแต่ละชนิดโดยใช้ไม้เสียบ 

ลูกชิ้นเขี่ยแยกวัสดุที่ปนอยู่ในเนื้อดินออก เช่น  

เศษใบไม้ เศษซากพืชซากสัตว์  เป็นต้น

ใช้แว่นขยายส่องดูวัสดุที่ปนอยู่ 

ในเนื้อดินแต่ละชนิด จากนั้น 

บันทึกผลลงในตาราง

	 ศึกษาชนิดและองค์ประกอบของดินในท้องถ่ิน 
และคัดเลือกดินที่เหมาะสมเพ่ือน�ามาท�าก้อนดินในการ 
สร้างปราสาทจ�าลอง

ดินเหนยีว	ดินร่วน	ดินทราย	
(ครูผู้สอนจัดเตรียมให้)

ถาดพลาสติก	 			3		ใบ
ไม้เสียบลูกชิ้น	 			1		อัน
แว่นขยาย										1		อัน

กิจกรรมเสริมความรู้ 1 การศึกษาชนดิและองค์ประกอบของดินในท้องถิ่น

1

2

3

บันทึกสิ่งที่ค้นพบจำกกิจกรรม
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ขั้นที่ 2ขั้นที่ 2

ปราสาทดินจำ ลองหลังน้อย
	 วันนี้เป็นวันหยุด	 เกาลัดและชะเอม

ไม่ได้ออกไปไหน	จงึมานัง่เล่นกนัในห้องนัง่เล่น

พี่ชะเอม
ท�ำอะไรอยู่เหรอ

   เพื่อน ๆ  พร้อมรึยัง  
มำช่วยเกำลัดและชะเอม
สร้ำงปรำสำทจ�ำลอง 

กันดีกว่ำ

อ๋อ...เล่นตุ๊กตา
เจำ้หญิงเจ้ำชำยอยู่น่ะ

เสียดำยจัง น่ำจะมีปรำสำท
ให้ตุ๊กตาพวกนีส้ักหน่อยนะเรำมำท�ำปรำสำทจ�ำลอง

มาเล่นกับตุ๊กตากันมั้ย

ท�ำได้ด้วยเหรอได้สิ เรำมำช่วยกัน 
คิดว่าจะใช้อะไรท�า 
ปรำสำทจ�ำลอง 

กันดีกว่ำ

ระบุปัญหา

ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของเกาลัดและชะเอมคืออะไร

เกาลัดและชะเอมต้องการท�าอะไร

มีข้อจ�ากัดอะไรบ้างในการแก้ปัญหาครั้งนี้

รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ STEM

ขั้นที่	1 ระบุปัญหา

ขั้นที่	2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ขั้นที่	3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ขั้นที่	4 วางแผนและด�าเนนิการแก้ปัญหา

ขั้นที่	5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

ขั้นที่	6 น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผลการแก้ปัญหา	หรือชิ้นงาน

สลายตัว คือ คลายตัวหรือละลาย
ออกจากที่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อน
หำยไป

ค�าศัพท์ที่ควรรู้

	 ความรูท่ี้ใช้ออกแบบการสร้างปราสาทดนิจ�าลอง	
มอีะไรบ้าง...

รปูเรขาคณติสามมติิ 
	 รูปเรขาคณิตท่ีมีความกว้าง	 ความยาว	 และ 
ความหนา

องค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดิน
	 วตัถทุีเ่กิดจากการสลายตวัของหนิ	แร่ธาต	ุและ
ซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วทับถมกันเป็นเวลานาน

ประเภทของดิน
	 ดนิมอียู	่3	ประเภท	คอื	ดนิเหนียว	ดนิร่วน	และ
ดินทราย

ประโยชน์ของดินและการดูแลรักษาดิน
	 เป็นแหล่งอาหารของสิง่มชีวีติ	แหล่งทีอ่ยูอ่าศยั	

และแหล่งวัตถุดิบต่าง ๆ

ทักษะที่ฉันได้ฝึก

เขียนเป็น

คิดเลขเป็น

รู้หน้ำที่พลเมืองที่ดี

อื่น ๆ ...............................................

คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และกำรแก้ปัญหำ

อ่ำนเป็น

7

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2

6

ประโยชน์ของดินและการดูแลรักษา

เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

เป็นแหล่งวัตถุดิบ

ในดินมีธาตุอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ส่วนมนุษย์และสัตว์ก็อาศัยพืชเป็นอาหาร

บนพื้นดินเป็นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยส�าหรับมนุษย์ 

สัตว์อาศัยพื้นดินในป่า แล้วยังมีสัตว์อีกหลายชนิด

       อาศัยอยู่ในดิน

    ปัจจัยที่ส่งผลกระทบท�าให้ดินเสื่อมสภาพ จนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มาจากสาเหตุ

หลายประการ เราต้องหยุดการกระท�าเหล่านี้

ดินเหนียวสามารถน�ามาท�าเป็นเครื่องปั้นดินเผา 

ดินทรายใช้ท�าแก้ว กระจก และเป็นส่วนผสมกับ

ปูนซีเมนต์ในการก่อสร้าง

การปลูกพืชชนิดเดียวซ�้าการปลูกพืชชนิดเดียวซ�้าการปลูกพืชชนิดเดียวซ�้  ๆ  

ในพื้นที่เดิม

การใช้ปุ๋ยและสารเคมีฉีดพ่น

การตักหน้าดินไปขาย

การตัดไม้ท�าลายป่า

อุปกรณ์

บันทึกผลกิจกรรม

ชนิดของดิน
องค์ประกอบของดิน

ดินทราย

เม็ดดิน เม็ดทราย เศษใบไม้ อื่น ๆ

ดินร่วน

ดินเหนียว

วิธีท�ำกิจกรรม

แต่ละกลุ่มน�าตัวอย่างดินทั้ง 3 ชนิดวางลงบนถาด 

พลาสติกทั้ง 3 ใบ

ศึกษาองค์ประกอบของดินแต่ละชนิดโดยใช้ไม้เสียบ

ลูกชิ้นเขี่ยแยกวัสดุที่ปนอยู่ในเนื้อดินออก เช่น 

เศษใบไม้ เศษซากพืชซากสัตว์  เป็นต้น

ใช้แว่นขยายส่องดูวัสดุที่ปนอยู่

ในเนื้อดินแต่ละชนิด จากนั้น

บันทึกผลลงในตาราง

	 ศึกษาชนิดและองค์ประกอบของดินในท้องถ่ิน
และคัดเลือกดินที่เหมาะสมเพ่ือน�ามาท�าก้อนดินในการ
สร้างปราสาทจ�าลอง

ดินเหนยีว ดินร่วน ดินทราย
(ครูผู้สอนจัดเตรียมให้)

ถาดพลาสติก	 			3		ใบ
ไม้เสียบลูกชิ้น	 			1		อัน
แว่นขยาย										1		อัน

กิจกรรมเสริมความรู้ 1 การศึกษาชนดิและองค์ประกอบของดินในท้องถิ่นกิจกรรมเสริมความรู้ 1

1

2

3

บันทึกสิ่งที่ค้นพบจำกกิจกรรม
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ขั้นที่ 2

ลองหลังน้อยลองหลังน้อย
	 วันนี้เป็นวันหยุด

ไม่ได้ออกไปไหน จงึมานัง่เล่นกนัในห้องนัง่เล่น

พี่ชะเอม
ท�ำอะไรอยู่เหรอท�ำอะไรอยู่เหรอ

   เพื่อนๆ พร้อมรึยัง 
มำช่วยเกำลัดและชะเอม
สร้ำงปรำสำทจ�ำลอง

กันดีกวำ่
ทจ�ำลอง

อ๋อ...เล่นตุ๊กตา
เจำ้หญิงเจำ้ชำยอยู่น่ะเจ้

เสียดำยจัง น่ำจะมีปรำสำท
ให้ตุ๊กตาพวกนีส้ักหน่อยนะเรำมำท�ำปรำสำทจ�ำลอง

มาเล่นกับตุ๊กตากันมั้ย

ท�ำได้ด้วยเหรอได้สิ เรำมำช่วยกัน
คิดว่าจะใช้อะไรท�า
ปรำสำทจ�ำลอง

กันดีกวำ่

เสียด
ให้ตุ๊กตาพวกนีส้ักหน่อยนะ

ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของเกาลัดและชะเอมคืออะไร

เกาลัดและชะเอมต้องการท�าอะไร

มีข้อจ�ากัดอะไรบ้างในการแก้ปัญหาครั้งนี้

รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ขั้นที่ 4 วางแผนและด�าเนนิการแก้ปัญหา

ขั้นที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข

ขั้นที่ 6 น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน

สลายตัว คือ คลายตัวหรือละลาย
ออกจากที่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อน
หำยไป

ค�าศัพท์ที่ควรรู้

	 ความรูท่ี้ใช้ออกแบบการสร้างปราสาทดนิจ�าลอง
มอีะไรบ้าง...

รปูเรขาคณติสามมติิ
	 รูปเรขาคณิตท่ีมีความกว้าง ความยาว และ
ความหนา

องค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดิน
	 วตัถทุีเ่กิดจากการสลายตวัของหนิ แร่ธาตุ และ
ซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วทับถมกันเป็นเวลานาน

ประเภทของดิน
	 ดนิมอียู่ 3 ประเภท คอื ดนิเหนยีว ดนิร่วน และ
ดินทราย

ประโยชน์ของดินและการดูแลรักษาดิน
	 เป็นแหล่งอาหารของสิง่มชีวีติ แหล่งทีอ่ยูอ่าศยั

และแหล่งวัตถุดิบต่างๆ

ทักษะที่ฉันได้ฝึก

เขียนเป็น

คิดเลขเป็น

รู้หนำ้ที่พลเมืองที่ดี

อื่น ๆ ...............................................

คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และกำรแก้ปัญหำ

อำ่นเป็น

76

	 วันนี้เป็นวันหยุด เกาลัดและชะเอม

ไม่ได้ออกไปไหน จงึมานัง่เล่นกนัในห้องนัง่เล่น

ระบุปัญหา

ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของเกาลัดและชะเอมคืออะไร

ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ STEM

ขั้นที่ ระบุปัญหา

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2

ปราสาทดินจำลองหลังน้อย

สถานการณจําลอง

สถานการณที่กําหนดใหในกิจกรรม

เพื่อใหนักเรียนคิดแกปญหา

ไดอยางถูกตอง

กิจกรรมเสริมความรู

ฝกปฏิบัติเพื่อแกปญหา

ขั้นตอนการแกปญหาแบบ STEM

การแกปญหา 6 ขั้นในรูปแบบ STEM 

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา

และความคิดสรางสรรค

แนะนำ การใชงาน
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM

กิจกรรมเสริมความรู

ฝกปฏิบัติเพื่อแกปญหา

ขั้นที่ 2

ความรูเพิ่มเติม

เพื่อใหนักเรียนนําไปใช

ในการทํากิจกรรม



ประเมินการฝึกปฏิบัติของตนเองประเมินความรู้และการฝึกปฏิบัติ

ทักษะที่ ได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติอย่างไร

	 ในการแก้ปัญหาครั้งนี้	 เรามีการฝึกฝนทักษะเพื่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและเตรียม 

ความพร้อมส�าหรับการท�างานอย่างไรบ้าง

(ใช้การ์ดทักษะช่วยในการระบุทักษะที่ตนได้ฝึกปฏิบัติ)

	 เราได้ใช้ความรู้จากกิจกรรมสะเต็มนี้อย่างไร	

เทคโนโลยี 

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

	 ประเมินตนเองดูว่าในการท�ากิจกรรมปราสาทดินจ�าลองหลังน้อย	ครั้งนี้เราได้อะไรบ้าง

สิ่งที่ ได้เรียนรู้

ตรวจสอบความรู้

ตอบค�ำถำมต่อไปนี้

1.	ดินหมายถึงอะไร

2.	ส่วนประกอบทางกายภาพของดินมีอะไรบ้าง

3.	เราได้ใช้ความรู้เรื่องใดบ้างในการสร้างปราสาทจ�าลอง

4.	สมบัติของดินเหนียวที่ท�าเป็นก้อนดินรูปเรขาคณิตสามมิติแบบต่าง	ๆ 	ของตัวปราสาท 

				ควรมีสมบัติอย่างไร

5.	ถ้าก้อนดินเหนียวไม่มีความแข็งแรงที่จะปั้นเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติแบบต่าง	ๆ 	ได้	 

				เพื่อน	ๆ 	จะมีวิธีการใดในการแก้ปัญหานี้

Í‹Ò¹ÍÍ¡

(Reading)

 ¡ÒÃÍ‹Ò¹ÍÍ¡ ¤×Í Í‹Ò¹áÅÐà¢ŒÒã¨¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤ÓáÅÐ

¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèÊ×èÍÊÒÃÁÒ·Ò§µÑÇÍÑ¡ÉÃ¹Ñé¹ä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§àËÁÒÐÊÁ 

äÁ‹ ãª ‹à¾ ÕÂ§á¤‹Í‹Ò¹ÍÍ¡àÊÕÂ§ËÃ×ÍÊÐ¡´¤Óä´Œ¶Ù¡µŒÍ§à·‹Ò¹Ñ é¹

â´ÂÊÃØ»¤×Í ÃÙŒÀÒÉÒ ÃÙŒÈÑ¾·� à¢ŒÒã̈  áÅÐãªŒà»š¹

1
µÑÇÍÂ‹Ò§

 เมื่อนิสาอานขอความในจดหมายสั่งงานที่ครูฝากมาเสร็จแลวก็เขาใจ

ไดวาบายวันนี้ครูติดธุระ มาสอนไมได จึงใหแตละกลุมศึกษาบทเรียนถัดไปใน

ประเด็นที่ครูกำหนดให คือ จุดประสงค เนื้อหาความรู และแสดงบทบาทสมมุติ 

แลวชั่วโมงตอไป แตละกลุมนำเสนอผลการศึกษาวันนี้และครูเตือนใหนักเรียน

ปฏิบัติตัวใหดี ไมเสียงดัง ใหสมาชิกในหองดูแลกันเอง

1918

ประเมินการฝึกปฏิบัติของตนเอง

ทักษะที่ ได้ฝึกปฏิบัติ

	 ในการแก้ปัญหาครั้งนี้

ความพร้อมส�าหรับการท�

(ใช้การ์ดทักษะช่วยในการระบุทักษะที่ตนได้ฝึกปฏิบัติ)

	 เราได้ใช้ความรู้จากกิจกรรมสะเต็มนี้อย่างไร

เทคโนโลยี 

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

	 ประเมินตนเองดูว่าในการท�ากิจกรรมปราสาทดินจ�าลองหลังน้อยครั้งนี้เราได้อะไรบ้าง

สิ่งที่ ได้เรียนรู้

ตอบค�ำถำมต่อไปนี้

1. ดินหมายถึงอะไร

2. ส่วนประกอบทางกายภาพของดินมีอะไรบ้าง

3. เราได้ใช้ความรู้เรื่องใดบ้างในการสร้างปราสาทจ�าลอง

4. สมบัติของดินเหนียวที่ท�าเป็นก้อนดินรูปเรขาคณิตสามมิติแบบต่างๆ ของตัวปราสาท

				ควรมีสมบัติอย่างไร

5. ถ้าก้อนดินเหนียวไม่มีความแข็งแรงที่จะปั้นเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติแบบต่างๆ ได้

				เพื่อนๆ จะมีวิธีการใดในการแก้ปัญหานี้

1918

ประเมินการฝึกปฏิบัติของตนเอง

ทักษะที่ ได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติอย่างไร

	 ในการแก้ปัญหาครั้งนี้ เรามีการฝึกฝนทักษะเพื่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและเตรียม

หรับการท�างานอย่างไรบ้าง

(ใช้การ์ดทักษะช่วยในการระบุทักษะที่ตนได้ฝึกปฏิบัติ)

Í‹Ò¹ÍÍ¡

(Reading)

¡ÒÃÍ‹Ò¹ÍÍ¡ ¤×Í Í‹Ò¹áÅÐà¢ŒÒã¨¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤ÓáÅÐ

¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèÊ×èÍÊÒÃÁÒ·Ò§µÑÇÍÑ¡ÉÃ¹Ñé¹ä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§àËÁÒÐÊÁ 

äÁ‹ ãª ‹à¾ ÕÂ§á¤‹Í‹Ò¹ÍÍ¡àÊÕÂ§ËÃ×ÍÊÐ¡´¤Óä´Œ¶Ù¡µŒÍ§à·‹Ò¹Ñ é¹

â´ÂÊÃØ»¤×Í ÃÙŒÀÒÉÒ ÃÙŒÈÑ¾·� à¢ŒÒã̈  áÅÐãªŒà»š¹

1
µÑÇÍÂ‹Ò§

 เมื่อนิสาอานขอความในจดหมายสั่งงานที่ครูฝากมาเสร็จแลวก็เขาใจ

ไดวาบายวันนี้ครูติดธุระ มาสอนไมได จึงใหแตละกลุมศึกษาบทเรียนถัดไปใน

ประเด็นที่ครูกำหนดให คือ จุดประสงค เนื้อหาความรู และแสดงบทบาทสมมุติ 

แลวชั่วโมงตอไป แตละกลุมนำเสนอผลการศึกษาวันนี้และครูเตือนใหนักเรียน

ปฏิบัติตัวใหดี ไมเสียงดัง ใหสมาชิกในหองดูแลกันเอง

ประเมินความรู้และการฝึกปฏิบัติ

ตรวจสอบความรู้

ตอบค�ำถ มต่อไปนี้

ชะเอมเกาลัด คุณครู

ประเมินความรูและการฝกปฏิบัติ

ประเมินความรูที่นักเรียนไดจาก

การปฏิบัติกิจกรรมแกปญหาแบบ STEM

ประเมินการฝกปฏิบัติดวยตนเอง

นักเรียนประเมินทักษะที่ตนเองไดฝกฝน

จากการทํากิจกรรม โดยใชการดทักษะ

เปนตัวชวย

แนะนำ ตัวละคร



ปราสาทดินจำ ลองหลังนอย
 วันนี้เปนวันหยุด เกาลัดและชะเอม

ไมไดออกไปไหน จงึมานัง่เลนกนัในหองนัง่เลน

¾ÕèªÐàÍÁ
·íÒÍÐäÃÍÂÙ‹àËÃÍ

   à¾×èÍ¹ æ ¾ÃŒÍÁÃÖÂÑ§ 
ÁÒª‹ÇÂà¡ÒÅÑ´áÅÐªÐàÍÁ
ÊÃŒÒ§»ÃÒÊÒ·¨íÒÅÍ§

¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò
ÊÃŒÒ§»ÃÒÊÒ·¨íÒÅÍ§

ÍŽÍ...àÅ‹¹µØ�¡µÒ
à̈ ŒÒËÞÔ§à̈ ŒÒªÒÂÍÂÙ‹¹‹Ðà̈ ŒÒËÞÔ§à̈ ŒÒªÒÂÍÂÙ‹¹‹Ð

àÊÕÂ´ÒÂ¨Ñ§ ¹‹Ò¨ÐÁÕ»ÃÒÊÒ·
ãËŒµØ�¡µÒ¾Ç¡¹ÕéÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ¹ÐàÃÒÁÒ·íÒ»ÃÒÊÒ·¨íÒÅÍ§

ÁÒàÅ‹¹¡ÑºµØ�¡µÒ¡Ñ¹ÁÑéÂ

·íÒä´Œ´ŒÇÂàËÃÍä´ŒÊÔ àÃÒÁÒª‹ÇÂ¡Ñ¹
¤Ô´Ç‹Ò¨ÐãªŒÍÐäÃ·íÒ
»ÃÒÊÒ·¨íÒÅÍ§

¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò

àÊÕÂ´ÒÂ¨Ñ§ ¹‹Ò¨ÐÁÕ»ÃÒÊÒ·
ãËŒµØ�¡µÒ¾Ç¡¹ÕéÊÑ¡Ë¹‹ÍÂ¹Ð
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ระบุปญหา

ปญหาที่สําคัญที่สุดของเกาลัดและชะเอมคืออะไร

เกาลัดและชะเอมตองการทําอะไร

มีขอจํากัดอะไรบางในการแกปญหาครั้งนี้

รวบรวมขอมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวของกับปญหา

ขั้นตอนการแกปญหาแบบ STEM

ขั้นที่ 1 ระบุปญหา

ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวของกับปญหา

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแกปญหา

ขั้นที่ 4 วางแผนและดาํเนนิการแกปญหา

ขั้นที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงแกไข
วิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน

ขั้นที่ 6 นําเสนอวิธีการแกปญหา
ผลการแกปญหา หรือชิ้นงาน

สลายตัว ¤×Í ¤ÅÒÂµÑÇËÃ×ÍÅÐÅÒÂ
ÍÍ¡¨Ò¡·Õèà¡ÒÐ¡Ñ¹à»š¹¡ÅØ‹Á¡ŒÍ¹
ËÒÂä»

คําศัพทที่ควรรู

 ความรูทีใ่ชออกแบบการสรางปราสาทดนิจาํลอง 
มอีะไรบาง...

รูปเรขาคณิตสามมติิ 
 รูปเรขาคณิตที่มีความกวาง ความยาว และ
ความหนา

องคประกอบและสมบัติทางกายภาพของดิน
 วตัถทุีเ่กิดจากการสลายตวัของหนิ แรธาต ุและ
ซากพืชซากสัตวที่ตายแลวทับถมกันเปนเวลานาน

ประเภทของดิน
 ดนิมอียู 3 ประเภท คอื ดนิเหนยีว ดนิรวน และ
ดินทราย

ประโยชนของดินและการดูแลรักษาดิน
 เปนแหลงอาหารของสิง่มชีวีติ แหลงทีอ่ยูอาศยั 

และแหลงวัตถุดิบตาง ๆ

·Ñ¡ÉÐ·Õè©Ñ¹ä´Œ½ƒ¡

à¢ÕÂ¹à»š¹

¤Ô´àÅ¢à»š¹

ÃÙŒË¹ŒÒ·Õè¾ÅàÁ×Í§·Õè´Õ

Í×è¹ æ...............................................

¤Ô´ÍÂ‹Ò§ÁÕÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³
áÅÐ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ

Í‹Ò¹à»š¹

7
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มาทําความรูจักรปูเรขาคณิตสามมิติและดินกันดีกวา

องคประกอบและสมบัติทางกายภาพของดิน

รปูเรขาคณิตสามมิติ 

 ดนิ หมายถึง วตัถทุีเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการสลายตวัของหนิ แรธาตุ และซากพชื

ซากสัตวที่ตายแลวทับถมกันเปนเวลานานหลายลานป 

 ดินในแตละทองถิ่นมีลักษณะแตกตางกันขึ้นอยูกับวัตถุตนกําเนิดดินในทองถ่ินนั้น ๆ  แตโดย

ทั่วไปจะมีสวนประกอบเหมือนกันดังนี้

 ชนดิของรปูเรขาคณิตสามมิติ

อนนิทรียสารในดิน
(ËÔ¹áÅÐáÃ‹¸ÒµØ)

เปนธาตุอาหารหลักของพืช

 รปูเรขาคณิตสามมิติ คือ รูปเรขาคณิตท่ีมีความกวาง ความยาว และความหนา โดยมีฐาน

หรือหนาตัดเปนรูปเรขาคณิตสองมิติ

ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก

ทรงกระบอก ทรงกรวย พีระมิดทรงกลม

45%

25%

25%

5%

นํ้าในดิน
จะแทรกอยูตามชองวาง

ระหวางเม็ดดิน ชวยทําให

ดินชุมชื้น

อากาศในดิน 
จะแทรกอยูตามชองวาง

เม็ดดิน ชวยทําใหเนื้อดิน

โปรง

อินทรียสารในดิน 
(«Ò¡¾×ª«Ò¡ÊÑµÇ�) 

เปนธาตุอาหารของพืช
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ประเภทของดิน

เปนดินที่มีเนื้อละเอียด มีสีคลํ้า เนื้อดินแนน นํ้าและอากาศ

ซึมผานไดยาก จึงสามารถอุมนํ้าไวได ดินเหนียวจึงเหมาะ

สําหรับปลูกขาวมากกวาพืชชนิดอื่น ๆ  และยังสามารถนํา

ดินเหนียวมาปนเปนภาชนะตาง ๆ  ไดดวย 

เปนดินที่มีเนื้อละเอียดนอยกวาดินเหนียว 

เนือ้ดินรวนซุย นํา้และอากาศสามารถซึมผาน

ไดปานกลาง ดินรวนเปนดินท่ีมีอินทรียสาร

ปนอยูมาก จึงเหมาะสําหรับปลูกพืชทั่ว ๆ  ไป 

เปนดินที่มีเนื้อหยาบกวาดินเหนียวและดินรวน มีเม็ดดิน

ขนาดใหญ นํา้และอากาศซึมผานไดดีมาก เนือ้ดินจึงไมอุมนํา้ 

ดินทรายเปนดินที่มีอินทรียสารปนอยูนอย จึงไมเหมาะที่จะ

ปลูกพืชทั่ว ๆ  ไป

1. ดินเหนยีว

2. ดินรวน

3. ดินทราย
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ประโยชนของดินและการดูแลรักษา

เปนแหลงอาหารของสิ่งมีชีวิต

เปนแหลงที่อยูอาศัย

เปนแหลงวัตถุดิบ

ในดินมีธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช 

สวนมนุษยและสัตวก็อาศัยพืชเปนอาหาร

บนพื้นดินเปนที่ปลูกสรางที่อยูอาศัยสําหรับมนุษย 

สัตวอาศัยพื้นดินในปา แลวยังมีสัตวอีกหลายชนิด

       อาศัยอยูในดิน

     ปจจัยท่ีสงผลกระทบทําใหดินเสื่อมสภาพ จนไมสามารถใชประโยชนไดมาจากสาเหตุ

หลายประการ เราตองหยุดการกระทําเหลานี้

ดินเหนียวสามารถนํามาทําเปนเครื่องปนดินเผา 

ดินทรายใชทําแกว กระจก และเปนสวนผสมกับ

ปูนซีเมนตในการกอสราง

การปลูกพืชชนิดเดียวซํ้า ๆ  

ในพื้นที่เดิม

การใชปุยและสารเคมีฉีดพน

การตักหนาดินไปขาย

การตัดไมทําลายปา
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