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ค�ำน�ำ
ตามที่รัฐบาลได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมแบบฉับพลันได้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานซึง่ มีบทบาทหน้าทีใ่ นการเตรียม
เยาวชนของชาติให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และมีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานต่อการพัฒนานวัตกรรมหรือ
เป็นนักประดิษฐ์เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรต่อไป การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
นักประดิษฐ์ สร้างก�ำลังคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศจึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยส�ำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา จึงได้จดั ท�ำ เอกสาร “บทเรียนการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ ร้าง
นักประดิษฐ์ประกอบภาพยนตร์สั้น” ขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการ
จัดการเรียนรูด้ งั กล่าว เอกสารฉบับนี้ มีเนือ้ หา 3 บท ประกอบด้วย บททีห่ นึง่
เป็นแนวคิดเชิงทฤษฎี หลักการของการจัดการเรียนรู้ ให้นกั เรียน มีคณ
ุ ลักษณะ
และทักษะของนักประดิษฐ์ บทที่สองเป็นตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียน
รู้ของครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่สามารถพัฒนานักเรียนเป็น
นักประดิษฐ์ได้ และบทสุดท้ายเป็นบทสรุปและแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ส�ำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
บทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์ประกอบภาพยนตร์สั้นนี้
จะเป็นประโยชน์สำ� หรับครูและผูเ้ กีย่ วข้องได้นำ� ไปเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักเรียน พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้
ได้มาตรฐาน และยกระดับประเทศไทยให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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บทน�ำ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็น
“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ด้วยทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่องการ
ประดิษฐ์ บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ ใช้ภูมิปัญญา ใช้วัสดุ
ภายในประเทศ เน้นความง่ายต่อการใช้งาน การซ่อมบ�ำรุง และราคาถูก
และเมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ซึง่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทูลเกล้าฯ
ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”1 และก�ำหนดให้
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ และ
เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ ให้ประชาชน เจริญรอยตามเบือ้ งยุคลบาท รวมทัง้
ปลูกฝัง เสริมสร้างให้เยาวชนไทยให้มตี น้ แบบและแรงบันดาลใจของความ
เป็นนักประดิษฐ์คดิ ค้นพัฒนาและส่งเสริมนักประดิษฐ์ ให้รว่ มมือร่วมใจใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญ และความมัน่ คง ของประเทศชาติ
การส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นนัก
ประดิษฐ์ ตามรอยพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย จะต้องจัดการเรียนรู้
พัฒนาทั้งคุณลักษณะ และทักษะของนักคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สนใจในเรื่องการประดิษฐ์ การจัดโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
ให้เกิดการค้นพบ วิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ การน�ำเทคโนโลยีแบบง่ายๆ
มาใช้ การน�ำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ การใช้วัสดุภายในประเทศ
สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นมาต้องใช้งานง่าย ราคาถูก ใช้ประโยชน์ในการด�ำเนิน
ชีวิตได้จริงในสังคมส่วนรวม
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความส�ำคัญกับ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ โดยการสนับสนุน
ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิต คิดค้นนวัตกรรม
และส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ทั้งในเวทีระดับประเทศ และระดับ
1 ศูนย์สารสนเทศการวิจยั ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย,
2 ธันวาคม 2559, สืบค้น 20 ตุลาคม 2561 จาก www.tnrr.in.th
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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นานาชาติมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ซึ่งมีครูในหลายโรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาคุณลักษณะ และทักษะให้ผเู้ รียนเป็นนักประดิษฐ์และ
สามารถผลิตผลงาน จนได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ
และความส�ำเร็จของการจัดการเรียนรู้ของครูเหล่านี้คือประสบการณ์ที่มี
คุณค่าในการพัฒนาผูเ้ รียนจากความส�ำคัญดังกล่าว ส�ำนักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ศึกษาบทเรียน
ความส�ำเร็จของครูและนักเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ครูที่
สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ รวมทั้งคุณลักษณะและทักษะ
ของนักเรียนที่จะเป็นนักประดิษฐ์ ประกอบกับการศึกษาทฤษฏี หลักการ
การจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�ำเป็นแนวทางให้ครูทุกโรงเรียน ได้
ศึกษาบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการ
สร้างนักประดิษฐ์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สามารถผลิต คิดค้น
ประดิษฐ์นวัตกรรม เตรียมการรองรับความเป็นประทศไทย 4.0 ยุคของ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
บทเรียนความส�ำเร็จของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์นี้ มีวัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นสือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ บทบาทการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั ครูระดับ
มัธยมศึกษาน�ำไปประยุกต์ใช้พฒ
ั นาการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างคุณลักษณะ
และทักษะของนักเรียนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์

6 • การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์

บทที่ 1
แนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผูเ้ รียนสูค่ วามเป็นนักประดิษฐ์ มีคำ� ทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่ควรเข้าใจความหมาย ดังนี้

1. นักประดิษฐ์ : นิยาม ความหมาย
นักประดิษฐ์ (Inventor) หมายถึง ผู้ที่คิดท�ำ จัดทํา สร้างขึ้น แต่งขึ้น2
สร้างสรรค์สิ่งของต่าง ๆ ที่เกิดจากความต้องการใช้งานเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
สบายต่าง ๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน และใช้ประโยชน์ของคนในสังคม บุคคลผูส้ ร้างสรรค์
หรือค้นพบวิธกี าร รูปแบบ เครือ่ งมือ หรือสิง่ อืน่ ใดทีเ่ ป็นสิง่ ใหม่เป็นประโยชน์ อาจเรียก
สิ่งใหม่นั้นว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์
ซึ่งอาจสามารถน�ำไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์เป็นนวัตกรรมได้
นักประดิษฐ์จึงมีคุณลักษณะ
ที่ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการการ
ใช้ประโยชน์อาจท�ำเป็นอาชีพ
หรืองานอดิเรก
ภาพที่ 1 สิ่งประดิษฐ์น�ำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นนวัตกรรม

ที่มา กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร ส�ำนักดิจิทัล และสารสนเทศ http://tistr.or.th/tisrblog

2 ราชบั ณ ฑิ ต ยสภา, พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน 2554, สื บ ค้ น 20 พฤษภาคม 2561 จาก
http://www.royin.go.th/dictionary/index.php
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วิวฒ
ั นาการความเจริญของมนุษย์เกิดจากความฉลาด ความสามารถในการ
ค้นพบ การคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเอื้ออ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีวิต
จากอดีตถึงปัจจุบนั มีการค้นพบและสร้างสิง่ ประดิษฐ์ขนึ้ มากมายเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของ
คนในชุมชน และสังคม ยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ เช่น การประดิษฐ์อกั ษร เพือ่ ใช้
ในการเขียนสือ่ สารกันทัว่ ประเทศ การมีโทรศัพท์ทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการ
ติดต่อสื่อสาร การประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า ท�ำให้ชีวิตสะดวกสบายในยามค�่ำคืน การ
สร้างถนนหนทางเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การใช้เครื่องจักรกลในโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น การสร้างสิ่งต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกสบายในการ
ด�ำรงชีวิต หรือที่เราเรียกกันว่าสิ่งประดิษฐ์ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือ
มีราคาสูง การใช้ไม่ควรยุ่งยากซับซ้อน แต่สิ่งประดิษฐ์นั้น เป็นการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณค่า สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีวิต
ให้คนในสังคม หรือประเทศได้
สิ่งประดิษฐ์ (Invention) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งที่เกิดจาก
ความตั้งใจ หรือความบังเอิญ โดยมีจุดประสงค์หลักที่เกิดจากความต้องการของ
มนุษย์เพื่อใช้ในการอ�ำนวยความสะดวกสบายส�ำหรับผู้ที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจะ
เรียกผู้นั้นว่านักประดิษฐ์ (Inventor)

เขียงพับได้
ช่วยให้การหั่นผัก และล้างผัก
สะดวกขึ้น

โคมไฟที่มาพร้อมเงาสวยๆ
เปลี่ยนห้องพื้นหลังเรียบ ๆ
ให้ดูน่าสนใจขึ้นมาทันที

ภาพที่ 2 ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่อ�ำนวยความสะดวกสบายในการด�ำรงชีวิต
ที่มา : 20 สิ่งประดิษฐ์ในชีวิตประจ�ำวันสุดเจ๋ง ช่วยชีวิตอันแสนยากเย็นให้ง่ายขึ้นเป็นกอง!!
http://www.catdumb.com/20-invention-that-make you-life-easier-420/
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2. คุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนักประดิษฐ์
ผู้ประดิษฐ์สิ่งของหรือนักประดิษฐ์ ที่คิดสร้างสรรค์จัดท�ำสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
จากความต้องการใช้งานเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ในชีวติ ประจ�ำวันและ
ใช้ประโยชน์ของคนในสังคมนั้น จะมีคุณลักษณะและทักษะที่คล้าย ๆ กัน สรุปได้
ดังนี้
2.1 สติปัญญาไม่ได้เป็นตัวก�ำหนดความคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนมี
ความคิดสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง
2.2 ทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหรือ
เชื้อชาติใด
2.3 นักประดิษฐ์ มีคุณลักษณะ3 และทักษะ4 สรุปดังนี้
1) คุณลักษณะของนักประดิษฐ์ ได้แก่
(1) มีแรงบันดาลใจ
(2) กล้าคิดทำ�สิ่งใหม่
(3) มีความเพียรพยายามที่จะทำ�งานให้
บรรลุผลสำ�เร็จ
(4) เปิดใจกว้าง
(5) ยอมรับความผิดพลาด
(6) การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี
(7) มีจิตสาธารณะ

2) ทักษะของนักประดิษฐ์ ได้แก่ ทักษะ
ทางการคิด ทักษะการค้นคว้าวิจัย และ
ทักษะการทำ�งานเป็นทีม ดังนี้
(1) มีความคิดสร้างสรรค์
(2) ทักษะการคิดเชื่อมโยง
(3) ทักษะการแก้ปัญหา
(4) ทักษะการตั้งคำ�ถามสามารถระบุ
ปัญหาความต้องการการค้นพบ
(5) ทักษะการสังเกต
(6) การทดลองความคิดใหม่ๆ
(7) ทักษะทางช่าง
(8) การทำ�งานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ�
และสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้

ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์
3 คุณลักษณะหมายถึงเครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจ�ำ
4 ทักษะหมายถึง ความช�ำนาญหรือความสามารถในการกระท�ำหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น
ทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝน หรือการกระท�ำบ่อย ๆ
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3. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ และทักษะของผู้เรียนสู่
ความเป็นนักประดิษฐ์
ครู คื อ บุ ค คลส� ำ คั ญ ผู ้ ที่ มี บ ทบาทในการท� ำ ให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้
ที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์5 ในการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ของผู้
เรียนแต่ละครั้งตามทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomies:1956)6
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 3 ประการ คือ (1) ด้านความรู้ มีความคิด
ความเข้าใจเกิดขึ้นในสมอง (Cognitive Domain) (2) ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์
หรือความรู้สึก (Affective Domain) (3) การเคลื่อนไหวของร่างกาย เพื่อให้
เกิดทักษะ และความช�ำนาญ (Psychomotor Domain) ครูผู้ซึ่งสามารถจัดการ
เรียนรู้พัฒนาความรู้ คุณลักษณะ และทักษะให้กับนักเรียนจนกระทั่งสามารถ
คิดสร้างสิ่งประดิษฐ์จนได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเวที
นานาชาตินั้น สรุปได้ดังนี้
ปรัชญาการจัดการศึกษา : ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) หรือการ
จัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ คือการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้
สร้างความรู้ แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรูเ้ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญนี้
จะช่วยเพิ่มบทบาทของผู้เรียน ภายในห้องเรียน และลดบทบาทการ
บรรยายหน้าห้องเรียนลง ซึ่งครูจะปรับบทบาทจากการบรรยายเป็นหลัก
เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก โดยจะต้องเตรียมสภาพ ห้องเรียนและวิธีการ
สอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้
5 ศาสตร์ ก ารสอน (Science of Teaching) หมายถึ ง ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู ้ แ ละการสอนที่ สั ง คม
โลกได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน
ศิลปะการสอน (Art of Teaching) หมายถึงความรู้และความสามารถในการน�ำจิตวิทยา วิธีการและ
เทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการสอนเพื่อช่วยให้การสอนมีความน่าสนใจ สนุก มีชีวิตชีวาและช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ราบรื่น และมีความสุข อ้างอิงจาก ทิศนา แขมณี, ศาสตร์การสอน
องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2547.

6 Bloom, B.S. et al., Taxonomy of Educational Objectives, Hanbook : Cognitive Domain,
New York: Devid Mckay Co, Inc,1956.
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วิสัยทัศน์ต่อผู้เรียน : ลูกศิษย์ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง และ
ทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ได้
วิสัยทัศน์ต่อการจัดการเรียนรู้ : ให้ผู้เรียนเลือกประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ตามที่สนใจ
: เริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่ง่าย ใกล้ตัวแล้วขยายสู่การพัฒนาในชุมชนท้องถิ่น
: ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active learning) ในการจัดการเรียนรู้และลงมือ
ท�ำกิจกรรม (Learning by Doing)
: ในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาสูค่ วามเป็นนักประดิษฐ์นนั้ จุดเน้นส�ำคัญ
คือการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ อย่างต่อเนื่อง
: ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning
Facilitator)
: ครูเป็นทัง้ ผูส้ นับสนุน และผูใ้ ห้กำ� ลังใจไม่ให้นกั เรียนละทิง้ ความพยายาม
ในกรณีทผี่ เู้ รียนบางกลุม่ อาจประสบผลส�ำเร็จคิดสิง่ ประดิษฐ์ได้ แต่บาง
กลุ่มอาจไม่ส�ำเร็จ และร่วมเรียนรู้สร้างสิ่งใหม่ไปพร้อม ๆ กับลูกศิษย์
ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ : ทฤษฏีในกลุ่มของการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) ความรู้จะเกิดขึ้นและ
สร้างขึน้ โดยผูเ้ รียนเอง กระบวนการการเรียนรูจ้ ะมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผู้เรียน
วิธกี ารจัดการเรียนรู้ : การวางแผนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบมีทฤษฏีการ
เรียนรู้รองรับ
: เตรียมการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
: ให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ โดยท�ำโครงงาน (Project- based
Instruction) หรือในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
: ต้องให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่มากพอ
: ต้องพัฒนาทั้งคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ และต้องพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง อาจเริ่มพัฒนาตั้งแต่ชั้น ม. 1 ถึง ม.3 ต่อเนื่องจนถึง
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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มัธยมศึกษาปีที่ 6 เช่นการพัฒนาทักษะการคิดด้วยเทคนิค หมวก 6 ใบ7
การฝึกให้นักเรียนท�ำงานร่วมกันแบบจิกซอร์ (jigsaw)8
: การประเมินเพือ่ การพัฒนานักเรียนในด้านความรูค้ ณุ ลักษณะ และทักษะ
เป็นระยะ (formative assesment): การประเมินสรุปผล (summative
assessment) จากการรายงาน (report) และการแสดงผลงาน
(Show) การน�ำเสนอผลงาน (Presentation)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ : องค์ความรู้ใหม่/คุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ /
สิ่งประดิษฐ์
กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 มีเป้าหมาย
เพื่อผู้เรียนหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง เป็นผู้สร้างผลผลิต สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
ดังนัน้ ครูจงึ จ�ำเป็นต้องออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง และสร้างสรรค์
ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์

4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อผู้เรียนมี
คุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์
การออกแบบการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ เพือ่ พัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะนักประดิษฐ์ ประกอบด้วย (1) ปัจจัย (inputs) (2). กระบวนการ (processes)
(3) การประเมินและอ�ำนวยการ (control) (4) การปรับปรุงแก้ไข (feedback)
และ (5) ผลลัพธ์ (outputs) ดังภาพที่ 3 ต่อไปนี้
7 เทคนิคหมวก 6 ใบ เป็นเทคนิคการคิด ของ De Bono (1986) เป็นผู้คิดขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนคิดรอบ
ด้าน ศึกษาวิธกี ารฝึกทักษะการคิดด้วยหมวก 6 ใบเพิม่ เติมได้ในบทที่ 2 จากบทเรียนการจัดการเรียน
รู้ของครูสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เรื่องนวัตกรรมกักเก็บน�้ำเลียนแบบสับปะรดสี
8 การท�ำงานร่วมกันแบบจิกซอร์ (jigsaw) เป็นการฝึกให้นักเรียนท�ำงานเป็นกลุ่มบนความหลากหลาย
ของสมาชิก ศึกษาการฝึกทักษะการท�ำงานกลุ่มแบบจิกซอร์เพิ่มเติมได้ในบทที่ 2 จากบทเรียนการ
จัดการเรียนรู้ของครูสมไชย กระต่ายทอง เรื่องโครงงานระบบสมองฝังตัว
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การออกแบบการจัดการเรียนรูอย างเปนระบบ เพื่อพัฒนาคุ ณลั กษณะและทั กษะนัก ประด
ประกอบดวย (1) ปจจัย (inputs) (2). กระบวนการ (processes) (3) การประเมินและอํานวยการ (cont
4) การปรับปรุงแกไข (feedback) และ (5) ผลลัพธ (outputs) ดังภาพที่ 3 ตอไปนี้
3. การประเมิน
1.ปั จจัย

2. กระบวนการ

5. ผลผลิต

4. ปรับปรุงแก้ ไข

ภาพที่ 3 องค์ประกอบระบบการจัดการเรียนรู้
การออกแบบกระบวนการจั
ดการเรียนรู้เพื่อดให้การเรี
ผู้เรียยนมี
ภาพที่ 3 องคประกอบระบบการจั
นรูค ุณลักษณะและ
ทักษะของนักประดิษฐ์นั้น ให้ความส�ำคัญกับการจัดการที่ต้องจัดให้เป็นระบบ มี
การออกแบบกระบวนการจั
ยนรูนเพืผู้เ่อรีให
ผูเรีนยส�นมี
ลักษณะและทั
กษะของนั
ขั้นตอนการท�ำงานสัมพันธ์ดกการเรี
ัน โดยเน้
ยนเป็
ำคัคญุณการจั
ดการเรียนรู
้อย่าง กประดิษฐ
หความสําคัญกัเป็บนการจั
ดการที
่ตองจัดรใหณ์เจปะช่
นระบบ
ขั้นดตอนการทํ
มพัานงมีธปกระสิ
ัน โดยเน
นผูเรียนเปนสํา
ระบบที
่มีความสมบู
วยให้กมีารจั
การเรียนรู้เาป็งานสั
นไปอย่
ทธิภาพ
การจัดการเรียประกอบด้
นรูอยางเปวยนระบบที
วามสมบู
รณปจระกอบ
ะชวยให
ยนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภ
5 ด้าน จ�่มำีคนวน
12 องค์
ดังกต่ารจั
อไปนีดการเรี
้
านปัองค
จจัปยระกอบ
น�ำเข้า (inputs)
ประกอบดวย 5 ดาน จํา4.1
นวนด้12
ดังตอไปนีมี้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
		 (1) ผู้เรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดครูจะต้องค�ำนึงถึง
4.1 ดานปลัจกจัษณะของผู
ยนําเขา (inputs)
4 องคประกอบ ไดปแกัญญา อัตราการเรียน ลักษณะการ
้เรียน ได้แก่มีความสามารถทางสติ
(1)เรียผูนเรียประสบการณ์
น ซึ่งเปนองคเดิปมระกอบที่สําคัญทีส่ ุดครูจะตองคํานึงถึงลักษณะของผูเรียน ไดแก
		
ครูเป็นยผูน้มีบลัทบาทส�
ำคัญ ต้ยอนงเปลี
่ยนวิสัยทัศน์เดิมจากผู้บอกความ
ความสามารถทางสติ
ปญญา อั(2)ตราการเรี
กษณะการเรี
ประสบการณ
รู้เป็นผู้อ�ำนวยการให้เกิดการเรียนรู้ (learning facilitator) ให้นักเรียนสร้างความ
(2)รู้ดครู
เปนผูมีบเป็
ทบาทสํ
คัญ ตองเปลี่ยนวิสเสริ
ัยทัมศแรง
น จากผู
บอกความรู
นผูอํานวยการให
เกิดกา
้วยตนเอง
นผู้อ�ำานวยความสะดวก
และสร้
างแรงบันเปดาลใจ
ผู้จัด
รียนรู (learningกิจfacilitator)
ักเรียนสร
งความรู
ดวมยตนเอง
กรรม ผู้ประเมิใหนนและผู
้สนับาสนุ
นส่งเสริ
เป็นต้น เปนผูอํานวยความสะดวก เสริมแรง และ
ผูจัดกิจกรรม
ประเมิ
และผูส นับในการจั
สนุนสงดเสริ
ม เป
นตน
สรางแรงบันดาลใจ
		
(3) ผูการตั
้งจุนดประสงค์
การเรี
ยนการสอน
แต่ละครั้งครู
้เรียน จะได้
คิดแก้ปดัญการเรี
หาอะไรบ้
าง ทักษะ แต
และคุ
ณลั้งกครู
ษณะอะไร
(3)ควรระลึ
การตั้กงจุว่าดผูประสงค
ในการจั
ยนการสอน
ละครั
ควรระลึกการ
วาผูเรียน จะได
แสดงความคิ
ดสร้างสรรค์
ในการแก้
ปัญหานั
้นอย่างไร ดและการจะแก้
แกปญหาอะไรบเปิางดโอกาสให้
ทักษะ และคุ
ณลักษณะอะไร
การเป
ดโอกาสให
แสดงความคิ
สรางสรรคในการแกปญหา
ปัญหาหรือคิดสร้างสรรค์สิ่งใดได้จ�ำเป็นจะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเดิมทั้งในด้าน
อยางไร และการจะแกปญหาหรือคิดสรางสรรคสิ่งใดไดจําเปนจะตองอาศัยความรูพื้นฐานเดิมทั้งในดานขอ
ข้อมูล ความคิดรวบยอด และหลักการ อย่างเพียงพอ
ความคิดรวบยอด		
และหลักการ
ยงพอ หรือการจัดประสบการณ์ที่เป็นสื่อกลางน�ำผู้เรียน
(4) อยเนืา้องเพี
หาสาระ
(4)ไปสู
เนื่จ้อุดหาสาระ
หรื อการจั
ดประสบการณ
ที่ เป นสื่ อ กลางนํ าผู เ รี ย นไปสู จุ ด หมายปลายทา
หมายปลายทางที
่คาดหวั
งไว้
คาดหวังไว
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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4.2 ด้าน กระบวนการจัดการเรียนรู้ (processes) มี 4 องค์ประกอบ
		 (1) การเตรียมความพร้อม ว่าจะจัดการเรียนรู้อย่างไร เพื่อนักเรียน
มีความรู้ ทักษะคุณลักษณะตามที่ก�ำหนดเป้าหมาย
		 (2) การด�ำเนินการจัดการเรียนรูโ้ ดยผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผเู้ รียน
ใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการ
กลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วม9 โดยมีรูปแบบการสอนแบบเน้น
โครงการ (Project-Based Instruction) หรือ การเรียนการสอนแบบเน้นผลงาน
(Productivity-Based Instruction) หรือบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบต่างๆ โดยเน้นการน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมบี ทบาทเป็นผูอ้ ำ� นวย
ความสะดวก (facilitator) จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ฝึกทักษะ บ่มเพาะคุณลักษณะที่ดี
		 (3) การสร้างเสริมทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม
		 (4) การจัดกิจกรรมสนับสนุนส�ำหรับนักเรียนเรียนรูเ้ ร็ว หรือเรียนช้า
เรียนไม่ทัน
4.3 ด้าน การประเมินและอ�ำนวยการ (Control) มี 2 องค์ประกอบคือ
(1) การประเมินผลเพือ่ การพัฒนาผูเ้ รียน (Formative Assessment)
เพื่อดูว่าผู้เรียนได้ทักษะและความรู้ที่จ�ำเป็นเหล่านั้น ไปแล้วหรือยัง ผู้เรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้ในแต่ละขัน้ ตอนแล้วหรือยัง และประเมินภาพความ
ส�ำเร็จ (Summative Assessment) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนรู้
		 (2) อ�ำนวยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ก�ำลังใจ และช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
ระยะ ระหว่างทางการเรียนรู้
4.4 ด้าน ผลลัพธ์ ผลผลิต คือ ความรู้ใหม่ คุณลักษณะและทักษะของ
นักประดิษฐ์ และหรือสิ่งประดิษฐ์
4.5 ด้ า น ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข (Feedback) คื อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล คิดวิธกี ารปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ ผลผลิต การจัดการเรียนรูต้ อ่ ไป
เช่น ท�ำไมผูเ้ รียนไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ ผูเ้ รียนอาจจะยังมีพนื้ ฐานความรูเ้ ดิมไม่
9 พิมพันธ์ เตชะคุปต์, การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ: แนวคิด วิธีและเทคนิคการสอน,
กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว), 2544, 6-9,17.
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เพียงพอ การจัดการเรียนรูไ้ ม่นา่ สนใจ สือ่ การเรียนไม่ดพี อ ผูเ้ รียนไม่มคี วามสุข หรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นต้องได้การปรับปรุง อย่างไรถึงน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น
สรุปแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ทักษะของนักประดิษฐ์และสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ได้ ต้องจัดการเรียนรู้อย่าง
8
เป็นระบบมี 12 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 4 ต่อไปนี้

12. การปรับปรุงแกไข (Feedback)

ปจจัยนําเขา (Inputs)
1. ผูเรียน สรางองคความรูดวยตนเอง
1.1 ทุกคนสามารถพัฒนาตนเอง
1.2 ทุกคนมีความคิดสรางสรรค และสามารถเปนนัก
ประดิษฐ
1.3 ลักษณะการเรียน ตามความสนใจและความถนัด
1.4 ประสบการณเดิม

2. ครู ผูอํานวยการใหเกิดการเรียนรู (learning facilitator)
2.1 จัดระบบการเรียนรุ วางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู จัด
บรรยากาศการเรียนรู กระตุนใหใฝรู
2.2 ใหคําปรึกษา แนะแนวใหลูกศิษยคนควาหาความรูและสราง
ความรูดวยตนเองไดเต็มศักยภาพ
2.3 เสริมแรง และสรางแรงบันดาลใจ
2.4 ประเมินเนนการพัฒนา
2.5 วิจัยเรียนรูสรางสิ่งประดิษฐไปพรอมกับลูกศิษย

3. วัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู
31 ความรูความเขาใจในเนื้อหา
3.2 ทักษะการคิด การทําวิจัย และการทํางาน
3.3 สรางแรงบันดาลใจ ใหกลาคิด เพียรพยายาม
เปดใจ ยอมรับความผิดพลาด มีปฎิสังคมดี
มีจิตสาธารณะ

4. เนื้อหาสาระ
4.1 ขอเท็จจริง และความรูผานสาระวิชาในหลักสูตร
4.2 ความคิดรวบยอดและหลักการ
4.3 การคิดแกปญหาและความคิดสรางสรรค การเชื่อมโยงความคิด
4.4 ทักษะจําเปนตามเนื้อหา
4.5 คุณลักษณะและเจตคติ

การประเมินและอํานวยการ (Control)

กระบวนการ(Processes)
5. การเตรียมความพรอม
5.1 การเตรียมสภาพแวดลอม
5.2 การเราความสนใจ
6. ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียน
6.1 สรางองคความรูดวยตนเองในรูปแบบโครงงานเปนฐาน หรือแบบเนน
ผลงาน หรือบูรณาการรูปแบบการเรียนรูแบบตางๆ โดยเนนการนําความรูไป
ประยุกตใชได
6.2 พัฒนาความรู คุณลักษณะ และทักษะผานรายวิชา
6.3 เรียนรูผานกิจกรรม(Activity Base Learning ภายในและภายนอก
หองเรียน
6.4 ใชกระบวนการคิด กระบวนการกลุม ทดลองความคิดใหมๆ สราง
ผลผลิต/สิ่งประดิษฐ
7. จัดกิจกรรมการสรางเสริมคุณลักษณะและทักษะ
7.1 สรางความรู
7.2 กระบวนการคิด
7.3 กระบวนการกลุม
7.4 การใชเทคโนโลยี
8. การจัดกิจกรรมสนับสนุน
8.1 การซอมเสริม และแนะแนวผูเรียนที่เรียนชา
8.2 การสงเสริมผูเรียนที่เกง

9. การประเมิน
9.1 ประเมินผลตามสภาพจริง เนนการพัฒนา
ดูวาผูเรียนไดทักษะและความรูที่จําเปนแลว
หรือยัง
9.2 ประเมินการพัฒนาของผูเรียนวาบรรลุตาม
วัตถุประสงคการจัดการเรียนรู
9.3 ประเมินภาพความสําเร็จเมื่อสิ้นสุด
กระบวนการจัดการเรียนรู
10. อํานวยการ
10.1 อํานวยการเรียนรู สงเสริม และ
ชวยเหลือผูเรียนเปนระยะ ระหวางทางการ
เรียนรู
10.2 การสรางเสริมกําลังใจ เพื่อใหผูเรียนคิด
สรางสรรคสิ่งใหมๆ และเปดใจกวางรับความ
ผิดพลาด จากการลองผิดลองถูกความคิดใหมๆ

ผลลัพธ (Outputs)
11. ความรูใหม/ คุณลักษณะและทักษะนักประดิษฐ /สิ่งประดิษฐ

ภาพที่ 4 การออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ 10

ภาพที่ 4 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และทักษะของนักประดิษฐ์10
9

10

สงัด อุทรานันท, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ, กรุงเทพฯ: ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532, ?.

10 สงัด อุทรานันท์, เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ, กรุงเทพฯ: ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2532, ?.
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Learn From The Best,
Create The Inventors
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บทที่ 2
บทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์
ประกอบภาพยนตร์สั้น
จากหลักการการจัดการเรียนรู้
น�ำไปสู่การปฏิบัติจริง
ทเรียนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของ
บ
ผูเ้ รียนให้เป็นนักประดิษฐ์ตอ่ ไปนีเ้ ป็นบทเรียนจากครูทมี่ วี ธิ ปี ฏิบตั ิ
ทีด่ ใี นการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณลักษณะ และทักษะของผูเ้ รียนจน

กระทัง่ ผูเ้ รียนสามารถสร้างสิง่ ประดิษฐ์ และได้รบั รางวัลจากการประกวด
ในเวทีระดับนานาชาติ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดี (Best Practices) ประกอบด้วย
P การจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( Child Center) ให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism)
P การจั ด การเรี ย นรู ้ รู ป แบบโครงงานเป็ น ฐาน (Project-Based
Instruction) แบบเน้น ผลงาน (Productivity-Based Instruction) แบบวิจัย
เป็นฐาน (Research-Based Instruction) และบูรณาการรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบต่าง ๆ โดยเน้นการน�ำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้
P การจัดการเรียนรู้อย่างมีหลักการ เป็นระบบมีขั้นตอน โดยพัฒนา
ความรู้ คุณลักษณะ และทักษะผ่านรายวิชาตามหลักสูตร และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
(Activity Based Learning) ภายในและภายนอกห้องเรียน

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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เรือ่ งที่ 1 การจัดการเรียนรูข้ องครูสวุ ารี พงศ์ธรี ะวรรณ และ

เรื่องเล่าการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน เรื่อง นวัตกรรมกัก
เก็บน�้ำเลียนแบบสับปะรดสี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

“จินตนาการ
เปลี่ยนโลกได้…”

“ถ้าไม่หยุดจินตนาการ
ย่อมเห็นแสงสว่าง
อยู่ปลายฟ้าเสมอ”

ภาพยนตร์สั้น การจัดการเรียนรู้และการสร้างสิ่งประดิษฐ์
เรื่อง นวัตกรรมกักเก็บน�้ำเลียนแบบสับปะรดสี

ความเป็นมา

โลกยุคปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมอย่าง
ชัดเจน เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในทุกวงการ ครอบคลุมวิถีการด�ำเนินชีวิตของ
ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษา
ระบบการจั ด การศึ ก ษาให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ก ้ า ว
ทันความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งด้านการจัดระบบบริหาร การพัฒนาบุคลากร
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โดยค�ำนึงถึงคุณภาพผู้เรียน มุ่งเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นนวัตกร การเปลี่ยนแปลง
มีส่วนส�ำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาให้สัมฤทธิผลคือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ออก
สู่สังคมโลก
ดังนั้น จากความส�ำคัญดังกล่าว ครูสุวารี พงษ์ธีระวรรณ จึงได้มีแนวคิด
ในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้มีความ
เป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยใช้หลักส�ำคัญคือ การฝึกคิดประดิษฐ์
สร้างตามความสามารถ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสภาพจริงในท้องถิ่น
บนฐานคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้โจทย์จากสิ่งใกล้ตัว ใช้วิธีคิดเป็นขั้นตอนของ
นักวิทยาศาสตร์ มีโลกและนวัตกรรมใหม่ๆเป็นเครื่องชี้แนะ มีการขับเคลื่อน
ภายใต้ฐานคิดที่ค�ำนึงถึง ความพอเพียง มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ในการ
สร้างนวัตกรรม และที่ส�ำคัญคือการมีคุณธรรมในการคิดสร้างนวัตกรรม ผ่าน
กิจกรรม“โครงงานวิทย์ฯ ชิดชาวบ้าน” เพื่อมุ่งเน้นเกิดความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา จากปัญหาจริงทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับนักเรียน พัฒนาความ
สามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ครูสวุ ารี ครูสอนสาระวิทยาศาสตร์จงึ ได้จดั กิจกรรม
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการพัฒนาเป็น 3 ค่ายคือ ค่ายแรก ค่ายเพาะกล้า
ค่ายที่สอง ค่ายปลูกกล้า ค่ายที่ 3 ค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่ เพื่อพัฒนานักเรียน
อย่างต่อเนื่องจนมีการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพสู่สังคม

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นกั เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม ตามความสามารถ ตามความ
สนใจและสอดคล้องกับสภาพจริงในท้องถิ่น
2) เพื่อให้นักเรียนสามารถน�ำความรู้ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด�ำรงชีวติ ดูแลรักษาสิง่ มีชวี ติ อืน่ เฝ้าระวัง หรือพัฒนาสิง่ แวดล้อม
3) เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุปัญหาของโครงงาน ด�ำเนินการสร้าง
นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และน�ำเสนอข้อมูลของโครงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

เพื่อให้การด�ำเนินงานเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้อง
วางแผนเป็นขั้นตอนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตั้งแต่กระบวนการคิดขั้นต้นไปจนถึง
ความคิดขัน้ สูง ภายใต้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเริม่ ต้นเตรียม
ความพร้อมที่ส�ำคัญของผู้เรียน ใน 5 ด้านสําคัญ คือ
1. จัดชุดกิจกรรมให้นักเรียนวางแผนศึกษาค้นคว้า เพื่อทําความเข้าใจ
เนื้อหาแกนหลักทางวิชาการ (mastering core content)
2. จัดชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (thinking
critically) และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (solving complex problems)
3. จั ด ชุ ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นได้ ทํ า งานร่ ว มกั น เป็ น กลุ ่ ม (working
collaboratively)
4. จั ด ชุ ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นได้ ฝ ึ ก การสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(communicating effectively) และการเป็นผู้ริเริ่ม (self-directed) และรับ
คําวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างดี (incorporate feedback
โดยมีกรอบการด�ำเนินกิจกรรม ภายใต้หลักการทีส่ ำ� คัญคือ การน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดทฤษฎีที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ น�ำทฤษฎี หมวก 6 ใบและแผนผังมโนทัศน์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดจัดท�ำแผนการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนากระบวนการคิด
1) สร้างโมเดลการเรียนรู้ SRP. STEM Model โดยเริ่มจุดประกายความ
สนใจด้วยบริบทของท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อน�ำมาก�ำหนด
ปัญหาทีน่ กั เรียนสนใจ น�ำประเด็นปัญหามาปรึกษาอาจารย์ทปี่ รึกษา ใช้ชดุ กิจกรรม
ระดมความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม SRP.STEM Model
2) การจัดท�ำชุดกิจกรรม SRP.STEM Model ที่มุ่งเน้นให้โครงงานวิทย์ฯ
ชิดชาวบ้าน และได้น�ำแนวคิดของทฤษฎีหมวก 6 ใบ ของเดอโบโน มาจัดกิจกรรม
ท�ำให้การคิดเป็นขั้นตอนแบบบันไดเพื่อให้คิดทีละขั้นด้วยความละเอียดรอบคอบ
และน�ำแผนผังมโนทัศน์มาใช้สร้างมิติด้านเจตคติทางสมอง คือจินตนาการ ความ
ยืดหยุ่น มาเป็นกรอบด้วยกิจกรรมชุดกิจกรรม SRP. Model ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม
แนวทางของนวัตกร

แนวทางของการท�ำกิจกรรม

เศรษฐกจิ
พอเพยีง

SRP.
Model

ในการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ได้ออกแบบให้
แต่ละกิจกรรมมีการพัฒนาทักษะ การคิด ทั้งการคิดขั้นต้นและขั้นสูงจ�ำนวน 5
กิจกรรม คือ กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหา กิจกรรมสรรหาหลักการ กิจกรรมผสาน
ความคิด กิจกรรมพินิจรอบด้าน กิจกรรมเชี่ยวชาญการคิด ดังนี้ คือ
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กิจกรรมที่ 1 วิเคราะหปญหา

กิจกรรมนี้มุงเนนใหนักเรียนไดฝกกําหนดปญหา สามารถรับรูสถานการณ วิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้น
และกําหนดป
ญหาจากสถานการณ
โดยใชแผนผังปลาคู ซึ่งเปนแผนผังทีใ่ ชมองหาปญหา และสาเหตุอยาง
กิจกรรมที
่ 1 วิเคราะห์ปไัญด หา
มีเหตุผล ภายใตสกิถานการณ
จฝกรรมนี
้จะเริ่มญจากให
รูสถานการณ แลวจึง
จกรรมนี้มทุ่งี่พเน้บเห็
นให้น นดัักงนัเรี้นกิยในกิ
ึกก�่ ำ1หนดปั
หา สามารถรั
บรูร้สับถานการณ์
จนได้
กรรมที
วิเคราะห
ปนญักเรีหายนได
นํามาวิเคราะห
กิจกรรมนี้มุงเนนใหนักเรียนไดฝกกําหนดปญหา สามารถรับรูสถานการณ วิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้น

วิเคราะห์สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ และก�ำหนดปัญหาจากสถานการณ์ได้ โดยใช้แผนผัง

และกํปลาคู
าหนดป่ ซึญง่ หาจากสถานการณ
ได โดยใช
งปลาคู ซึ่งอเปย่นางมี
แผนผั
มองหาปสญถานการณ์
หา และสาเหตุอยาง
เป็นแผนผังทีใ่ ช้มองหาปั
ญแหาผนผัและสาเหตุ
เหตุงทีผลใ่ ชภายใต้
จากสถานการณ
ท
ก
่
ี
า
ํ
หนดให
มีเหตุผทีลพ
ถานการณ
ทกรรมนี
ี่พบเห็น จ้ ดัะเริ
งนั้นม่ ในกิ
จกรรมนี
่มจากให
ักเรียนไดรับแล้
รูสวถานการณ
่ ภายใต
บเห็
นปสดัญ
งนัหาที
น้ ในกิ
จงแก
จากให้
นโดยใช
กั เรี้จยะเรินได้
รบั งรูปลาคู
ส้ นถานการณ์
จึงน�ำมา แลวจึง
1.
ระบุ

ต
่
อ

ไ
ข
และสาเหตุ
แ
ผนผั

ตั
ว
ที
่
1
นํามาวิวิเเคราะห
คราะห์
จากสถานการณที่กําหนดให
จากสถานการณ์
หนดให้
1. ระบุปญ
 หาทีท่ตี่กอ �ำงแก
ไข และสาเหตุ โดยใชแผนผังปลาคู ตัวที่ 1

1. ระบุปัญหาที่ต้องแก้ไข และสาเหตุ โดยใช้แผนผังปลาคู่ ตัวที่ 1

2. ระบุแนวทางที่จะนํามาใชในการแกไข โดยใชแผนผังปลาคู ตัวที่ 2

2. ่จระบุ
นวทางที
่จะน�ไำขมาใช้
ในการแก้
ข โดยใช้
2. ระบุแนวทางที
ะนําแมาใช
ในการแก
โดยใช
แผนผังไปลาคู
 ตัวแทีผนผั
่ 2 งปลาคู่ ตัวที่ 2
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กิจกรรมที่ 2 สรรหาหลักการ กิจกรรมที่ 2 สรรหาหลักการ
สรรหาหลั
การ
เปนกิจกรรมทีเป็ม่ นุงกิเนจนกรรมที
ใหนักเรี่มุ่ยงเน้
นไดนกิให้
สจกรรมที
ืบนคักนเรีแนวคิ
ดสืบทฤษฎี
หลัดกการทางวิ
ทยาศาสตร
ย่ 2นได้
ค้นกแนวคิ
ทฤษฎี หลั
กการทางมาใชในการแก
เปยาศาสตร์
นกิตจกรรมที
เนนใใหนการแก้
นักเรียนไดปสัญืบหาก่
คนแนวคิ
ด ทฤษฎี
กการทางวิ
กอนลงมือสรวิาทงนวั
กรรมมม่ ุงาใช้
อนลงมื
อสร้หลั
างนวั
ตกรรมทยาศาสตรมาใชในการแกปญ หา
กอนลงมือสรางนวัตกรรม

กิจกรรมที่ 3 ผสานความคิดกิจกรรมที่ 3 ผสานความคิด
เมื่อทําการสืบคนขอมูลแลว ใหพัฒนาการคิดริเริ่ม หลักการ หรือความรู จากนวัตกรรมเดิม
่อท�ดำในการสร
การสืบาค้งนวันข้ตกรรมให
อมูลแล้ใหม
ว ให้พัฒนาการคิดริเริ่ม หลักการ หรือความ
ที่มีอยูกอนแลว สูแเมืนวคิ
รู้ จากนวัตกรรมเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้
สู่แนวคิ่ ด3ในการสร้
างนวัตกรรมให้
กิจวกรรมที
ผสานความคิ
ด ใหม่
เมื่อทําการสืบคนขอมูลแลว ใหพัฒนาการคิดริเริ่ม หลักการ หรือความรู จากนวัตกรรมเดิม
ที่มีอยูกอนแลว สูแนวคิดในการสรางนวัตกรรมใหใหม
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กิจกรรมที่ 4 พินิจรอบด้าน
เมื่ อ มี แ นวคิ ด ในการสร้ า งนวั ต กรรมใหม่กิจแ ล้กรรมที
ว พั ฒ่ นาทั
4 พิกนษะการคิ
ิจรอบดดาน
กิ
จ
กรรมที
่
4
พิ
น
รอบด
วิจารณญาณเมื่อมองหาจุ
อย ปัญหา
สรรค จุดเด่แนลวข้อพัดีฒและลงข้
อิจสรุ
ปก่อดนาวินจารณญาณ ม
มีแนวคิดดด้ในการสร
างนวัอุปตกรรมใหม
นาทักษะการคิ
เมืจุด่อตเด
มีกรรม
แนนวคิ
าองนวั
แลวนนวัพัฒตกรรม
นาทักษะการคิดวิจารณญาณ ม
พัอุฒปนาเป็
สรรคนนวั
ขอดดีในการสร
และลงข
สรุปตกกรรมใหม
อนพั
ฒพินาเป
กิ
จ
กรรมที
่
4
น
จ
ิ
รอบด
า
น
ปจกรรม
สรรค จุดเดน ขอดี และลงขอสรุปกอนพัฒนาเปนนวัตกรรม
กิจกิอุกรรม
เมื่อมีแนวคิ
ดในการสร
างนวั
กรรมใหม
แล่อวาจจะเกิ
พัฒนาทั
ษะการคิ
จารณญาณ
มองหาจุดดอย ป
วิเวิคราะห์
ปัญปตหาอุ
ปสรรคที
ดขึ้นกดจากเรื
่องทีด่จวิ่อะท�
กิจกรรม
เคราะห
ญหาอุ
ปสรรคที
อ่ าจจะเกิ
ขึน้ จากเรื
งทีำ่จะทํา

ปสรรค จุดเดน ขอดี และลงข
อสรุปปญกอหาอุ
นพัฒ
นาเปนนวั
ตกรรมดขึน้ จากเรื่องที่จะทํา
วิเคราะห
ปสรรคที
อ่ าจจะเกิ
จกรรม
วิเคราะหปญหาอุปสรรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากเรื่องที่จะทํา
วิเคราะห
จุดเดนของสิ
ที่จะทํา
วิเคราะห์
ุดเด่น่ง่งของสิ
วิเคราะห
จุดเดนจของสิ
ที่จะทํ่งทีา่จะท�ำ

คราะหจุดเดนของสิ่งที่จะทํา

ประโยชน
ประโยชน

ประโยชน
ลงความเห็
นของกลุมขอดี
ลงความเห็
นของกลุ
ม ่ม
ลงความเห็
นของกลุ

ขอดี
ขอดี

จุดเดน
จุดเดน

จุดเดน

งความเห็นของกลุม

กิจกรรมที่ 5 เชี่ยวชาญการคิด
ด กกิจกรร
เปนกิจกรรมทีม่ ุงพัฒนาทักษะการคิกิดจสักรรมที
งเคราะห่ 5ขอเชี
มูล่ยทีวชาญการคิ
่รวบรวมไดจากทุ

จกรรมทีดม่ ใหม
ุงพัฒและเรี
นาทักยษะการคิ
ดสังเคราะหาขงนวั
อมูลตทีกรรมอย
่รวบรวมได
กิจกรร
สิ่งประดิษเปฐนตกิามแนวคิ
บเรี
ยเชี
งระบบการสร
างเปจากทุ
นขั้นกตอน
กิ
จ
กรรมที
่
5
ย
่
วชาญการคิ
ด
สิ่งประดิษฐตามแนวคิดใหม และเรียบเรียงระบบการสรางนวัตกรรมอยางเปนขั้นตอน
เปนกิจกรรมทีม่ ุงพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากทุกกิจกรรม มาเชื่อมโยงกัน
ประดิษฐตามแนวคิดใหม และเรียบเรียงระบบการสรางนวัตกรรมอยางเปนขั้นตอน
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กิจกรรมที่ 5 เชี่ยวชาญการคิด
เป็นกิจกรรมทีม่ งุ่ พัฒนาทักษะการคิดสังเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้จากทุก
กิจกรรมที่ 5 เชี่ยวชาญการคิด
กิจกรรมเปนมาเชื
่อมโยงกั
น เป็
นภาพร่
งสิ่งประดิ
ฐ์ตามแนวคิ
ใหม่ มาเชืและเรี
ง าง
กิจกรรมที
ม่ ุงพัฒนาทั
กษะการคิ
ดสังาเคราะห
ขอมูลทีษ
่รวบรวมได
จากทุกกิดจกรรม
่อมโยงกัยนบเรี
เปนยภาพร
สิ่งประดิษฐตามแนวคิ
และเรียบเรี
ยงระบบการสร
ระบบการสร้
างนวัดใหม
ตกรรมอย่
างเป็
นขั้นตอนางนวัตกรรมอยางเปนขั้นตอน

ผลการจัดการเรียนรู้

ปรับปรุงนําไปใช

1. นักเรียนสามารถระบุปญหาของชุมชนที่นักเรียนมีความสนใจได

ผลการจัดการเรียนรู้

2. 1.
นักเรีนัยนนํ
กคิดของปรัชญาเศรษฐกิ
พอเพียงมาใช
ในการออกแบบ
วัสดุอุปกรณได
กเรีาหลัยนสามารถระบุ
ปัญจหาของชุ
มชนที
่นักเรียนมีเลืคอกใช
วามสนใจได้
อยางเหมาะสม
นัยกนสามารถแก
เรียนน�ำหลั
กคิ่สดนใจด
ของปรั
ชญาเศรษฐกิ
3. 2.
นักเรี
ปญหาที
วยการทํ
าโครงงานวิทยฯจชิพอเพี
ดชาวบย
านงมาใช้
ไดอยาใงมีนการออกแบบ
ประสิทธิภาพ
4.
นั
ก
เรี
ย
นเผยแพร
แ
ละนํ
า
เสนอผลงานโครงงานได
อ
ย
า
งมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
ผลสัมฤทธิ3.
์ของงาน
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่สนใจด้วยการท�ำโครงงานวิทย์ฯ ชิดชาว
ไดพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยฯ ชิดชาวบาน ดวยเทคนิคหมวก 6 ใบของ Edward De Bono
บ้เพืาน่อใชได้
อย่ายงมีนโครงงานและสิ
ประสิทธิภ่งาพ
ในการเรี
ประดิษฐทางวิทยาศาสตรของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรพิทยา และได
ดําเนินการผลิ
ต
ชุ
ด
กิ
จ
กรรมนี
ท
้
่
ี
ผ

า
นการประเมิ
ทรงคุณวุฒิ และนําไปทดสอบกัอบย่นัากงมี
เรียปน ระสิ
ซึ่งสรุทปผลได
4. นักเรียนเผยแพร่และน�นจากผู
ำเสนอผลงานโครงงานได้
ธิภาพ
ดังนี้
1. การวิเคราะหคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทานมีคา ดัชนีความ
เชื่อมั่น IOC เทากับ 1 ในทุกหัวขอของการประเมินซึ่งอยูในระดับใชไดทุกขอ หลังจากนั้นนําไปทดสอบกับ
นักเรียนพบวานักเรียนพึงพอใจในระดับที่ดีมาก (99.6%) และประสิทธิภาพของเครื่องมือมีคา E1/E2 =
ได้พัฒ
จกรรมโครงงานวิ
ทย์ฯ ชิดชาวบ้าน ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ
91.63 / 94.85
ซึ่งถืนาชุ
อวาอยูดใกินระดั
บดี
2. ผลการดํ
าเนินการที
บนักเรียนเมื
่อไดนําชุดกิจกรรมโครงงานวิ
ไปใช
ของ Edward
De Bono
เพื่เกิอ่ ดใช้ขึ้นใกันการเรี
ยนโครงงานและสิ
ง่ ประดิทยษฯฐ์ชิทดชาวบ
างวิทานยาศาสตร์
ในดานการเรียนการสอน พบวาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนที่ไดใชชุดกิจกรรมมีผลการเรียนที่ดีกวา
ของนั
กเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา และได้ดำ� เนินการผลิตชุดกิจกรรมนีท้ ผี่ า่ นการ
นักเรียนที่ไมไดใชชุดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.000, pair t test) และเมื่อทําการประเมินเจต
ประเมิ
้ทารงคุ
วุฒิ และน�
ไปทดสอบกั
บนังกพอใจในระดั
เรียน ซึ่งบสรุ
ป่รผลได้
ังนี้
คติของนันกจากผู
เรียนพบว
นักเรีณ
ยนของโรงเรี
ยนสุำราษฎร
พิทยา มีความพึ
มากที
อยละ ด
84.42

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
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1. การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพของชุดเครือ่ งมือจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
5 ท่านมีค่า ดัชนีความเชื่อมั่น IOC เท่ากับ 1 ในทุกหัวข้อของการประเมินซึ่งอยู่ใน
ระดับใช้ได้ทุกข้อ หลังจากนั้นน�ำไปทดสอบกับนักเรียนพบว่านักเรียนพึงพอใจใน
ระดับที่ดีมาก (99.6%) และประสิทธิภาพของเครื่องมือมีค่า E1/E2 = 91.63 /
94.85 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี
2. ผลการด�ำเนินการที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเมื่อได้น�ำชุดกิจกรรมโครงงาน
วิทย์ฯ ชิดชาวบ้าน ไปใช้ในด้านการเรียนการสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
หลังเรียนทีไ่ ด้ใช้ชดุ กิจกรรมมีผลการเรียนทีด่ กี ว่านักเรียนทีไ่ ม่ได้ใช้ชดุ กิจกรรมอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P=0.000, pair t test) และเมื่อท�ำการประเมินเจตคติของ
นักเรียนพบว่านักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีความพึงพอใจในระดับมากที่
ร้อยละ 84.42

กระบวนการส�ำคัญ ส่งผลต่อการเป็นนักประดิษฐ์

กระบวนการในการสร้างสิง่ ประดิษฐ์ทไี่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศระดับโลกคือ
ชิ้นงานเรื่อง “นวัตกรรมกักเก็บน�้ำเลียนแบบสับปะรดสี”
นวัตกรรมการกักเก็บน�ำ้ โดยเลียนแบบสับปะรดสี Bromeliaceae เป็นการ
ศึกษานวัตกรรมใหม่ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลียนแบบ
ความสามารถในการกักเก็บน�้ำของพืชตามธรรมชาติ ซึ่งค�ำนึงถึงรูปทรงที่สามารถ
กักเก็บน�้ำและดักจับน�้ำของพืช จากการทบทวนเอกสารพบว่า สับปะรดสีพันธุ์
Aechmea aculeatosepala เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้และพบในเขต
แห้งแล้ง เนื่องจากมีโครงสร้างที่เหมาะสมในการกักเก็บน�้ำและดักจับน�้ำ
สับปะรดสีพนั ธุ์ Aechmea aculeatosepala พบว่า ส่วนดักจับน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญ
มีหลายส่วน ได้แก่ แผ่นใบ ทีม่ ขี อบใบทัง้ สองข้างบางกว่าบริเวณกลางใบท�ำให้แผ่นใบ
มีลกั ษณะเป็นรูปตัวยูเหมือนรางน�ำ้ น�ำ้ ไหลไปกักเก็บทีแ่ อ่งระหว่างกาบใบ (Rosette)
หนามเล็ก ๆ บริเวณรอบใบ บิดเป็นมุม 50 องศากับขอบใบ ช่วยดึงน�้ำที่อยู่ห่างจาก
ขอบใบในระยะ 2 มิลลิเมตร ให้เข้ามาในใบได้ ผิวใบด้านหน้าใบและหลังใบช่วยให้
น�้ำไหลลงไปรวมกันที่รางรับน�้ำ เนื่องจากแรงยึดติด (Adhesive force) ระหว่างน�้ำ
กับผิวใบมากกว่าแรงเชื่อมแน่น (Cohesive force) ของน�้ำ นอกจากนี้ ส่วนกักเก็บ
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น�้ำของสับปะรดสี Aechmea aculeatosepala เกิดจากใบเรียงเหลื่อมซ้อนกัน
กาบใบด้านล่างจะกว้างออก ขอบใบบาง มีลกั ษณะเป็นแอ่งกักเก็บน�ำ้ ทรงกรวยตรง
กลางล�ำต้น และระหว่างซอกใบทุกใบก็สามารถเก็บน�้ำได้ ซึ่งสามารถกักเก็บน�้ำได้
มากกว่าภาชนะทรงกรวยที่มีขนาดเท่ากันถึง 17.28 เปอร์เซ็นต์
จากข้อมูลสับปะรดสีพันธุ์ Aechmea aculeatosepala ได้น�ำมาเป็นต้น
แบบสร้างอุปกรณ์ในการกักเก็บน�้ำ โดยประดิษฐ์จากแผ่นอะลูมิเนียม เนื่องจาก
แผ่นอะลูมิเนียมมีความจุความร้อนน้อย ในช่วงเวลากลางคืนเมื่อไอน�้ำในอากาศ
มากระทบจึงกลั่นตัวเป็นหยดน�้ำได้ง่าย เมื่อน�ำชุดอุปกรณ์นี้ไปใช้จริง โดยติดตั้ง
บนต้นยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ต้นละ 3 ชุด จ�ำนวน 10 ต้น
ต่อสายน�้ำเกลือปักลงในดินห่างจากโคนต้น 1 เมตร พบว่า ความชื้นในดินที่ใช้
ชุดอุปกรณ์จะมีค่าสูงกว่าความชื้นในดินที่ไม่ใช้ชุดอุปกรณ์ และไม่รดน�้ำ 17.65
เปอร์เซ็นต์ และมีความชื้นในดินใกล้เคียงกับการรดน�้ำตามปกติ ซึ่งน้อยกว่า รดน�้ำ
ปกติ 9.80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ต้นยางพาราที่ใช้ชุดอุปกรณ์สามารถให้ผลผลิต
สูงกว่าไม่ได้ใช้ชุดอุปกรณ์ 57.50 เปอร์เซ็นต์ ด้วยราคาต้นทุนชุดละ 25 บาท
เมื่อน�ำไปใช้กับต้นยางพาราเพียง 6 วัน ก็จะคุ้มราคาทุน

คุณลักษณะและทักษะที่พบของนักเรียนที่จะก้าว
เข้าสู่ความเป็นนักประดิษฐ์
1) นักเรียนมีแรงบันดาลใจอยากเป็นนักประดิษฐ์
เหมื อ นรุ ่ น พี่ ท� ำ โครงงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ค วามเป็ น สากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
2) มีจิตสาธารณะต้องการช่วยสังคมโครงงานของ
นักเรียนสามารถน�ำไปแก้ปัญหาของชุมชนได้
3) มีทักษะการตั้งค�ำถามสามารถระบุปัญหาความ
ต้ อ งการการค้ น พบ มี ทั ก ษะการสั ง เกต การคิ ด เชื่ อ มโยง
เลียนแบบธรรมชาติ การค้นคว้าวิจัย การท�ำงานเป็นทีม น�ำไป
สู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
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ปัจจัยที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
นักเรียน

ผู้บริหาร

หน่วยงาน
ภายนอก

ข้อคิด…

ความพร้อมของผู้เรียน ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ด้านประสบการณ์ของผู้ประดิษฐ์ ที่ได้เริ่มพัฒนา
ตนเองตั้งแต่อยู่ในระดับชั้น ม.1
ความพร้อมด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทีใ่ ห้ความสะดวก
ในการอนุมตั โิ ครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้การดูแล สร้างขวัญ
และก�ำลังใจให้แก่ครูและนักเรียน
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน ที่ให้การ
ดูแลเรือ่ งเงินทุนในการจัดท�ำโครงงาน คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สสวท. ภาคสังคมในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และมีแหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้า ที่มีความพร้อม
ให้นกั เรียนได้คน้ หาความรู้ คือ สวนยางพารา สวนพฤกษศาสตร์
ของโรงเรียน มหาวิทยาลัย

ในการประดิษฐ์ชนิ้ งานดังกล่าว นักเรียนกลุม่ นีม้ รี ะบบการท�ำงานทีช่ ดั เจน
เป็นขั้นตอน คือ ศึกษาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวใช้ทักษะการสังเกต สอบถาม มองหา
ปัญหาจากสิ่งที่ได้ศึกษา แล้วร่วมกันระดมความคิดว่าจะแก้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างไร
หลังจากนั้นนักเรียนได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล น�ำข้อมูลมาร่วมกันอภิปราย
ร่วมกันวางแผนการด�ำเนินการ ร่างออกแบบสุดท้ายของชิน้ งานว่าจะออกมาอย่างไร
จัดเตรียมว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง จะต้องใช้เงินทุนเท่าไร แล้ววางแผนด�ำเนินการ
ปรึกษาครูที่ปรึกษาทุกขั้นตอน ลงมือตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน ทดสอบและ
ทดลองใช้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง ซึ่งเป็นการท�ำงานภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอประมาณ ในการเลือกใช้วสั ดุทมี่ รี าคาต้นทุนต�ำ่ เพือ่
ให้เหมาะแก่ชาวสวนยาง มีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในการเลียนแบบสับปะรดสี และ
การเลือกใช้อะลูมิเนียมในการสร้างชิ้นงาน มีการพิจารณาไตร่ตรองและใคร่ครวญ
ก่อนลงมือ จึงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี น�ำไปใช้จริง เมื่อเกิดผลดีแล้วจึงเผยแพร่ผลงาน
ในกระบวนการศึกษานีน้ กั เรียนท�ำตามขัน้ ตอนของ SRP. Model ทีน่ กั เรียนได้เรียน
รู้มาก่อนหน้าการลงมือปฏิบัติจริง
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เรื่องเล่าการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน เรื่องนวัตกรรม
กั ก เก็ บ น�้ ำ เลี ย นแบบสั บ ปะรดสี โรงเรี ย นสุ ร าษฎร์ พิ ท ยา
อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี รางวั ล ชนะเลิ ศ ในการ
ประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์น�้ำในระดับโลก 2016 “The Winner
Of Stockholm Junior Water Prize 2016” จากเจ้าชาย
Carl Philip ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

น.ส.สุรีย์พร ตรีเพชรประภา

นางสาวกาญจนา คมกล้า

นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด

จินตนาการเปลีย่ นโลกได้ ถ้าเราไม่หยุดคิด ไม่หยุด
จินตนาการ ย่อมได้เห็นแสงสว่างอยู่ปลายฟ้าเสมอ นี่คือ
สัญญาใจของเพื่อนรัก 3 คน ขวัญ (น.ส.สุรีย์พร ตรีเพชร
ประภา) ฝ้าย (นางสาวกาญจนา คมกล้า) ตูน (นางสาวธิดารัตน์
เพียรจัด) ทั้ง 3 คน เข้าร่วมชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียนและเริ่มท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และพัฒนาความคิดการสร้างสิ่งประดิษฐ์
เรื่อยๆมาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การคิดผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์ จะคิดโจทย์ปญ
ั หาง่ายๆ ใกล้ๆตัว จากความต้องการ
แก้ ป ั ญ หาให้ ชุ ม ชน ผลงานชิ้ น แรกเกิ ด จากการพั ฒ นา
คุณภาพของเชือกกล้วยให้เหนียว และคิดพัฒนาต่อยอด
เป็นการปรับปรุงคุณภาพของเสื่อกระจูด จนกระทั่ง เป็น
เสือ่ กระจูดนอนสบายพร้อมรับผูป้ ว่ ยนอนติดเตียงทีม่ ปี ญ
ั หา
แผลกดทับ ผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้ป่วย เพื่อช่วยสังคม
ชุมชน เป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจ และชุมชน สังคม ก็ภาคภูมิใจ
ในพวกเรา
ส� ำ หรั บ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เรื่ อ งนวั ต กรรมกั ก เก็ บ น�้ ำ
เลียนแบบสับปะรดสี เกิดขึน้ จาก การมาเข้าค่ายท�ำโครงงาน
ช่วงปิดภาคเรียน ท�ำให้เราพบหัวข้อในการท�ำโครงงาน
พวกเราสังเกตเห็นว่าในช่วงปิดภาคเรียนที่ไม่มีใครมารดน�้ำ
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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ต้นไม้ แต่เจ้าต้นสับปะรดสีในสวนหย่อม
ไม่เหี่ยวเฉา แถมมีน�้ำขังอยู่กลางล�ำต้นด้วย
เราเริ่มสนใจ เอ๊ะ! ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น
พวกเราเริม่ เชือ่ มโยงสูอ่ าชีพเกษตรกร
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย โดยเฉพาะใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พวกเราจึงระดมความ
คิด สมองของพวกเราก�ำลังเชื่อมต่อจิกซอร์
เล็ก ๆ ให้เป็นสเกลใหญ่ ต้นสับปะรดสีนี้มี
พัฒนาการอย่างไรจึงสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความแห้งแล้ง พวกเราเริ่ม
สนใจและค้นหา เราเข้าไปในโลกกว้าง เข้าไปค้นหาทางอินเตอร์เน็ต เราคิดจะจับ
ละอองน�ำ้ เล็ก ๆ ในอากาศแล้วรวบรวมให้เป็นหยดน�ำ้ ก่อนไหลลงสูท่ กี่ กั เก็บ บทเรียน
ของสับปะรดสี เริ่มเชื่อมโยง เราประชุมหารือกัน มีการโต้แย้งกันบ้างในบางครั้ง
ขวัญบอกว่า “เราต้องรู้จักสับปะรดสีให้มากกว่านี้” ตูนเริ่มสงสัย “แล้ว
สั บ ปะรดสี จะช่ ว ยให้ ส วนยางพาราของบ้ า นของเราชุ ่ ม ชื้ น ในฤดู แ ล้ ง ได้ ไ หม
เราสงสารพ่อ พอถึงฤดูแล้ง บางครัง้ ต้นยางพาราตายหมดเลย ได้ผลผลิตก็นอ้ ยด้วย”
ฝ้าย ก็มปี ญ
ั หาให้กลุม่ ได้ชว่ ยกันคิดเช่นกัน “แล้วเราจะเอาจุดเด่นของเจ้าสับปะรดสีนี้
มาเชื่อมโยงกับสวนยางพาราของตูนได้อย่างไร”
วันนี้แต่ละคนต่างก็มีแต่ค�ำถาม แล้วใครจะตอบได้ เราสามคนจึงต้อง
รีบไปหาครูที่ปรึกษา ครูย้อนถามเรากลับ ด้วยค�ำถามเดียวกันกับที่เราสงสัย
ครูชมเราว่า “พวกเธอช่างเก่งจังสามารถระบุปัญหาได้ชัดและทุกปัญหาก็รอ
ค�ำตอบจริง ๆ” แต่ “ครูกไ็ ม่รคู้ ำ� ตอบเหมือนกัน และอยากรูเ้ หมือน ๆ กับเธอนีแ่ หละ
แล้วเราจะท�ำอย่างไรถึงจะรู้ค�ำตอบ”
ขวั ญ บอกว่ า “เราต้ อ งค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม ค่ ะ ” ฝ้ า ยบอกว่ า “เราต้ อ ง
ทดลองหาค�ำตอบค่ะ” ตูนบอกว่า “เราต้องวางแผนดี ๆ ค่ะ” แล้วเราทั้งสามคน
ก็เริ่มวางแผนด�ำเนินการ มีต้นยางพาราสวนของตูนที่รอสิ่งประดิษฐ์ของเราไป
ช่วยเหลืออยู่
เมื่ อ มี แ ต่ ข ้ อ สงสั ย อย่ า งนี้ ก็ ต ้ อ งศึ ก ษาค้ น คว้ า ตามแบบที่ ค รู เ คยสอน
พวกเราเอาไว้ สิ่งที่พวกเราคิดไม่ใช่ความเพ้อฝันในที่สุด การค้นหาของพวกเรา
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เชื่อมโยงกับสวนยางพาราของตูนไดอยางไร”
วันนี้แตละคนตางก็มีแตคําถาม แลวใครจะตอบได เราสามคนจึงตองรีบไปหาครูที่ปรึกษา ครูยอนถาม
เรากลับ ดวยคําถามเดียวกันกับที่เราสงสัย ครูชมเราวา “พวกเธอชางเกงจังสามารถระบุปญหาไดชัดและทุก
ปญหาก็รอคําตอบจริง ๆ” แต “ครูก็ไมรูคําตอบเหมือนกัน และอยากรูเหมือน ๆ กับเธอนี่แหละ แลวเราจะทํา
ก็ได้งจะรู
ค้นคพบนั
อยางไรถึ
ําตอบ”กประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกผู้ได้รับสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่ง
ขวั
ญ
บอกว
เพิ่มเติมคะ” ฝายบอกว
า “เราต
องทดลองหาคํ
าตอบคละยเดช
” ตูนบอกว
า “
นักประดิษาฐ์“เราต
ไทย”องคคืนอควาพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
่หัวภูมิพลอดุ
ซึ่งทรง
เราตองวางแผนดี ๆ คะ” แลวเราทั้งสามคนก็เริ่มวางแผนดําเนินการ มีตนยางพาราสวนของตูนที่รอสิ่งประดิษฐ
ได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัล Global leader Award จากองค์การทรัพย์สิน
ของเราไปชวยเหลืออยู
ทางปั
น พระมหากษั
ย ์ พ ระองค์ แรกของโลกที
เมื่อมีญ
แตญาโลกและทรงเป็
ขอสงสัยอยางนี้ก็ตองศึกษาค
นควาตามแบบที่คตรูริเคยสอนพวกเราเอาไว
สิ่งที่พวกเราคิ่ ไดด้ไมรใั บช
ความเพ
ฝนในที
่สุด การคนหาของพวกเราก็
ประดิษฐผูยิ่งใหญของโลกผู
ไดรับสมัญ
พระด
ทูลอเกล้
าถวายรางวั
ลนี้ ความคิไดดคทีน่ดพบนั
ูสับกสนของพวกเราทั
้งสามคนเริ
่มญานามว
กระจ่าางชั
บิดาแหงนักประดิษฐไทย” คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงไดรับการทูลเกลาถวาย
พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 จับหมอกได้ทรงมีพระราชด�ำรัสในการดักจับหมอกโดยใช้
รางวัล Global leader Award จากองคการทรัพยสินทางปญญาโลกและทรงเปนพระมหากษัตริยพระองค
วัสดุรูพ่ไรุดนรับเช่ทูลนเกลตาข่
ายไนลอน
เสื่อล�ดำทีแพน
จะท�ำให้เกิด้งการควบแน่
น าและกลั
่นตัว
แรกของโลกที
าถวายรางวั
ลนี้ ความคิ
่ดูสับสนของพวกเราทั
สามคนเริ่มกระจ
งชัด พอหลวง
รัชกาลที
จับหมอกได
ารัสในการดักจับหมอกโดยใชำวริัสดุรูพรุน เชน ตาขายไนลอน เสื่อลําแพน
เป็น่ 9หยดน�
้ำได้ ทซึรงมี
่งเป็พระราชดํ
นหนึ่งในโครงการพระราชด�
จะทําใหเกิดการควบแนน และกลั่นตัวเปนหยดน้ําได ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการพระราชดําริ
2

ภาพที
“การดักกจัจับบหมอกโดยใช
ภาพที่ ่ 2-3
2-3 “การดั
หมอกโดยใช้วัสวดุัสรดุูพรรุูพนรุ”น”
ในหลวงรั
ช
กาลที
่
9
ณ
พระตํ
าหนักภูกพภูิงพคิงฯค์จ.
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระตำ�หนั
ฯ จ.เชียเชีงใหม
ยงใหม่

และมีคนหลายคนที่สามารถจับไอน�้ำในอากาศให้มาอยู่ในรูปหยดน�้ำและ
กักเก็บเอามาใช้ได้ ถ้าเช่นนั้นสับปะรดสีก็น่าจะน�ำมาสร้างเป็นนวัตกรรมที่กักเก็บ
น�้ำได้เช่นกัน ขวัญ ฝ้าย ตูน ได้ใช้เวลาเข้าสืบค้นข้อมูลอย่างจริงจัง พบว่าปัจจุบัน
มีวิธีการกักเก็บน�้ำโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติ หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น Warka
Water นวัตกรรมกักเก็บน�้ำสะอาดในเอธิโอเปียและทวีปแอฟริกา ที่สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในการรวบรวมไอน�้ำ ซึ่งเลียนแบบจากต้นไม้ท้องถิ่นชื่อ Warka ใน
เอธิโอเปีย โครงสร้างท�ำจาก ก้าน Juncus หรือไม้ไผ่ทอกันเป็นรูปกรอบแจกัน
ภายในมีวัสดุตาข่ายพลาสติกที่ท�ำจากเส้นใยไนลอนและพอลิโพรไพลีน ท�ำหน้าที่
เป็นอุโมงค์ส�ำหรับการรวมตัวของน�้ำในแต่ละวัน หยดน�้ำจะไหลไปตามตาข่ายลง
ไปในอ่างที่ฐานหอคอย โดยการเก็บเกี่ยวไอน�้ำในบรรยากาศ จะท�ำให้ได้น�้ำดื่ม
อย่างน้อย 25 แกลลอน Warka Water สามารถท�ำให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้พัฒนา
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คุณภาพชีวิต นอกจากนั้นยังมีนวัตกรรมกักเก็บน�้ำ นวัตกรรมต้นไม้กระหายน�้ำ
ออกแบบส�ำหรับการใช้งานในทะเลทราย ในเขตร้อนของแอฟริกาและอเมริกาที่มี
อุณหภูมิแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืน เป็นอุปกรณ์ที่มีรูปทรงต้นไม้ขนาด
ใหญ่ สามารถดูดซับความชื้นจากอากาศ และออกแบบพื้นผิวที่พับและขยายตัว
ของหลังคาน�ำอนุภาคของน�้ำสู่ส่วนกลางของล�ำต้น และเครื่องดักหมอก เพื่อน�ำมา
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ขวัญได้บอกกับเพื่อน ๆ ว่า “ตอนนี้เรามีก�ำลังใจขึ้นเป็นกองแล้วนะ มีคน
คิดแบบเราและท�ำได้จริงแล้วด้วย ที่ส�ำคัญมันมีประโยชน์ต่อผู้คนมาก ๆ เลย”
ฝ้ายบอกว่า “การค้นคว้าครั้งนี้ ท�ำให้เรารู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างมาก ที่
ได้รู้ว่าพ่อหลวงของเรา ทรงสนพระทัยในเรื่องการจับหมอกเช่นเดียวกัน เราจะเดิน
ตามรอยเท้าพ่อ ไม่ยอ่ ท้อ มองความส�ำเร็จและผลประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ กับผูอ้ นื่ เป็น
ที่ตั้ง ที่ส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือฉันจะเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ให้เหมือนพระองค์
ท่านให้ได้” ตูนและขวัญก็บอกว่า “เราสองคนก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน” เมื่อทุกคน
พร้อมใจทีจ่ ะเดินตามรอยเท้าพ่อ ดังนัน้ ความมัน่ คงหนักแน่นจริงจัง และมีเป้าหมาย
ชัดเจน ก็เกิดขึ้นตามมา
พลังที่เริ่มถดถอย พลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ ทั้งสามคนเริ่มต้นงานใหม่ด้วยความ
ทุ่มเท ครูบอกเราว่า “ถ้าจะเดินตามรอยเท้าพ่อ อย่าลืมที่พ่อสอน พ่อหลวงบอก
ว่า จะท�ำการท�ำงานใดต้องค�ำนึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอประมาณ
มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้ความรู้ และคุณธรรม ปรัชญานี้จะท�ำให้เราท�ำงานได้
ส�ำเร็จเพราะเรามองรอบด้าน” และครูก็ยังบอกด้วยว่า “สิ่งส�ำคัญที่เราจะขาดไม่
ได้คือความเพียรพยายาม เฉกเช่น พระมหาชนก” ครูยังย�้ำเตือนว่า “ตอนนี้เราทั้ง
สามคนได้ยดึ หลักคิดตามแบบพ่อหลวงเป็นหางเสือ ใช้บงั คับเรือของเราให้แล่นไปสู่
เป้าหมายให้ได้ ดังนั้นอย่าได้ย่อท้อ”
เราทั้งสามคนสนใจเกี่ยวกับการกักเก็บน�้ำของสับปะรดสีพันธุ์ Aechmea
aculeatosepela เนื่องจากพบว่าสับปะรดสีชนิดนี้เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโต
ได้และพบในเขตแห้งแล้ง มีโครงสร้างที่เหมาะสมในการกักเก็บน�้ำและดักจับน�้ำ
เราจึ ง มี แ นวคิ ด สร้ า งอุ ป กรณ์ ใ นการกั ก เก็ บ น�้ ำ โดยเลี ย นแบบสั บ ปะรดสี ว งศ์
Bromeliaceae
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พวกเราจึงได้เริ่มศึกษาโครงสร้างของสับปะรดสีอย่างจริงจัง ได้สัมผัสใน
สิ่งที่ไม่เคยสัมผัส ได้รู้จริงในสิ่งที่ไม่เคยรู้จริง ความลุ่มลึกละเอียดรอบคอบในการ
ศึกษาท�ำให้ได้พบเห็นโครงสร้างที่มีความแตกต่างจากพืชโดยทั่วไป ได้ศึกษาและ
รูถ้ งึ เหตุทสี่ บั ปะรดสีสามารถดักจับละอองน�ำ้ ในอากาศและกักเก็บหยดน�ำ้ ได้เพราะ
สภาพพื้นผิวใบที่เป็นมันวาว ท�ำให้หยดน�้ำไม่ยึดเกาะ และไหลรวมกันเป็นหยด
รูปร่างของใบทีเ่ ป็นแบบรางรับน�ำ้ ท�ำให้นำ�้ รวมกันเป็นหยดใหญ่ไหลลงมารวมกันใน
รางได้ และตรงกลางของกาบใบจะซ้อนกันเป็นแอ่ง ขอบของกาบใบจะประกบแน่น
ท�ำให้นำ�้ ถูกกักเก็บไหลไปไหนไม่ได้ จึงเป็นเสมือนบ่อทีร่ อรับน�ำ้ จากรางใบ ส่วนขอบใบ
จะมีหนามทีจ่ ะเกีย่ วหยดน�ำ้ ทีก่ ระเซ็นอยูน่ อกผิวใบให้มารวมกันในรางรับน�ำ้ ของใบ
โครงสร้างมหัศจรรย์นเี่ องทีท่ ำ� ให้สบั ปะรดสีชนิดนีส้ ามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นทะเลทราย
และเขตแห้งแล้งได้ เมือ่ เรียนรูก้ ารปรับโครงสร้างของสับปะรดสีได้เป็นอย่างดีแล้วก็
ถึงเวลาลงมือสร้างนวัตกรรมกัน
จะเห็นได้ว่าก่อนจะตัดสินใจลงมือสร้างนวัตกรรมก็ต้องเรียนรู้มากมาย
เมื่อรู้ว่าจะสร้างให้มีรูปอย่างไรดีแล้ว คราวนี้ก็มาติดตรงที่ว่า แล้วจะเอาวัสดุใดมา
สร้างรูปทรงสับปะรดสี ฝ้ายเริ่มตั้งค�ำถามให้แก่กลุ่มได้คิด
“เราจะเอาวัสดุอะไรมาสร้างดีละ่ ” ท�ำให้ทงั้ กลุม่ ต้องพบปัญหาใหญ่ ทีต่ อ้ ง
ครุ่นคิด
แล้วตูนก็เป็นคนได้ค�ำตอบ “รู้แล้ว รู้แล้ว เราใช้สังกะสีดีกว่า เพราะเราเคย
สังเกตที่คอกวัว ที่สวนของเรา ซึ่งมุงด้วยหลังคาสังกะสี ตอนกลางคืนจะมีหยดน�้ำ
เต็มไปหมดเลย ตอนเช้าจะเห็นหยดน�้ำตกลงมาที่ชายคาด้วย”
ขวัญดีใจ อุทานเสียงหลงว่า “ใช่เลย
เราเคยเรียนในวิชาฟิสิกส์ โลหะ ที่มีความจุ
ความร้อนน้อย
จะคายความร้อนเร็ว จึงท�ำให้เย็น
กว่าสิ่งรอบข้าง ท�ำให้ไอน�้ำที่มาปะทะจับตัว
เป็นหยดน�้ำ จึงพบว่า มีหยดน�้ำบนหลังคา
สังกะสีในเวลากลางคืน”
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ใช้กัน”

ตูนดีใจ “งั้นเราไปหาสังกะสีมาท�ำรูปทรงโครงสร้างสับปะรดสีกันเถอะ”
ฝ้ายถามด้วยความสงสัย “สังกะสีดีที่สุดใช่ไหม ที่จะเป็นวัสดุที่เราจะเลือก

ทั้งสามเริ่มไม่แน่ใจ จึงเข้าไปสืบค้นข้อมูล และสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วก็พบว่า วัสดุทดี่ ที สี่ ดุ ทีค่ วรเลือกใช้ เนือ่ งจากมีความจุความร้อนน้อยกว่าสังกะสี
และจะท�ำให้เกิดหยดน�้ำได้ดีกว่า คืออะลูมิเนียม ซึ่งมีราคาไม่สูงเกินไป
เมื่อได้รูปทรง และวัสดุ เรียบร้อยแล้ว ทั้งสามก็ลงมือท�ำ ทันที เริ่มน�ำ
แผ่นอลูมิเนียมมาตัดให้มีรูปร่างเหมือนใบสับปะรดสี แล้วประกอบเข้าด้วยกัน
ทดสอบ และแก้ไขหลายครั้งจากหลาย ๆ รูปแบบที่พวกเราคิดขึ้นมา

ภาพที่ 5 แผ่นอลูมิเนียมมาตัดให้เป็นรูปร่างเหมือนสับปะรดสี

ตูนเกิดความสงสัย “จะใช้งานได้จริงไหม” ขวัญบอกว่า “ต้องลองทดสอบ
ดูสิ” ฝ้ายจึงเสนอความเห็นว่า “งั้นเราต้องจ�ำลองสถานการณ์ ก่อนน�ำไปใช้จริง”
ทั้งสามคนเริ่มทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน เอาชิ้นวัสดุ มาวางเหนือน�้ำเย็น
เปรียบเทียบกับวัสดุชนิดอื่น ทุกคนต่างยิ้มด้วยความยินดี วัสดุที่ใช้นี้เกิดผลดีดัง
ที่วางแผนเอาไว้ จึงช่วยกันประกอบชิ้นงานเป็นต้นสับปะรดสี แล้วเอาไปวาง
ใต้ต้นไม้ เฝ้าสังเกตหยดน�้ำกันทั้งคืน จะเกิดหยดน�้ำขึ้นได้จริงไหม คือค�ำถาม
ที่ทั้งสามคนอยากได้ค�ำตอบ ต่อสายน�้ำเกลือจากแอ่งตรงกลางของต้นสับปะรดสี
จ�ำลอง เพือ่ ลงไปเก็บในหลอดทดลองขนาดเล็กเพือ่ วัดปริมาณ ทดสอบกันหลายครัง้
แล้วน�ำกลับมาแก้ไขข้อบกพร่อง ท�ำซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าจนพอใจ
ในที่ สุ ด ก็ ไ ด้ น วั ต กรรมกั ก เก็ บ น�้ ำ เลี ย นแบบสั บ ปะรดสี ต ามจุ ด มุ ่ ง
หมาย แต่จะน�ำไปใช้ได้จริงไหม คือ สิ่งที่สงสัย งั้นก็ต้องไปทดลองกัน ตูนรี
บบอกเพื่ อ นว่ า “จะเอาไปทดลองที่ ส วนยางพาราของเราเลยไหม” แล้ ว ทุ ก
คน ก็ ต กลงกั น น� ำ ไปทดสอบจริ ง ที่ ส วนยางพาราของตู น ในที่ สุ ด นวั ต กรรมนี้
ก็สามารถสร้างความชื้นให้แก่ดินในสวนยางพาราได้
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จากข้อมูลสับปะรดสีพันธุ์ Aechmea aculeatosepala ได้น�ำมาเป็นต้น
แบบสร้างอุปกรณ์ในการกักเก็บน�้ำ โดย
ประดิษฐ์จากแผ่นอะลูมิเนียม เนื่องจาก
แผ่นอะลูมเิ นียมมีความจุความร้อนน้อย ใน
ภาพที่ 6 ทดสอบสิ่งประดิษฐ์โดยวางไว้
ช่วงเวลากลางคืนเมื่อไอน�้ำในอากาศมาก
ใต้ต้นไม้
ระทบจึงกลั่นตัวเป็นหยดน�้ำได้ง่าย เมื่อ
น�ำชุดอุปกรณ์นี้ไปใช้จริง โดยติดตั้งบนดิน
ใต้ต้นยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ต้นละ 3 ชุด พบว่า ความชืน้ ใน
ดินที่ใช้ชุดอุปกรณ์จะมีค่าสูงกว่าความชื้น
ในดิ น ที่ ไ ม่ ใช้ ชุ ด อุ ป กรณ์ นอกจากนี้ ต ้ น
ภาพที่ 7 การพัฒนาปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์
ยางพาราทีใ่ ช้ชดุ อุปกรณ์สามารถให้ผลผลิต
สูงกว่าไม่ได้ใช้ชุดอุปกรณ์ 57.50 เปอร์เซ็นต์ ด้วยราคาต้นทุนชุดละ 25 บาท
แล้วในทีส่ ดุ เรือ่ งง่าย ๆ ของเราก็เอาชนะใจกรรมการได้ในการแข่งขัน Thailand Junior Water Prize เราได้รบั รางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย
ไปแข่งขันที่ประเทศสวีเดน ครั้งนี้เราปลาบปลื้มยินดีมาก
ถึงวันที่ต้องซ้อมหนักเพื่อเป็น
ตั ว แทนของประเทศไทยไปแข่ ง ขั น ที่
ประเทศสวีเดน เราใฝ่ฝนั มาก เพราะรุน่ พี่
เล่าว่าประสบการณ์ที่ได้ไปมันคุ้มมาก ๆ
ทัง้ สามคนตืน่ เต้นเป็นทีส่ ดุ ซ้อม
และซ้อม พี่ที่เป็นไอดอลของพวกเรา
ซึ่ ง เคยไปได้ ร างวั ล ใหญ่ ร ะดั บ โลกมา
แล้ ว มาเป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ กั บ พวกเรา พี่
ภาพที่ 7-11 บรรยากาศการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ บอกว่า “การน�ำเสนอโครงงานนั้นเรา
และการรับมอบรางวัลจาก ต้องตระหนักว่าจะน�ำเสนออย่างไร ให้
การประกวดสิ่งประดิษฐ์
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กรรมการสนใจ การแข่งขันโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ ไม่ใช่สักแต่ว่าชิ้นงานท�ำงาน
ได้ แต่ต้องน�ำเสนอให้ได้ว่า นวัตกรรมของเรามีจุดเด่นคืออะไร แก้ปัญหาของใคร
ได้บ้าง มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือและจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี สิ่งหนึ่ง
ที่ผู้น�ำเสนอต้องตระหนักคือ จะท�ำอย่างไรให้ผู้ฟังอยากฟังเรื่องของเราไม่รู้สึกเบื่อ
เพราะเขาต้องฟังหลาย ๆ เรือ่ ง” พีส่ อนเรือ่ งการใช้คำ� พูด การใช้สายตา การใช้ภาษา
กายในการน�ำเสนอ เราฝึกเต็มที่ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
ถึงวันเดินทางพวกเราตืน่ เต้นกันมาก เพราะต้องแยกกันพัก เมือ่ เดินทางถึง
สวีเดน เด็กทุกคนต้องแยกกันพัก และต้องพักคนละโรงแรมกับครู เพื่อนต่างชาติ
ใจดีมาก ได้ช่วยเหลือเราตลอดเวลา เพราะรู้ว่าพวกเราอ่อนแอในเรื่องภาษา ความ
มีน�้ำใจของเพื่อนต่างชาติท�ำให้พวกเราคลายความตึงเครียดลงได้บ้าง
ถึงวันแข่งขัน มีคณะกรรมการ และผู้คนเข้ามาชมนิทรรศการของเรา
ทั้งสามคนน�ำเสนอกันเต็มที่ เมื่อถึงวันประกาศรางวัลรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะจะได้
ร่วมดินเนอร์กับเจ้าชาย วันนี้เราแต่งกายชุดไทยที่มีผู้เอื้อเฟื้อจัดให้เรา ทุกคนจัด
เต็มเพือ่ ให้ชดุ ไทยดูสง่างาในงานนี้ ถึงเวลาประกาศผลก็เฝ้าลุน้ ว่าประเทศไหนจะได้
รางวัล เพราะในงานนี้ มีเพียง 2 รางวัลเท่านั้น คงไม่ใช่เรา เมื่อเวลาระทึกใจมาถึง
คือ ประกาศรางวัล The Winner ทุกคนตั้งใจฟังมาก แล้วเขาก็เล่าให้ฟังถึงความ
น่าสนใจของเรื่องที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยไม่ได้บอกชื่อรางวัล และชื่อประเทศ
ขวัญฟังที่เขาเล่าในงาน แล้วหันไปบอกเพื่อน ๆ ว่า “ที่เขาพูดตอนนี้
คล้าย ๆ ผลงานของเรานะ” ตูนกับฝ้ายก็บอกว่า ใช่ มันเหมือนจะเป็นผลงานของ
เรา และในที่สุดเขาก็ประกาศชื่อโครงงานและชื่อประเทศ ทั้งสามคนดีใจมาก ๆ
เพือ่ น ๆ ชาวต่างชาติทกุ คนเข้ามาแสดงความยินดี และทัง้ สามคนก็รบี วิง่ ขึน้ บนเวที
ด้วยความตื่นเต้นจนเห็นได้ชัด เพราะรางวัลที่ได้รับนี้รับจากพระหัตถ์ของเจ้าชาย
คาร์ล ฟิลิป ผู้ซงึ่ ได้รบั ฉายาว่าเป็นเจ้าชายที่หล่อติดอันดับหนึ่งในสามของโลก คืนนี้
เป็นคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราคืนหนึ่ง เพราะได้รับเกียรติจากเจ้าชาย ทรงฉาย
พระรูปร่วมด้วยและได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ นักข่าวต่างมารุมล้อม กว่าจะได้
กลับที่พักเราก็พูดภาษาอังกฤษกันจนเมื่อยมือ
เช้าวันใหม่เราถูกรุมล้อมด้วยนักข่าว เราพูดรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้างตาม
ระดับความลึกของภาษาที่เขาถามมา ตกเย็นเราได้โอกาสที่ดีกว่าประเทศอื่น นั่น
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คือ ได้เข้าเฝ้าและถวายช่อดอกไม้ให้กับคิง และ
ควีน แห่งสวีเดน
เรามาไกลมากกว่าที่เราคิดไว้ และเรา
ก็ ท� ำ ได้ จ ริ ง ตามความฝั น เมื่ อ มุ ่ ง มั่ น ฝั น ก็ เ ป็ น
จริง เราก้มลงกราบขอบพระคุณครูท้ังสองท่าน
เราติ ด ตามข่ า วในประเทศไทย พบว่ า เป็ น ที่
ตื่นเต้นของคนทั้งประเทศ ข่าวที่เป็นข่าวของพวก
เรามีคนเข้าชมจ�ำนวนมาก
ทั้งหมดนี้คือ การเดินทางสู่ความส�ำเร็จของนักเรียนสามคนที่ค่อย ๆ
งอกงาม มีกระบวนการคิดกระบวนการท�ำงานที่มีต้นแบบ มีกระบวนการกลุ่มที่ดี
สมาชิกทุกคนมีบทบาท มีส่วนร่วม และที่ส�ำคัญไม่หยุดตามฝัน สิ่งที่ทั้งสามคนนี้มี
คือ ความประทับใจ ที่ท�ำให้เขาตื่นขึ้นมาด้วยพลังแห่งหัวใจที่จะท�ำมัน และท�ำด้วย
“หัวใจของพระมหาชนก” เพียรพยายามจนประสบความส�ำเร็จ จึงเป็นอีกหนึ่ง
บทเรียนที่ควรค่าแก่การเป็นต้นแบบที่ดีงามให้กับหลาย ๆ คน
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วิเคราะห์บทเรียน

เมื่อท่านได้ศึกษาบทเรียนเรื่องนวัตกรรมกักเก็บน�้ำเลียนแบบสับปะรดสี
แล้ว โปรดสะท้อนบทเรียนโดยตอบค�ำถามต่อไปนี้
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างไร
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างไรบ้าง
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. ทักษะที่ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนเพื่อเป็นนักประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. คุณลักษณะของนักประดิษฐ์จากบทเรียนนี้คืออะไร
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม (Activity Base Learning) และท�ำให้ผู้
เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างไรบ้าง
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Facilitator)
เป็นผู้สนับสนุนผู้ให้ก�ำลังใจ (cheer up) ให้ผู้เรียนคิดสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไรบ้าง
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
7. ท่านจะประยุกต์บทเรียนเรือ่ งนีไ้ ปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ทักษะและคุณลักษณะ นักประดิษฐ์ให้กับผู้เรียนของท่านอย่างไร
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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เรื่องที่ 2 การจัดการเรียนรู้ของครูดวงพร สาลีติด และเรื่อง

เล่าการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนเรื่อง ชุดอุปกรณ์ตัดไม้
หนาม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

“สิ่งประดิษฐ์ที่ดี
ต้องตอบโจทย์ปัญหาได้”
“การท�ำสิ่งประดิษฐ์ ไม่ยาก
แต่ต้องวางแผนการท�ำงานดี ๆ”

ภาพยนตร์สั้น การจัดการเรียนรู้และการสร้างสิ่งประดิษฐ์
เรื่อง ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม

ความเป็นมา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
และเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในราชการที่ 6 ประจ�ำจังหวัดราชบุรี สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียน
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จฯ มาทรงประกอบ
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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พิธีเปิดและพระราชทานนามว่า “เบญจมราชูทิศ” แปลว่า อุทิศแด่พระราชาองค์
ที่ 5 ตั้งอยู่เลขที่ 96 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เปิดท�ำการ
สอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด มีศูนย์กลางตลาดผักผลไม้
ในภูมิภาค โดยเป็นหนึ่งในตลาดกลางสินค้าการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ท�ำไร่ ท�ำ
สวน ครูดวงพร สาลีติดจึงเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะน�ำทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ให้นักเรียน
ได้คิดประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรกรรม
ดังนั้นจึงให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ศึกษา
ปัญหาที่สนใจ วางแผน คิดค้น ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่จะสามารถช่วย
เหลือเกษตรกรของราชบุรีด้านความสะดวก ความปลอดภัยในด้านการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งนักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลสิ่งประดิษฐ์
ที่สนใจและน�ำมาเสนอ เพื่อด�ำเนินการออกแบบและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สนใจ
ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. เพือ่ ประดิษฐ์อปุ กรณ์ทสี่ ามารถช่วยเหลือเกษตรกรในด้านความสะดวก
และความปลอดภัย
3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ในการจัดท�ำสิ่งประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม (Thorn
flower & spiny plant cutting set) ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PDCAS
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สามารถสรุปเป็นแผนผังขั้นตอน
การจัดกระบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ดังนี้
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ระดมความคิด วิเคราะหปญหา สํารวจสภาพปญหาของทองถิ่นของจังหวัด
ราชบุรี ซึ่งประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกร จะตองมีการตัดกิ่ง
การเก็บเกี่ยว การดูแลรักษา เพื่อใหผลผลิตทางดานการเกษตรมีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยในขณะทํางาน ครูและนักเรียนรวมกันวางแผนการดําเนินงาน

ขั้นวางแผน(Plan)

ขั้นดําเนินการ (Do)

1. ศึกษาขอมูลและวิธีการดําเนินการ
2. นําขอมูลมาวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดทําอุปกรณสิ่งประดิษฐ
3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ เพื่อนํามาประกอบเปนชิ้นงาน
4. ประกอบอุปกรณสิ่งประดิษฐ
5. นําอุปกรณสิ่งประดิษฐมาทดลองใช
6. นําอุปกรณสิ่งประดิษฐไปเผยแพรสูชุมชน

ขั้นประเมินผล

(Check)

ไม่ ผ่าน
ผ่ าน

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
(Action)

ขั้นเผยแพรผลงาน
(Share)

นําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง/พัฒนาชิ้นงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

นําอุปกรณสิ่งประดิษฐไปเผยแพรมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใช

การสงชิ้นงานสิ่งประดิษฐชุดอุปกรณตัดไมหนาม (Thorn Flower & spiny plant
cutting set)เขาประกวดในระดับชาติ และระดับนานาชาติจนไดรับรางวัลรางวัล
เหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดดานอาหารและการเกษตร จากการ
ประกวดเวทีนานาชาติ International Exhibition For Young Invertors
2017 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน

แผนผังที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ PDCAS
แผนผังที่ 1 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ บบ PDCAS

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

1. ครูให้ความรูเ้ กีย่ วกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นกั เรียนกลุม่
เป้าหมายในชัน้ เรียน ซึง่ เป็นหัวข้อหนึง่ ในบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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2. ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นน� ำ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปใช้ โดย
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-6 คน โดยในกลุ่มจะมีนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน
คละกั น และให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนในแต่ ล ะกลุ ่ ม ไปค้ น หาปั ญ หาที่ ก ลุ ่ ม ตนเอง
สนใจ โดยครูให้แนวทางว่า “ปัญหาที่นักเรียนจะศึกษาควรเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในจังหวัดหรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่”
3. ให้ นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ ่ ม น� ำ เสนอปั ญ หาของแต่ ล ะคนในกลุ ่ ม แล้ ว
คั ด เลื อ กปั ญ หา โดยครู ใ ห้ แ นวทางในการคั ด เลื อ กปั ญ หาของแต่ ล ะกลุ ่ ม ว่ า
ต้องสามารถท�ำได้จริงและเกิดประโยชน์
4. ให้นักเรียนน�ำปัญหามาฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยให้ นั ก เรี ย นฝึ ก ตั้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการแก้ ป ั ญ หา ฝึ ก ตั้ ง สมมติ ฐ าน ระบุ
วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ ให้นักเรียนออกแบบการทดลอง ให้นักเรียนปฏิบัติจริง
โดยมีครู ผู้ปกครองคอยให้ค�ำแนะน�ำ
5. ให้นักเรียนน�ำชิ้นงานที่ได้ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำชิ้นงานของตนเองมาน�ำเสนอให้ครูและเพื่อน
ในชั้นเรียน
7. ครูคัดเลือกชิ้นงานเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยครูศึกษาหา
ข้อมูล เกณฑ์ รายการ
การแข่งขันบนเวทีต่าง ๆ เพื่อน�ำมาพิจารณาคัดเลือกชิ้นงานนักเรียน
8. ครูและผูป้ กครองช่วยกันฝึกซ้อมนักเรียนช่วงหลังเลิกเรียน วันหยุดเสาร์
– อาทิตย์ โดยการน�ำชิน้ งานมาทดลองใช้จริงและฝึกการน�ำเสนอ เพือ่ ปรับปรุงและ
พัฒนาชิ้นงานต่อไป
9. นักเรียนน�ำชิน้ งานไปเผยแพร่ โดยให้เกษตรกรทีป่ ลูกพืชในชุมชนน�ำไป
ทดลองใช้จริง
10. ส�ำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน
11. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
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ผลจากการจัดการเรียนรู้ นักเรียนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์
หลายชิ้นงาน ดังนี้
เครื่องให้อาหารปลายี่สก เครื่องรดน�้ำ อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ
อุปกรณ์รดน�้ำต้นไม้อัตโนมัติ
เครื่องแยกน�้ำสะอาด เครื่องปอกผลไม้ อุปกรณ์ตัดไม้หนาม เครื่องล้างผัก
รองเท้าปลอดภัย ไม้เท้าวิเศษ
เครื่องกรองน�้ำ เครื่องผ่อนแรงการเปิดถังแก๊ส อุปกรณ์แยกเหรียญ ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์
สิ่งประดิษฐ์ ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม เกิดขึ้นเพราะต้องการแก้ปัญหาให้
เกษตรกรผู้ท�ำสวนชะอม การป้องกันการถูกหนามต�ำมือ นักเรียนทั้งสองคน คือ
กัชบงกช หมอทรัพย์ และลลนา ศรีสงคราม จึงช่วยกันคิดว่าควรมีอุปกรณ์อะไร
ช่วยในการเด็ดรูดชะอม ไม่ให้หนามต�ำมือได้ นักเรียนทัง้ สองคนมาปรึกษาอาจารย์
ดวงพร ครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ ครูจงึ ให้นกั เรียนทัง้ สองคนไปวางแผนการด�ำเนินงาน
ต่อ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ให้ค�ำแนะน�ำการแก้ปัญหา และยินดีให้ความช่วยเหลือ
ในทุกเรื่อง นักเรียนทั้งสองคนช่วยกันคิดและวางแผนการด�ำเนินงาน เมื่อมาถึงขั้น
ตอนการออกแบบอุปกรณ์ตดั กิง่ ชะอมนักเรียนจ�ำได้วา่ สวนชะอมหน้าบ้านสูงเหนือ
ศีรษะ อุปกรณ์ตอ้ งยาว จะได้ไม่ตอ้ งโน้มกิง่ และเพือ่ ป้องกันการถูกหนามต�ำมือ ส่วน
อุปกรณ์เด็ดรูดต้องติดอยู่ด้วยกันแม้จะมีหน้าที่ต่างกันเพื่อสะดวก ในการใช้งาน
นักเรียนทั้งสองคนใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการออกแบบ ส่วนการจัด
ท�ำชุดอุปกรณ์ต้นแบบ นักเรียนได้ปรึกษาคุณพ่อเพราะคุณพ่อมีความรู้เชิงช่าง
อุปกรณ์ตัดรุ่นแรกไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ประเมินจากการให้คุณปู่เหน่งซึ่งเป็น
คุณปู่ของ กัชบงกชทดลองใช้ เพราะยาวไม่สะดวกในการใช้งาน นักเรียนต้องกลับ
ไปคิดแก้ปัญหาใหม่ จึงได้รุ่นที่สอง ส่วนอุปกรณ์เด็ดรูดไม่ต้องแก้ไขเพราะใช้งาน
ได้ดี อุปกรณ์ตัด ออกแบบโดยอาศัยหลักการท�ำงานแบบกรรไกรตัดซิการ์ (cigar
cutter) ส่วนอุปกรณ์เด็ดรูดอาศัยหลักการท�ำงานของกรรไกรแบบเชือกกระตุก
( belt cutter) เมื่อจัดท�ำชุดอุปกรณ์ต้นแบบเสร็จ น�ำไปทดลองใช้ไม่มีปัญหาต้อง
แก้ไขจึงด�ำเนินการขั้นต่อไปคือจัดท�ำชิ้นงานจริง ซึ่งต้องพึ่งมืออาชีพ ตลอดระยะ
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อุปกรณ์ตัด
รุ ่ น ที่ 1 มุ ่ ง เน้ น การตั ด
บริเวณสูงๆ แต่เกษตรกร
ไม่พึงพอใจ เพระขาดความ
คล่องตัวในการใช้งาน
รุน่ ที่ 2 มุง่ เน้นความกระชับ
ใช้งานง่าย พกพาสะดวก
ท� ำ ด้ ว ยท่ อ PVC และใบ
มีด cutter
รุ ่ น ที่ 3 ทุ ก ชิ้ น ส่ ว นของ
อุปกรณ์เป็นสเตนเลสทัง้ หมด
ไม่เป็นสนิมการยึดติดใช้วิธี
การเชื่อมประสาน ใบมีดที่
ใช้เป็น cigar cutter

อุปกรณ์รูด

เวลาการด� ำ เนิ น การเมื่ อ นั ก เรี ย น
ทัง้ สองคนรายงานให้ครูดวงพรทราบ
ตลอด ในการประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์ นี้
ผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นซึ่ ง เป็ น คุ ณ พ่ อ
ของกั ช บงกช มี ญ าติ พี่ น ้ อ งเป็ น
อาจารย์อยูท่ วี่ ทิ ยาลัยเทคนิคราชบุรี
แผนกช่ า งเชื่ อ ม จึ ง เป็ น โอกาสที่
ท�ำให้นักเรียนทั้งสองคนได้อุปกรณ์
ตั ว จริ ง ที่ ต รงตามความต้ อ งการ
และใช้เวลาไม่นาน วัส ดุที่ใช้เป็น
สแตนเลสเพื่อป้องกันการเกิดสนิม
และใช้ ก ารเชื่ อ มประสาน ไม่ ไ ด้
ใช้ ก าวอย่ า งชุ ด อุ ป กรณ์ ต ้ น แบบ
ที่ผู้ปกครองท�ำให้ราคาต้นทุนของ
อุปกรณ์ตัด 300 บาท ส่วนอุปกรณ์
เด็ดรูดราคา 45 บาท

คุณลักษณะที่พบของผู้เรียน
ที่จะเป็นนักประดิษฐ์ จากการ

รุ่นที่ 1 ตัวห่วงใช้ท่อ PVC , ตัวแหนบและตัวรีด
เป็นเหล็ก มีโอกาสเป็นสนิม การยึดติดใช้กาว
เป็นส่วนใหญ่
รุ่นที่ 2
ทุกชิน้ ส่วนของอุปกรณ์เป็น
สเตนเลสทั้งหมด ไม่เป็น
สนิม การยึดติดใช้วิธีการ
เชื่อมประสาน ใช้ได้ทั้งผู้
ถนัดซ้ายและขวา
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สังเกตนักเรียนที่จะคิดสิ่งประดิษฐ์
ได้ นักเรียนจะมีคุณลักษณะ และ
ทักษะ ดังนี้
กล้าคิดท�ำสิ่งใหม่ๆ ทดลอง
ความคิด สามารถยอมรับความผิด
พลาด และมีความเพียรพยายาม
ที่ จ ะท� ำ งานให้ ส� ำ เร็ จ มี ทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะการคิด

นักเรียนทีค่ ดิ สิง่ ประดิษฐ์ได้ จะเกิดความภาคภูมใิ จ สนใจเรียนรูก้ ระบวนการ
คิดสิ่งประดิษฐ์ และกล้าคิดท�ำสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกร
ให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ในขณะเดียวกันนักเรียนได้รับค�ำชื่นชม
มีความภาคภูมิใจ ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนามนี้ ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่ง
ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ที่ส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น และได้รับคัดเลือกให้
ไปประกวดยังประเทศญี่ปุ่น ได้รางวัลเหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด
ด้านอาหารและการเกษตร จากการประกวดเวทีนานาชาติ International
Exhibition For Young Inventors 2017 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ด้วย
เมื่อได้รับรางวัลแล้ว โรงเรียนได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานให้คณะครูและ
นักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี นอกจากนี้ การคิดสิง่ ประดิษฐ์นสี้ ง่ ผลให้
คณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ชื่นชมและประเมินให้ได้รับ
รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ�ำปีการศึกษา 2560

ปัจจัยที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ครู

ครูให้ความรูเ้ กีย่ วกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กบั นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ในชั้นเรียน

นักเรียน

นักเรียนช่วยกันคิดและวางแผนการด�ำเนินงาน

ผู้ปกครอง

ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ตรงตามความ
ต้องการและใช้เวลาไม่นาน

ข้อคิด …

เวลาทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมมีนอ้ ยแต่นกั เรียนก็มคี วามมานะพยายามอย่าง
เต็มที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์บางชนิดราคาค่อนข้างสูง
การสร้างสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ควรมีผมู้ คี วามรู้ ผูเ้ ชีย่ วชาญให้มากขึน้
และมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มากขึ้น และมีประสิทธิภาพสามารถ
ส่งเข้าแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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เรื่องเล่าการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน เรื่อง ชุดอุปกรณ์
ตัดไม้หนาม (Thorn flower & spiny plant cutting set)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
รางวัลที่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด
ด้ า นอาหารและการเกษตร จากการประกวดเวทีนานาชาติ
International Exhibition For Young Inventors 2017
ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

เด็กหญิงกัชบงกช หมอทรัพย์

เด็กหญิงลลนา ศรีสงคราม

ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
“ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม” Thorn flower
& spiny plant cutting set จัดท�ำขึ้นเพื่อ
ตัดเก็บพืชที่มีหนาม ได้แก่ ชะอม กุหลาบ
ภาพที่ 1 ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม
โป๊ยเซียน ป้องกันไม่ให้หนามต�ำมือ โดยเฉพาะ
ชะอม นอกจากจะมีอุปกรณ์ในการตัดเก็บแล้วยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการเด็ดรูด ซึ่ง
มี 2 ชิ้น ส�ำหรับผู้ถนัดมือซ้ายหรือมือขวาให้เลือกใช้ ความจริงอุปกรณ์ชุดนี้ในการ
แข่งขันคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศได้น�ำไปใช้กับชะอมอย่างเดียว จึงใช้ชื่อว่า
“ชะอม...จิ๊บ จิ๊บ” เมื่อได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศจ�ำเป็นต้องปรับให้เข้ากับ
บริบทของประเทศญี่ปุ่นจึงปรับเนื้อหาการน�ำเสนอและเปลี่ยนชื่อสิ่งประดิษฐ์ใหม่
เป็นชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม
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ใบเตย หรือ กัชบงกช หมอทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาวน้อย
ผูม้ ปี ระสบการณ์การจัดท�ำสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หลายชิน้ ตัง้ แต่
สมัยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ด้วยความเป็นเด็กช่างสังเกต ช่างสงสัย และชอบ
จินตนาการ จึงมักได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ให้ลงแข่งขันในเวทีสิ่งประดิษฐ์
หลายเวที และเคยผ่านการแข่งขันเวทีสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติมาแล้ว มีไหว
พริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส�ำหรับแรงจูงใจของใบเตยในการเข้าร่วมแข่งขัน
ในครั้งนี้คือ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพราะประเทศญี่ปุ่น
เป็นประเทศที่ริเริ่มจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์เวที IEYI ใคร ๆ ก็ทราบ
ว่าประเทศญี่ปุ่นมักมีความคิด แนวคิดที่น่าสนใจในเรื่องสิ่งประดิษฐ์มาโดยตลอด
“ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะประดิษฐ์อะไรดี แต่เราต้องหาสมาชิกทีมก่อน”
ใบเตยคิด
“เลือกใครดีนะ” ใบเตยใช้เวลา 2-3 วันในการชักชวนเพื่อนร่วมห้องเข้า
ทีม แต่ผู้ที่ตอบตกลงคือ หัวหน้าห้องคนเก่ง ดีกรี 4.00 ทุกเทอม เธอชื่อ นานา
หรือ ลลนา ศรีสงคราม เธอเป็นเด็กสาวผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ แม้ขาดประสบการณ์
ในการท�ำสิ่งประดิษฐ์ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของใบเตย ส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีม
คงไม่พ้นอาจารย์ดวงพร สาลีติด เพราะอาจารย์มีประสบการณ์เป็นอย่างดี เมื่อปีที่
แล้วอาจารย์และใบเตยได้เข้าร่วมแข่งสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์งาน Asian Young
Invertors Exhibition (AYIE) 2016 ที่ประเทศมาเลเซีย
หลังจากตกลงร่วมทีมกัน สองสาวใบเตยและนานาก็มักจะปรึกษาหารือ
เรือ่ งสิง่ ประดิษฐ์ทจี่ ะจัดท�ำอยูห่ ลายสัปดาห์ จนกระทัง่ วันหนึง่ ขณะทีใ่ บเตยไปเยีย่ ม
คุณปู่และเห็นบริเวณหน้าบ้านคุณปู่มีสวนชะอมที่งามมาก ต้นสูงเกือบ 2 เมตร
ใบเตยเห็นคุณปู่เหน่ง เกษตรกรเจ้าของสวนชะอม ซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยกับคนใน
ครอบครัวใบเตยเป็นอย่างดีก�ำลังเก็บชะอมโดยใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ และต้องสวม
ถุงมือเพื่อป้องกันหนามชะอม ทันใดนั้นใบเตยก็นึกออกแล้วว่า เธอกับนานาจะท�ำ
สิ่งประดิษฐ์อะไรเข้าแข่งขัน
ในกระบวนการการจัดท�ำสิ่งประดิษฐ์ มักเริ่มจากมีปัญหาที่เราต้องการ
แก้ไขโดยน�ำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาใช้ จากนั้นวางแผนรวมถึงการออกแบบสิ่งประดิษฐ์
การจัดท�ำสิ่งประดิษฐ์ การประเมินผลโดยการทดลองน�ำไปใช้จริง ถ้ายังไม่สามารถ
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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งามมาก ตนสูงเกือบ 2 เมตร ใบเตยเห็นคุณปูเหนง เกษตรกรเจาของสวนชะอม ซึ่งสนิทสนมคุนเคยกับคนใน
ครอบครัวใบเตยเปนอยางดีกําลังเก็บชะอมโดยใชกรรไกรตัดกิ่งไม และตองสวมถุงมือเพื่อปองกันหนาม
ชะอม ทันใดนั้นใบเตยก็นึกออกแลววา เธอกับนานาจะทําสิ่งประดิษฐอะไรเขาแขงขัน
ในกระบวนการการจัดทําสิ่งประดิษฐ มักเริ่มจากมีปญหาที่เราตองการแกไขโดยนําสิ่งประดิษฐที่
ไดมาใช จากนั้นวางแผนรวมถึงการออกแบบสิ่งประดิษฐ การจัดทําสิ่งประดิษฐ การประเมินผลโดยการ
แก้ทดลองนํ
ปัญหาได้
ดี ต้องมาปรับแก้สิ่งประดิษฐ์นั้นใหม่เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด และแน่นอน
าไปใชจริง ถายังไมสามารถแกปญหาไดดี ตองมาปรับแกสิ่งประดิษฐนั้นใหมเพื่อใหสมบูรณที่สุด
ใบเตยก็
น�ำแนวคินดําแนวคิ
นี้มาใช้
นการจั
่งประดิ
ษฐ์ของเธอ
และแนนอนใบเตยก็
ดนี้มใาใช
ในการจัดดทํท�าำสิสิ
่งประดิ
ษฐของเธอ
ปญหา

วางแผน + ออกแบบ

จัดทํา

ทดลองใช + ประเมินผล

นําไปใชจริง

ตองปรับปรุงแกไข
ใบเตยบอกนานาวา ตอนนี้เธอตองการแกปญหาใหเกษตรกรผูทําสวนชะอม เพื่อปองกันการถูก
ใบเตยบอกนานาว่า ตอนนี้เธอต้องการแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้ท�ำสวน
หนามตํามือ นานาเห็นดวยและเสนอใบเตยวา เราควรมีอุปกรณชวยในการเด็ดรูดชะอมดวย เพราะการเด็ด
ชะอม
เพืห่อนามทิ
ป้องกั
กหนามต�
ด้วยและเสนอใบเตยว่
า ทเราควร
รูดก็ทําให
่มตํานมืการถู
อได ใบเตยพยั
กหนำามืรับอ ทันานาเห็
้งสองชวนกันนไปหาอาจารย
ดวงพรเพื่อแจ งให
ราบ
อาจารย
ด
วงพรรั
บ
ทราบและบอกให
น
ั
ก
เรี
ย
นทั
้
ง
สองคนไปวางแผนการดํ
า
เนิ
น
งานต
อ
อาจารย
ด
วงพรให
มีกํอาุปลังกรณ์
ช่วยในการเด็ดรูดชะอมด้วย เพราะการเด็ดรูดก็ท�ำให้หนามทิ่มต�ำมือได้
ใจนานาในฐานะนักประดิษฐหนาใหม และเปดโอกาสใหทั้งคูปรึกษาปญหาและยินดีใหความชวยเหลือ
ใบเตยพยั
ในทุกเรื่อง กหน้ารับ ทั้งสองชวนกันไปหาอาจารย์ดวงพรเพื่อแจ้งให้ทราบ อาจารย์
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นั ก เรี ย นทั้ ง สองคนไปวางแผนการด�
ำ เนิ นปงานต่
ตัดกิ่งชะอมใบเตยจําไดวาสวนชะอมหนาบานสูงเหนือศีรษะ อุปกรณตองยาว จะไดไมตองโนมกิ่งเพื่อปองกัน
อาจารย์
ดวงพรให้
ลังใจนานาในฐานะนั
หน้นเพืา่อใหม่
และเปิงดานโอกาสให้
การถูกหนามตํ
ามือ สวนอุกป�ำกรณ
เด็ดรูดตองติดอยูดวยกันแมกจประดิ
ะมีหนาทีษ่ตฐ์างกั
สะดวกในการใช
สองใชญเวลาหลายสั
สวนการจั
ดทํากชุเรื
ดอุ่อปกรณ
ทั้งคู่ปรึกทั้งษาปั
หาและยิปนดาหดีใในการออกแบบ
ห้ความช่วยเหลื
อในทุ
ง ตนแบบ ใบเตยตองปรึกษา
คุณพอเพราะคุณพอมีความรูเชิงชางอยูบาง อุปกรณตัดรุนแรกไมสามารถตอบโจทยได ประเมินจากการให
ใบเตยและนานาต่างช่วยกันคิดและวางแผนการด�ำเนินงาน เมื่อมาถึงขั้น
คุณปูเหนงทดลองใช เพราะยาวไมสะดวกในการใชงาน ใบเตยตองกลับไปคิดแกปญหาใหม จึงไดรุนที่สอง
ตอนการออกแบบอุ
ปกรณ์
ตัดกิ่งงานได
ชะอมใบเตยจ�
่าสวนชะอมหน้
าบ้ยาหลั
นสูกงการเหนือ
สวนอุปกรณเด็ดรูดไมตองแก
ไขเพราะใช
ดี ใบเตยบอกวำาได้
อุปวกรณ
ตัดออกแบบโดยอาศั

ศีรษะ อุปกรณ์ต้องยาว จะได้ไม่ต้องโน้มกิ่งเพื่อป้องกันการถูกหนามต�ำมือ ส่วน
อุปกรณ์เด็ดรูดต้องติดอยู่ด้วยกันแม้จะมีหน้าที่ต่างกันเพื่อสะดวกในการใช้งาน
ทั้งสองใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการออกแบบ ส่วนการจัดท�ำชุดอุปกรณ์
ต้นแบบ ใบเตยต้องปรึกษาคุณพ่อเพราะคุณพ่อมีความรู้เชิงช่างอยู่บ้าง อุปกรณ์
ตัดรุ่นแรกไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ประเมินจากการให้คุณปู่เหน่งทดลองใช้ เพราะ
ยาวไม่สะดวกในการใช้งาน ใบเตยต้องกลับไปคิดแก้ปญ
ั หาใหม่ จึงได้รนุ่ ทีส่ อง ส่วน
อุปกรณ์เด็ดรูดไม่ตอ้ งแก้ไขเพราะใช้งานได้ดี ใบเตยบอกว่าอุปกรณ์ตดั ออกแบบโดย
อาศัยหลักการท�ำงานของ cigar cutter ส่วนอุปกรณ์เด็ดรูดอาศัยหลักการท�ำงาน
ของ belt cutter เมื่อจัดท�ำชุดอุปกรณ์ต้นแบบเสร็จ น�ำไปทดลองใช้ไม่มีปัญหา
ต้องแก้ไข ขั้นต่อไปคือจัดท�ำชิ้นงานจริง ซึ่งต้องพึ่งมืออาชีพ ตลอดระยะเวลาการ
ด�ำเนินการสองคนรายงานให้อาจารย์ดวงพรทราบตลอด อาจารย์ดวงพรได้แต่ยำ�้
เรื่องส�ำคัญอีกเรื่องที่บางครั้งใบเตยก็มักมองข้ามไป
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“เมื่ออุปกรณ์เสร็จ อย่าลืมเก็บข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานนะคะ
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ การประเมินผลที่ดีไม่ควรใช้ความรู้สึก” อาจารย์ดวงพร
แนะน�ำสองสาว
คุณพ่อพาใบเตยไปพบพี่วิทย์ เป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
แผนกช่างเชื่อม จึงเป็นโอกาสเหมาะที่ท�ำให้ใบเตยและนานาได้อุปกรณ์ตัวจริงที่
ตรงตามความต้องการและใช้เวลาไม่นาน วัสดุทใี่ ช้เป็นสเตนเลสเพือ่ ป้องกันการเกิด
สนิม และใช้การเชื่อมประสาน ไม่ได้ใช้กาวอย่างชุดอุปกรณ์ต้นแบบที่คุณพ่อท�ำให้
ราคาต้นทุนของอุปกรณ์ตัด 300 บาท ส่วนอุปกรณ์เด็ดรูดราคา 45 บาท

อุปกรณ์ตัด

รุ่นที่ 1 มุ่งเน้นการตัดบริเวณสูงๆ รุ่นที่ 2 มุ่งเน้นความกระชับ ใช้ รุ่นที่ 3 ทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์
แต่เกษตรกรไม่พึงพอใจ เพราะ งานง่าย พกพาสะดวก ท�ำด้วย เป็นสเตนเลสทั้งหมด ไม่เป็นสนิม
ขาดความคล่องตัวในการใช้งาน ท่อ พีวีซี และใบมีดคัตเตอร์ การยึดติดใช้วิธีการเชื่อมประสาน
ใบมีดที่ใช้เป็นแบบกรรไกรตัด
ซิการ์ (cigar cutter)

อุปกรณ์เด็ดรูด

รุ่นที่ 1 ตัวห่วงใช้ท่อ พีวีซี , ตัวแหนบและ
รุ่นที่ 2 ทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์เป็นสเตนเลส
ตัวรีดเป็นเหล็ก มีโอกาสเป็นสนิม การยึด
ทั้งหมด ไม่เป็นสนิม การยึดติดใช้วิธีการเชื่อม
ติดใช้กาวเป็นส่วนใหญ่
ประสาน ใช้ได้ทั้งผู้ถนัดซ้ายและขวา
ภาพที่ 2 การพัฒนาชุดอุปกรณ์
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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ทันทีทชี่ ดุ อุปกรณ์เสร็จ ใบเตยและนานาก็ลงพืน้ ทีท่ ำ� การเก็บข้อมูลเพือ่ หา
ประสิทธิภาพการใช้งาน อุปกรณ์ตดั น�ำไปให้เกษตรกรผูท้ ำ� สวนชะอมใช้เปรียบเทียบ
กับกรรไกรตัดกิง่ ส่วนอุปกรณ์เด็ดรูดน�ำไปให้แม่บา้ นและแม่ครัว ใช้เปรียบเทียบกับ
การเด็ดรูดด้วยมือเปล่า การประเมินผลนับจากจ�ำนวนกิ่งที่ตัดเก็บและเด็ดรูดใน 1
นาที
ก่อนท�ำการเก็บข้อมูล ทั้งคู่ต้องมั่นใจว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนสามารถใช้งาน
อุปกรณ์ได้คล่องแคล่ว จึงต้องช่วยกันสาธิตการใช้งาน
“สวมห่วงที่นิ้วกลางและนิ้วนางสวมเชือกที่นิ้วโป้ง เปิดอุปกรณ์ให้ยอด
ชะอมอยูก่ ลางใบมีด ก�ำนิว้ ทุกนิว้ พร้อมใช้องุ้ มือดันให้อปุ กรณ์ปดิ ใบมีดทีอ่ ยูภ่ ายใน
อุปกรณ์จะตัดยอดชะอม” นานาพูดพร้อมสาธิตอุปกรณ์ตดั ให้กบั กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็น
เกษตรกรสวนชะอม
“ห่วงคล้องที่นิ้วหัวแม่มือ จับอุปกรณ์ให้ตัวแหนบคว�่ำลง ใช้แหนบเป็นตัว
เด็ดยอดชะอมและใช้ตัวแผ่นที่มีร่องเป็นตัวรูดชะอม โดยให้ยอดอยู่ในร่อง ใช้น้ิวชี้
ประคองแล้วรูดจากยอดมาหาโคน” ใบเตยพูดพร้อมสาธิตอุปกรณ์เด็ดรูดกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นแม่บ้าน แม่ครัว
แม้ผลการประเมินทีไ่ ด้ดเู หมือน
ไม่แตกต่างกับวิธีที่กลุ่มตัวอย่างใช้งาน
อยู่ประจ�ำ แต่สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างทุกคน
พูดเป็นเสียงเดียวกันคือ ความปลอดภัย
ที่ได้จากการถูกหนามต�ำมือ บางคน
บอกว่าถ้าท�ำขายก็จะซื้อใบเตยจ�ำได้
มี คุ ณ แม่ เ พื่ อ นร่ ว มชั้ น ท่ า นหนึ่ ง ได้
ทดลองใช้อุปกรณ์เด็ดรูด ท่านบอกว่า
“ใช้ ง านได้ ดี ม ากๆ มื อ ไม่
เหม็นเขียวกลิ่นชะอมเลย ถ้าท�ำขายแม่
ขอซื้อ 1 อันนะ”
ภาพที่ 3 แสดงการใช้อุปกรณ์ตัดต้นชะอม
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ภาพที่ 4 การใช้อปุ กรณ์รดู ผักชะอม ห่วงคล้องทีน่ วิ้ หัวแม่มอื จับอุปกรณ์ให้ตวั แหนบคว�ำ่ ลง ใช้แหนบ
เป็นตัวเด็ดยอดชะอม และใช้ตัวแผ่นที่มีร่องเป็นตัวรูดชะอม โดยให้ยอดอยู่ในร่องใช้นิ้วชี้ประคอง
แล้วรูดจากยอดมาหาโคน

ขั้นตอนต่อไปคือการจัดท�ำเอกสารการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ full
paper แผ่นพับ poster และ presentation ซึ่งหนีไม่พ้นการลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพ
สวย ๆ พร้อมจัดท�ำวิดีโอด้วย
วันที่เริ่มเก็บภาพทั้งคู่ก็ไปสวนชะอมคุณปู่เหน่งเช่นเดิม เป็นครั้งแรกที่ได้
ทดสอบการท�ำงานจริงในสวนชะอม เป็นเวลานานพอที่จะท�ำให้รู้ว่า เมื่อเกษตรกร
น�ำอุปกรณ์ตดั ของเธอไปใช้แล้วจะรูส้ กึ อย่างไร นานาเป็นคนทีไ่ ด้ทำ� การทดสอบก่อน
“ใบเตย มันเจ๋งจริงๆ นะ ตัดง่ายสุดๆ มือเราไม่ถูกหนามเลยล่ะ”นานา
บอกใบเตยด้วยใบหน้ายิ้ม
“แน่นอนอยู่แล้ว นานา” ใบเตยพูดเสริมอย่างมั่นใจ
เมื่อวันแข่งขันใกล้เข้ามา เกือบทุกเย็นหลังเลิกเรียนอาจารย์ดวงพรจะ
นัดนักเรียนทั้งสองคนไปซ้อมพูดน�ำเสนอ และซักซ้อมการตอบค�ำถาม โดยจะมี
อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผลัดเปลี่ยนกันมานั่งฟัง ซักถามและ
ให้ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ใบเตยจ�ำได้ดีในวันแรกที่ซ้อมน�ำเสนอ อาจารย์ท่านหนึ่ง
ต้องการเห็นการท�ำงานจริงของชุดอุปกรณ์ จึงลงทุนขับรถไปซื้อซะอมมาให้สาธิต
“หนูสองคนอย่าลืมนะ แม้สิ่งประดิษฐ์ของเราจะมุ่งเน้นที่การตัดชะอมแต่
เราก็สามารถน�ำเสนอได้ว่า อุปกรณ์เราไม่ได้ใช้กับการตัดชะอมเพียงอย่างเดียวแต่
สามารถตัดพืชทีม่ หี นามอืน่ ๆ ได้ ไม่วา่ จะเป็นกุหลาบหรือโป๊ยเซียน” อาจารย์ดวงพร
ก�ำชับกับสองสาว
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ภาพที่ 5 การน�ำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
และวิดีโอ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์

และแล้ววันแข่งขันก็มาถึง การน�ำ
เสนอที่ บู ท ไม่ มี ป ั ญ หา แต่ ที ม ต้ อ งขึ้ น ไป
น�ำเสนอบนเวทีดว้ ย มีการซักถามหลายค�ำถาม
แต่ ก รรมการท่ า นหนึ่ ง ยิ ง ค� ำ ถามส� ำ คั ญ ที่
ท�ำให้ทั้งใบเตยและนานาถึงกับหน้าเสีย
“ที่ ญี่ ปุ ่ น ไม่ มี ช ะอม แล้ ว จะเอา
อุปกรณ์ไปตัดอะไร” กรรมการท่านหนึง่ ถาม
“ตัดกุหลาบค่ะ” นานาตอบ
“แล้วทีญ
่ ปี่ นุ่ เขาใช้อะไรตัดกุหลาบ”
กรรมการท่านเดิมถามต่อ ใบเตยกับนานา
เงี ย บเพราะไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ตรงนี้ ม า
กรรมการแนะน�ำสองสาวว่า

“เราต้องรูบ้ ริบทของประเทศทีเ่ ราจะไปด้วย เราต้องรูว้ า่ เราจะเอาอุปกรณ์
ของเราไปใช้ที่โน่นได้ไหม” กรรมการอีกท่านหนึ่งพูดเสริมขึ้น จากนั้นก็ตอบค�ำถาม
ของกรรมการท่านอืน่ ๆ อีกไม่นานทัง้ คูล่ งจากเวทีดว้ ยใบหน้าผิดหวังเล็กน้อย ในใจ
คิดว่าตกรอบแน่ ๆ
เมื่อถึงวินาทีการประกาศผล ไม่น่าเชื่อ ทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
เป็นทีมแรกใน 9 ทีม ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้ไปน�ำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติทปี่ ระเทศ
ญี่ปุ่นในปีนี้ คนที่ดีใจสุด ๆ ไม่พ้นนานา เธอรู้ว่าผลส�ำเร็จครั้งนี้ อยู่ที่ความพยายาม
และความตัง้ ใจจริง เพราะเธอไม่มปี ระสบการณ์อย่างใบเตยและเธอ ไม่เคยเดินทาง
ไปต่างประเทศมาก่อนเลย มีอะไรอีกมากมายที่เธอต้องเตรียมตัว
เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันทีมที่ผิดหวังก็เก็บของกลับบ้าน ทีมที่เข้ารอบต้อง
เตรียมถ่ายรูปพร้อมสัมภาษณ์เพื่อน�ำไปออกรายการเสียงแห่งอนาคต และเข้าร่วม
ฟังค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการของ สพฐ. คณะกรรมการส่วนใหญ่ให้ค�ำแนะน�ำ
ต้องเพิม่ การน�ำเสนอใหม่เพราะทีญ
่ ปี่ นุ่ ไม่มชี ะอม ท�ำให้เราต้องเปลีย่ นชือ่ สิง่ ประดิษฐ์
เป็นชุดอุปกรณ์ตดั ไม้หนาม เท่ากับว่าทัง้ ใบเตยและนานาต้องเตรียมการน�ำเสนอใหม่
เกือบทั้งหมด ส�ำหรับการไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น
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ทั้งคู่ปรึกษากันว่าชุดอุปกรณ์ที่ต้องเป็นพระเอกคืออุปกรณ์ตัด ซึ่งต้อง
น�ำเสนอการตัดกุหลาบและโป๊ยเซียนเพิ่มเข้าไป ต้องหาต้นโป๊ยเซียนปลอมและ
ดอกกุหลาบปลอมไปจัดแสดง จัดท�ำวีดีโอ เป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการท�ำ
โปสเตอร์ และแผ่นพับ สองคนแบ่งงานกันท�ำเป็นอย่างดีเพื่อให้ผลงานดีที่สุด
และที่ส�ำคัญการซ้อมน�ำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต้องซ้อมทุกวัน ซึ่งทางอาจารย์
ดวงพรเป็นผู้ประสานไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้อาจารย์
ชาวต่างชาติเป็นผู้ฝึกซ้อมให้ โดยมีอาจารย์สุเทพ พงศ์พิริยะสกุล คอยให้ค�ำแนะน�ำ
อยู่ใกล้ ๆ ทุกครั้ง อาจารย์สุเทพเป็นผู้ที่ช่วยในเรื่องการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ
ให้กับทีม การเตรียมความพร้อมทุกอย่างเดินหน้าแบบไม่มีปัญหาและอุปสรรค
ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการท�ำงานที่ดีของทีม
ส่วนอุปกรณ์เด็ดรูดชะอมแม้
ไม่ใช่พระเอกแต่ก็เอาไปน�ำเสนอด้วย
เพราะหลายประเทศในแถบเอเชี ย
มีชะอมให้รับประทานกัน
การน�ำเสนอผลงานทีป่ ระเทศ
ญี่ปุ่นไม่ได้ใช้รูปแบบของการน�ำเสนอ
เหมือนรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศ
แบบที่บ้านเรา ที่นั่นเราต้องอยู่ประจ�ำ
บูท รอให้กรรมการมาซักถาม รูปแบบ
การน� ำ เสนอดู เ หมื อ นไม่ น ่ า ตื่ น เต้ น
เท่าไร สาธิตการใช้งานบ้าง ให้ดูวิดีโอ
บ้าง แต่ที่ส�ำคัญจะไม่ให้อาจารย์เข้ามา
ร่วมตอบข้อซักถามเด็ดขาด ทั้งใบเตย
ภาพที่ 6 การใช้อุปกรณ์ตัด สวมห่วงที่นิ้ว
และนานาก็อดกังวลไม่ได้ เพราะเกรงว่า
กลางและนิ้วนางสวมเชือกที่นิ้วโป้ง เปิด
อุปกรณ์ให้กิ่งกุหลาบอยู่กลางใบมีด ก�ำนิ้วทุก จะฟั ง กรรมการซั ก ถามไม่ เข้ า ใจ แต่
นิ้ว พร้อมใช้อุ้งมือดันให้อุปกรณ์ปิด ใบมีดที่
ภาษาอังกฤษของทั้งสองพอใช้ได้ ไม่มี
อยู่ภายในอุปกรณ์จะตัดกิ่งกุหลาบ
ปั ญ หาด้ า นการสื่ อ สาร ต่ า งผลั ด กั น
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ตอบผลัดกันสาธิต ถ้ามีผู้สนใจเข้ามาหลายคน ก็แยกกัน
ต้อนรับผู้สนใจ นับว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่ได้มี
โอกาสมาแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติเช่นนี้
ก่อนเดินทางมาแข่งขัน 2 สัปดาห์ คุณพ่อใบเตย
แนะน�ำใบเตยให้น�ำวิดีโอลง youtube ระหว่าง การน�ำ
เสนอที่ประเทศญี่ปุ่นใบเตยและนานาต้องไม่ลืมน�ำเสนอ
ว่าผลงานของเธอทั้งสองได้ลงใน youtube ในคืนแรก
ของการแข่งขันทีญ
่ ปี่ นุ่ ใบเตยได้เข้าไปดูวดิ โี อใน youtube
และพบว่า มีผู้สนใจเข้ามาดูเป็นจ�ำนวนมาก ใบเตยมั่นใจ
ว่าส่วนหนึ่งของผู้เข้ามาดูต้องเป็นกรรมการผู้ให้คะแนน
อย่างแน่นอน สิ่งส�ำคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ การจด
ภาพที่ 7 แสดงการใช้
อุปกรณ์ตัดไม้หนาม
อนุสิทธิบัตร ซึ่งใบเตยได้ให้คุณพ่อช่วยด�ำเนินการตรงนี้
ให้เพื่อเพิ่มเครดิตของผลงาน แต่เนื่องจากมีเวลาไม่มากจึงท�ำเรื่องจดอนุสิทธิบัตร
เฉพาะอุปกรณ์ตัดชิ้นเดียว เพราะการจดอนุสิทธิบัตรมีขั้นตอนยุ่งยากพอควร และ
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก (ในความรู้สึกของใบเตย) เลยเอาชิ้นที่เป็นพระเอกจด
ชิ้นเดียวก่อน
บนเวที IEYI แห่ ง นี้ น อกจาก
ความส�ำเร็จการได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด้านอาหารและการเกษตรแล้ว ยังได้รับ
รางวั ล พิ เ ศษจากประเทศเวี ย ดนามใน
ฐานะที่ได้คะแนนรวมสูงสุดด้านอาหาร
และการเกษตรอีก สร้างความยินดีให้
อาจารย์ดวงพรและนักเรียนทั้งสองเป็น
อย่างมาก อาจารย์ดวงพรรู้สึกภูมิใจใน
ตัวใบเตยทีน่ ำ� ความส�ำเร็จและน�ำชือ่ เสียง
มาให้โรงเรียนในเวทีนานาชาติสองปีซอ้ น
และภูมใิ จในตัวนานาทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
ร่วมน�ำความส�ำเร็จมาให้ทีม แม้จะเป็น
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ครั้งแรกก็ไม่ได้ท�ำให้อาจารย์ผิดหวัง ส่วนใบเตยและนานานั้นนอกจากความภูมิใจ
ในผลงานของตนเองแล้วทั้งคู่ยังได้รับประสบการณ์ชีวิตหลายอย่าง ตั้งแต่ย่างเท้า
มายังเมืองนาโกยา ซึง่ เป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งหนึง่ ของประเทศญีป่ นุ่ ได้เห็นความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
คนญี่ปุ่น แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงไม่กี่วันแต่ทั้งสองคนก็ไม่มีวันลืม
สิ่งประดิษฐ์ของเธอทั้งสองแม้ไม่ได้ส่งไปเข้าร่วมแข่งขันในเวทีใดๆอีก แต่
ชิน้ งานได้กลับมาน�ำเสนอให้พี่ ๆ น้อง ๆ ในโรงเรียนได้ชมกัน เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้มีผู้อยากท�ำสิ่งประดิษฐ์มากขึ้น มีการจัดบูทเพื่อน�ำเสนอในงานวิชาการโรงเรียน
งานประเมินนักเรียนพระราชทาน ใบเตยมักจะพูดให้เพื่อน ๆ ฟังอยู่เสมอ ๆ ว่า
“การท�ำสิ่งประดิษฐ์ไม่ยากนะ แต่ต้องวางแผนการท�ำงานที่ดี”
“สิ่งประดิษฐ์ที่ดี ต้องตอบโจทย์ปัญหาของเราได้”
“มีความเป็นไปได้นอ้ ยมากทีท่ ำ� สิง่ ประดิษฐ์แล้วสามารถใช้งานได้ดี โดยไม่มี
การแก้ไข”
และจากเวที IEYI ครั้งนี้ท�ำให้ใบเตยได้ข้อคิดการจัดท�ำสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้
ประสบความส�ำเร็จและได้รับรางวัลว่า
“จะท�ำสิง่ ประดิษฐ์ไปแข่งทีป่ ระเทศไหน ต้องรูบ้ ริบทของประเทศนัน้ ด้วยว่า
สามารถน�ำไปใช้จริงทีน่ นั่ ได้หรือไม่” ถ้าใบเตยและนานาไม่เพิม่ กุหลาบและโป๊ยเซียน
ก็คงไม่ได้รางวัลแน่ ๆ
ทั้งหมดนี้คือ สิ่งที่ใบเตยใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่
สมัยเด็ก ๆ เป็นการเรียนรูท้ ไี่ ด้จากประสบการณ์จริง แต่การน�ำเสนอเป็นเรือ่ งทีม่ อง
ข้ามไม่ได้ ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีไม่ว่าจะเป็นการจัดท�ำวิดีโอ presentation
แผ่นพับ poster และที่ส�ำคัญที่สุดคือ ตัวเรา ต้องน�ำเสนอให้ชัดเจน ครอบคลุม
น่าสนใจ น�้ำเสียง ลีลาท่าทาง ล้วนแต่มีความส�ำคัญทั้งสิ้น
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วิเคราะห์บทเรียน

เมื่อท่านศึกษาบทเรียนเรื่องชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนามแล้ว โปรดสะท้อนบท
เรียนโดยตอบค�ำถามต่อไปนี้
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างไร
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบได้อย่างไรบ้าง
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. ทักษะที่ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนเพื่อเป็นนักประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. คุณลักษณะของนักประดิษฐ์จากบทเรียนนี้คืออะไร
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม (Activity Base Learning) และท�ำให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างไรบ้าง
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Facilitator)
เป็นผู้สนับสนุนผู้ให้ก�ำลังใจ (cheer up) ให้ผู้เรียนคิดสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไรบ้าง
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
7. ท่านจะประยุกต์บทเรียนเรือ่ งนีไ้ ปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ทักษะและคุณลักษณะนักประดิษฐ์ให้กับผู้เรียนของท่านอย่างไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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เรื่องที่ 3 การจัดการเรียนรู้ของครูช�ำนาญพงษ์ เจริญผล

และเรื่องเล่าการสร้างสิ่งประดิษฐ์เรื่องถุงกระดาษ ไคโตซาน
ดู ด ซั บ ไขมั น ในอาหาร โรงเรี ย นวั ง น้ อ ย (พนมยงค์ วิ ท ยา)
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

“ความส�ำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
แต่…ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและ
พยายาม จงหมั่นเพียร
ขยันซ้อม ซ้อม และก็ซ้อม”

ภาพยนตร์สั้น การจัดการเรียนรู้และการสร้างสิ่งประดิษฐ์เรื่อง
ถุงกระดาษ ไคโตซาน ดูดซับไขมันในอาหาร

ความเป็นมา

กิจกรรมชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียน เพื่อการแข่งขัน ทั้งภายในและภายนอกประเภทศ เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาผูเ้ รียนให้รอบรูใ้ นเรือ่ งทีจ่ ดั ท�ำเป็นการเพิม่ ศักยภาพผูเ้ รียน และเตรียมชิน้ งาน
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เมือ่ พบปัญหานักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความถนัดและสนใจในการค้นคว้าในด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
โดยมีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์และ มีวิจารณญาณ

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อให้นัก เรียนมีความรู้ ทัก ษะ กระบวนการเกี่ยวกับการจัดท�ำ
โครงงานวิทยาศาสตร์
2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นจั ด เตรี ย มผลงานเกี่ ย วกั บ โครงงานวิ ท ยาศาสตร์
เพื่อการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การจัดการเรียนรู้

ในการจัดการเรียนรูจ้ ะใช้ การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นฐาน (PROJECT
-BASED LEARNING)
1. การเตรียมตัวของครูก่อนการจัดการเรียนรู้
		 ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมและ
มีความแม่นย�ำในเนื้อหาเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถ
อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ขณะปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ การจัด
กิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
1.1 การจัดกิจกรรมตามความสนใจของผูเ้ รียน เป็นการจัดกิจกรรม
ที่ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาโครงงานจากสิ่งที่สนใจอยากรู้ที่มีอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
สิ่งแวดล้อมในสังคมหรือจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ยังต้องการค�ำตอบ ข้อสรุป
ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียนของหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้
			 – ตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณา รวบรวม ความสนใจของผูเ้ รียน
			 – ก�ำหนดประเด็นปัญหา/หัวข้อเรื่อง
			 – ก�ำหนดวัตถุประสงค์
		 – ตั้งสมมติฐาน
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		 – ก�ำหนดวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้
		 – ก�ำหนดเค้าโครงของโครงงาน
		 – ตรวจสอบสมมติฐาน
		 – สรุปผลการศึกษาและการน�ำไปใช้
		 – เขียนรายงานวิจัยแบบง่าย ๆ
		 – จัดแสดงผลงาน
1.2 การจั ด กิ จ กรรมตามสาระการเรี ย นรู ้ เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยยึดเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรก�ำหนด ผู้เรียนเลือกท�ำโครงงาน
ตามทีส่ าระการเรียนรู้ จากหน่วยเนือ้ หาทีเ่ รียนในชัน้ เรียน น�ำมาเป็นหัวข้อโครงงาน
มีขั้นตอนที่ผู้สอนด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		 – ศึกษาเอกสาร หลักสูตร คู่มือครู
		 – วิเคราะห์หลักสูตร
		 – วิเคราะห์ค�ำอธิบายรายวิชา เพื่อแยกเนื้อหา จุดประสงค์และ
จัดกิจกรรมให้เด่นชัด
		 – จัดท�ำก�ำหนดการสอน
		 – เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
		 – ผลิตสื่อ จัดหาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
		 – จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเริม่ ตัง้ แต่ แจ้งวัตถุประสงค์ กระตุน้
ความสนใจของผูเ้ รียน จัดกลุม่ ผูเ้ รียนตามความสนใจ การใช้คำ� ถามกระตุน้ การมีสว่ น
ร่วมของผูเ้ รียน ซึง่ จะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ บทบาทของครูในฐานะผูก้ ระตุน้
การเรียนรู้
		 – จัดแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
		 – บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้โครงงานเป็นฐานนัน้ มีกระบวนการและขัน้ ตอน
แตกต่างกันไปตามแต่ละทฤษฎี
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การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้โครงงานเป็นฐาน ทีป่ รับจากการศึกษาการจัดการ
เรียนรูแ้ บบ PBL ทีไ่ ด้จากโครงการสร้างชุดความรูเ้ พือ่ สร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความส�ำเร็จของโรงเรียนไทยของ ดุษฎี
โยเหลาและคณะ (2557) โดยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 3 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (แบบ PBL)
(ปรับปรุงจาก ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 20-23)

ในการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้โครงงานเป็นฐานครัง้ นี้ ได้นำ� แนวคิดทีป่ รับปรุงจาก ดุษฎี
โยเหลาและคณะ (2557: 20-23) ซึง่ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรูท้ สี่ ร้างขึน้ มาจาก
การศึกษาโรงเรียนในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขัน้ ให้ความรูพ้ นื้ ฐาน ครูให้ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการท�ำโครงงานก่อน
การเรียนรู้ เนื่องจากการท�ำโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดัง
นั้นนักเรียนจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้น
ฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติขณะท�ำงานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้
2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน โดยต้องคิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ถึงความ
สนุกสนานในการท�ำโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนัน้ อาจเป็นกิจกรรม
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ที่ครูก�ำหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจต้องการจะท�ำอยู่แล้ว
ทัง้ นี้ ในการกระตุน้ ของครูจะต้องเปิดโอกาสให้นกั เรียนเสนอจากกิจกรรมทีไ่ ด้เรียน
รูผ้ า่ นการจัดการเรียนรูข้ องครูทเ่ี กีย่ วข้องกับชุมชนทีน่ กั เรียนอาศัยอยูห่ รือเป็นเรือ่ ง
ใกล้ตัวที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
3. ขั้ น จั ด กลุ ่ ม ร่ ว มมื อ ครู ใ ห้ นั ก เรี ย นแบ่ ง กลุ ่ ม กั น แสวงหาความรู ้
ใช้กระบวนการกลุม่ ในการวางแผนด�ำเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผูร้ ว่ มกันวางแผน
กิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบ่งหน้าทีเ่ พือ่ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกัน หลังจากที่ได้ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ในภาคเรียนนั้น ๆ
เรียบร้อยแล้ว
4. ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติส�ำหรับ
นักเรียนในการท�ำกิจกรรม ดังนี้
นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ นักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดย
ขอค�ำปรึกษาจากครูเป็นระยะเมือ่ มีขอ้ สงสัยหรือปัญหาเกิดขึน้ นักเรียนร่วมกันเขียน
รูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบัติ
5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท�ำกิจกรรม
โดยครูใช้ค�ำถาม ถามนักเรียนน�ำไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้
6. ขัน้ น�ำเสนอผลงาน ครูให้นกั เรียนน�ำเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบ
กิจกรรมหรือจัดเวลาให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้น
และนักเรียนอื่น ๆ ในโรงเรียนได้ชมผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติใน
การท�ำโครงงาน

ผลการจัดการเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ สามารถค้นพบศักาภาพของ
ตนเอง นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการสร้างชื่อเสียง
ให้ตนเอง ครู และโรงเรียน
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ผลจากการจัดการเรียนรู้ ได้ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่
1. ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับน�ำ้ มันในอาหาร(ได้รบั รางวัลเหรียญ
ทองแดงและสเปเชียลอวอว์ดจากประเทศญี่ปุ่น ในการแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IEYI 2016 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน)
2. กระถางปลูกพืชมีหัว (เข้ารอบสุดท้ายสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่
2561 ระดับประเทศ)

3. กระถางรักษ์น�้ำ (การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

4. เครื่องชั่งน�้ำหนักแรงดันน�้ำ BMI (เข้ารอบสุดท้ายสิ่งประดิษฐ์
แนวคิดใหม่ 2559 ระดับประเทศ)
5. แผ่นรองรองเท้าจากเปลือกทุเรียน (เข้ารอบสุดท้ายสิง่ ประดิษฐ์
แนวคิดใหม่ 2559 ระดับประเทศ)

6. อุปกรณ์ช่วยแกะเนื้อปู (เหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ปีการศึกษา
2560)
7. เฟอร์นเิ จอร์จากเปลือกหอยแครง (เข้ารอบสุดท้าย ในรายการ
แข่งขัน นวัตกรรมลดขยะที่ต้นทาง ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
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ว เพื่อน ครูกชุยภาพของนั
มชนและประเทศชาติ
พัฒนาทัากงชืษะทางวิ
ใหโอกาสในการแสดงศั
กเรียน นักเรียนตระหนัก
ตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการสรางชื่อเสียง ไดรับคําชมจากครอบครัว เพื่อน ครู ชุมชนและป

คุณลักษณะและทักษะของนักเรียนที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็น
นักประดิษฐ์

การจัดกกิเรีจยกรรมการการเรี
นผู้ ษฐ
คุณลักษณะและทักษะของนั
นที่จะกาวเขายสูนการสอนโดยเน้
ความเปนนักประดิ

เรียนเป็นส�ำคัญทีม่ กี ารให้นกั เรียนฝึกการปฏิบตั จิ ริง ท�ำให้
การจัดกิจกรรมการการเรี
นการสอนโดยเน
นผูเ้งรีปัยญนเป
คัญที่มฐีกานารใหนักเรียนฝ
นักเรียนได้มีทักยษะการสั
งเกต การตั
หานตัสํ้งาสมมติ
ทดลองสรุ
ปผลการตั
มีค้งวามคิ
งสรรค์ฐาน
และสามารถคิ
ทําใหนักเรียนไดมีทักษะการสั
งเกต
ปญหาดสร้
ตั้งาสมมติ
ทดลองสรุปดผล มีความคิด
สร้าษงสิ
ขึ้นปมาเพื
่อแก้ปวิัตญประจํ
หาในชีาวัวนิตได
ประจ�ำและการจั
วันได้ ดการเรีย
สามารถคิดสรางสิ่งประดิ
ฐข่งึ้นประดิ
มาเพืษ่อฐ์แก
ญหาในชี
และการจั
ดการเรี
ยนรู้ท่ดีงี่สาม
อดแทรกคุ
ณธรรมจริมียสธรรมที
่ดีงามทํมีาให
วินผัยูเในตนเอง
คุณธรรมจริ
ยธรรมที
มีวินัยในตนเอง
ัมมาคารวะ
รียนมีคุณลัมีกษณะที่ดีสงผ
สัภายหน
มมาคารวะ
ผู้เรียณนมี
คุณลักษณะที่ดีส่งผลในการใช้
ภายหน้
บนพื
้นฐานข การฝกใหน
าบนพืท�ำ้นให้
ฐานคุ
ธรรมตลอดจนการอยู
รวมกันในสัชีวงิตคมได
อยาางมี
ความสุ
ในการคนควาทางวิทยาศาสตรจะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการอยางตอเนื่องเปนนักคิด นักปร
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นวัตกรที่เกงและดีไดในอนาคต

คุณธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การฝึกให้นักเรียนมี
ทักษะในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์จะท�ำให้นักเรียนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ และเป็น นวัตกรที่เก่งและดีได้ในอนาคต

ปัจจัยที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
นักเรียน

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมมือกันท�ำงานอย่างต่อเนื่อง

ครู

ครูคอยอ�ำนวยช่วยเหลือกระตุ้นให้นักเรียนค้นหาค�ำตอบด้วยตัวเอง

ผู้บริหาร

มีนโยบายส่งเสริมครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ หน่วยงาน
ต้นสังกัด และภาคเอกชนเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของครูและนักเรียน
อย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อคิด …

การท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้ส�ำเร็จ

1. การบันทึกข้อมูลโครงงาน
สิ่งส�ำคัญที่สุดในการท�ำโครงงาน คือการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง มีราย
ละเอียดทีช่ ดั เจน สมเหตุสมผลและละเอียดรอบคอบ ซึง่ จะช่วยให้การเขียนรายงาน
มีความถูกต้องสมบูรณ์
2. การปรึกษา
ควรขอค�ำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ ให้การท�ำโครงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่
การพูดคุยกับทีป่ รึกษาจะท�ำให้เราได้แนวคิดในการท�ำการทดลองเพิม่ เติมหรือเข้าใจ
ความเชื่อมโยงของโครงงานและประโยชน์ของโครงงานได้มากขึ้น
3. การอ้างอิง
นักวิทยาศาสตร์ทดี่ ี จ�ำเป็นต้องมีจริยธรรมในการวิจยั ดังนัน้ เอกสาร หรือ
รูปภาพที่น�ำมาใช้ต้องแสดงเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้องเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้อื่น
อย่างเหมาะสม
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เรื่ อ งเล่ า การสร้ า งสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องนั ก เรี ย นเรื่ อ งถุ ง กระดาษ
ไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร(Chitosan paper Bag Absort
Fats in the Food) โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) อ�ำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลเหรียญทองแดงและ
รางวัลสเปเชียลอวอร์ดจากประเทศญี่ปุ่น จากการประกวดเวที
นานาชาติ International Exhibition For Young Inventers
(IEYI 2016) ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวพิมพ์มาดา เงินมาก (เนย)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาพที่ 1 ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร

นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยอินทร์ศูนย์ (นก)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ในประเทศ
ของเรานิยมรับประทานอาหารจ�ำพวกกุง้ หอย ปู
เป็นส่วนใหญ่เพราะหาได้งา่ ย และมีราคาถูกส่วน
เปลือกที่เหลือจากการรับประทานนั้น ถูกมอง
ว่าเป็นเศษอาหารที่ไร้ค่าเพราะไม่มีใครน�ำมันมา
ใช้ประโยชน์ ซึง่ เปลือกของสัตว์จำ� พวกกุง้ หอย ปูจะ
มีสารทีช่ อื่ ว่า ไคโตซาน คือ สารธรรมชาติชนิดหนึง่
ที่มีในสัตว์กระดองแข็งและขาเป็นปล้อง เช่น
เปลือกกุ้ง กั้ง และกระดองปู ซึ่งเมื่อน�ำมาส

“ความสำ�เร็จไม่ ได้มาเพราะโชคช่วย แต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและพยายาม”
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์

• 65

กัดแยกเอาแคลเซียม โปรตีน และ ธาตุที่ไม่ต้องการออกไป ก็จะได้สารส�ำคัญ
ที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายเซลลูโลส เรียกว่า “ไคติน” (chi-tin) และเมื่อน�ำ
ไคตินผ่านกระบวนการทางเคมีอีกครั้ง ก็จะได้สารที่เรียกว่า “ไคโตซาน” ซึ่ง
เป็นสารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติหนึ่งในการดักจับไขมัน ทางคณะผู้จัดจึงสนใจ
ศึ ก ษาเพื่ อ ที่ จ ะน� ำ มาเป็ น ส่ ว นประกอบในถุ ง กระดาษที่ เราน� ำ มาใส่ อ าหาร
จ�ำพวกที่มีไขมันหรือน�้ำมัน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานในการดูดซับ
ไขมันหรือน�้ำมันในอาหาร
ทางกลุ่มจึงคิดประดิษฐ์ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหารขึ้นมา
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองได้ใช้วัสดุที่เหลือทิ้งจากการรับ
ประทาน นั้นก็คือ เปลือกกุ้ง กระดาษ และสารเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ของโรงเรียน ซึ่งผลจากการศึกษาทดลองพบว่า ถุงกระดาษไคโตซานสามารถน�ำ
ไปใช้ได้จริง
การได้รับรางวัล 2 รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ จากงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2016) ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ท�ำให้นกั ประดิษฐ์ทงั้ สองคนเป็นทีช่ นื่ ชมและถูกใจของโรงเรียน ครอบครัว เพือ่ น ๆ
น้อง ๆ ในโรงเรียนต่างยกย่องให้เป็นต้นแบบของความส�ำเร็จ
นกกับเนยหรือรัตนาภรณ์ ชัยอินทร์ศูนย์ กับพิมพ์มาดา เงินมาก เป็น
เด็กสาวทีช่ อบท�ำกิจกรรม ชอบไปทีต่ า่ ง ๆ การพบเจอสิง่ ใหม่ ๆ เกิดการแลกเปลีย่ น
ความคิด พูดคุยกับคนอื่นอยู่เสมอ ท�ำให้เธอทั้งสองคนนั้น มีความคิดที่สร้างสรรค์
กล้าพูด กล้าคิด กล้าท�ำและตั้งใจในการท�ำงาน
ความส�ำเร็จของพวกเธอไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มีเหตุปัจจัยมาจากการ
กระตุ้นและสร้างวิธีคิดมุมมอง กระบวนการท�ำงานแบบนักวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้น
กับพวกเธอ
“เด็กทั้งสองจะสนใจและพร้อมที่จะหาค�ำตอบเมื่อเจอปัญหาที่พวกเธอ
สงสัยเสมอ และเมื่อเกิดความสงสัยก็จะมาหาครูเสมอ ๆ ผมก็จะช่วยแนะแนวทาง
ให้พวกเธอหาค�ำตอบเอง พอได้ค�ำตอบแล้วให้กลับมาเล่าให้ฟังหรือเขียนให้ผมดู”
ครูช�ำนาญพงษ์ เจริญผล ครูของเนยกับนกเล่า
บางทีนิสัยนักวิทยาศาสตร์ของหนูเกิดจากการ
มองสิ่งต่างๆรอบตัว มองเพื่อนคนนั้นคนนี้ ท�ำไมเพื่อนขาว
ท�ำไมเพื่อนด�ำ ท�ำไมผมหยิก ผมตรง ลองคิดเล่น ๆ แล้ว
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“นักวิทยาศาสตร์ต้องรู้จัก
แก้ปัญหาและมี ไหวพริบ”

ถามเพื่อนดู จนเพื่อนก็บอกว่าจะรู้ไปท�ำไม
“หนูกเ็ นียน ๆ ว่าเอาไปท�ำรายงานส่งคุณครู
เพราะกลัวเพื่อนว่า...”

“สองสาวนีเ่ วลาอยูด่ ว้ ยกันจะขัดกันบ้าง เนยจะเป็นคนมึน ๆ นึกอะไรก็พดู
ขึ้นมา ส่วน นก จะเป็นคนนิ่ง ๆ คิดก่อนจะพูด เธอจะคอยเบรกเนยอยู่เสมอเวลาที่
พูดอะไรไม่เข้าท่า นี่อาจเป็นความแตกต่างที่ ลงตัวของเด็กคู่นี้”
ใคร ๆ ในโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วทิ ยา) ต่าง ๆ รูด้ วี า่ ถ้าเรือ่ งการแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์หรือสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์จะต้องนึกถึงคุณครูชำ� นาญพงษ์
เจริญผล เพราะคุณครูจะคอยชักชวน เด็ก ๆ ที่สนใจหรือมีแววเข้ามาท�ำโครงงาน
หรือสิ่งประดิษฐ์ บางคนตอนแรกไม่ชอบวิทยาศาสตร์เลย แต่พอได้ลองเข้ามา
สัมผัสจริง ๆ ก็ชอบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว
นกกับเนย เมื่อถูกชวนก็รีบมาเป็นสมาชิกเด็กวิทย์ในทีมก่อนใครจน
คุณครูช�ำนาญพงษ์ ดูจะมีก�ำลังใจในการส่งเด็ก ๆ เข้าแข่งขันในเวทีต่าง ๆ
“.. คุณครูช�ำนาญพงษ์ เล่าว่า นกกับเนยจะคอยมาหาเวลาพักกลางวันอยู่
เสมอ มาช่วยงานอาจารย์บ้าง มาท�ำโครงงานบ้าง มาซ้อมน�ำเสนอบ้าง จนเรารู้ทาง
กันเลยทีเดียว ครูเล่าว่าโชคดีทเี่ ด็กตัง้ ใจ สนใจ ครูจงึ ให้การสนับสนุนเด็กทัง้ สองคนนี้
อย่างเต็มที่ บางครั้งถ้าวันปกติเวลาซ้อมจะไม่ค่อยมี ครูก็จะนัดซ้อมเสาร์ อาทิตย์
บางครัง้ ไปรับไปส่ง จนผูป้ กครองไว้วางใจ สนับสนุนเด็ก ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ”
“อันที่จริงครูไม่ใช่คนที่เก่งวิทยาศาสตร์หรือรู้เรื่องอะไรไปสักทุกอย่าง
ครูจะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็กในสิ่งที่ครูกับเด็กเกิดความสงสัยร่วมกันมากกว่า”
ครูช�ำนาญพงษ์ เจริญผล ครูที่ปรึกษาของทั้งสองสาวกล่าว
นอกจากความรูท้ คี่ ณ
ุ ครูสอน ครูยงั สอนการใช้ชวี ติ หลักการคิด กระบวนการ
ต่างๆ การท�ำโครงงานหรือสิง่ ประดิษฐ์กเ็ ช่นกัน ครูจะบอกเด็กสาวทัง้ สองคนเสมอว่า
ให้คิดเรื่องใกล้ ๆ ตัว ปัญหาใกล้ ๆ ตัว เรื่องที่เราสนใจ
“ครูคะ ๆ ” นกกับเนย รีบเดินเข้ามาหา
“ว่าไงลูก” ครูช�ำนาญพงษ์ ถาม
“คือ เมื่อวานพวกหนูไปตลาดมาค่ะ แล้วเดินซื้อของ พอดีหิว หนูก็เลยซื้อ
ไก่ทอดมากิน” นกกับเนยเล่าอย่างจริงจัง
“แล้วยังไงต่อ มันเกิดอะไรขึ้น” ครูช�ำนาญพงษ์ ถาม
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“คือ หนูสังเกตที่ก้นถุงที่ร้านเขาเอากระดาษรอง มันมี
น�ำ้ มันเยิม้ อยูม่ าก ถ้าพวกหนูกนิ เข้าไปมาก ๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
จะอ้วนไหมคะ จะเป็นความดันไหมคะ” นกกับเนยยิงค�ำถามรัว
หลังจากวันนั้น ครูก็ได้ให้การบ้านโดยให้ทั้งสองคนไปหามาว่า
เราจะแก้ปัญหาเรื่องน�้ำมันเยิ้มก้นถุงได้อย่างไร ไม่นานพวกเธอก็กลับมา
พร้อมกับ ค�ำตอบที่ว่า “พวกเราจะประดิษฐ์ถุงกระดาษที่สามารถดูดซับน�้ำมันได้
ค่ะ” โดยสองสาวไปสืบค้นข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกว่า อะไรที่สามารถดูดซับไขมันได้
ค�ำตอบนั้นก็คือ “ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง” นั่นเอง
ทัง้ สองสาวลงมือทดลอง โดยมี ครูชำ� นาญพงษ์ คอย
ให้คำ� ปรึกษาอยูต่ ลอด พวกเธอสกัดสารไคโตซานจากเปลือก
กุง้ ทีเ่ หลือจากการรับประทาน โดยใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารเคมีของ
โรงเรียน หลังจากนั้นก็น�ำมาผสมกับกระดาษ น�ำมาทดสอบ
ประสิทธิภาพว่าสามารถดูดซับน�้ำมันได้จริงไหม “พวกเธอ
ครูช�ำนาญพงษ์ เจริญผล
คุณครูที่ปรึกษา
ท�ำได้ มันดูดซับได้จริง ๆ” โดยต้นทุนที่เราใช้ในการประดิษฐ์
ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหารเพียง 400-500 บาท เพราะสารเคมี วัสดุ
อุปกรณ์ก็ไม่ต้องซื้อ เรียกว่า ต้นทุนน้อยมากกับความคุ้มค่าที่สองสาวประสบความ
ส�ำเร็จ!!!
จนมาถึงระดับนานาชาติ!!
สองสาวเล่าว่าไม่ใช่แค่ความส�ำเร็จในการคิดค้นสิง่ ประดิษฐ์เพียงเท่านี้ พวก
เธอยังได้ฝึกความอดทน ความเป็นคนมีขั้นตอน แบบแผน มีความละเอียด รู้จักแก้
ปัญหาและอืน่ ๆ อีกมากมาย ต่อมาสองสาวได้มโี อกาสเข้าแข่งขันสิง่ ประดิษฐ์ระดับ
ประเทศ พวกเธอทัง้ สองมีความกล้าอยูแ่ ล้วเพราะเธอผ่านเวทีมามากมาย ถึงแม้เวที
นี้จะมีกรรมการอยู่ข้างหน้าพวกเธอถึง 15 ท่าน ครูและผู้เข้าแข่งขันอีกเป็นร้อย แต่
ในการน�ำเสนอครั้งแรกที่สองสาวได้ฟังข่าวจากครู พวกเธอดีใจมาก แต่ดูเหมือนจะ
มีความกังวลอยู่ไม่น้อย เรื่องภาษา การเดินทาง การไปอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชน
จีนหลายวัน ซึ่งมันไกลมาก มากจริงๆ การขึ้นเครื่องบิน ครั้งแรกคงเป็นอะไรที่น่า
ตื่นเต้นน่าดู พวกเธอเล่าว่าครูจะคอยให้ก�ำลังใจและคอยบอกอยู่เสมอว่า มันเป็น
โอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต ให้เก็บเกี่ยวความรู้สึกเหล่านี้ไว้ ที่ส�ำคัญคือ พวกเธอได้เป็น
ตัวแทนประเทศชาติไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกด้วย
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“มันไม่ใช่แค่ประสบการณ์จากการเดินทางไกลนะค่ะ ระหว่างการเดินทาง
เรายังได้เห็นและเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ มากมาย การนั่งเครื่องบินครั้งแรก การนั่งรถ
โดยสารประจ�ำทางในต่างประเทศ การกินอยู่ในต่างประเทศ ที่ไกลมาก อาจารย์
จะคอยบอกพวกเราอยู่เสมอว่า ให้สังเกตสิ่งต่าง ๆ อาหาร เส้นทาง การใช้ชีวิตแล้ว
เทียบกับประเทศของเราว่าแตกต่างกันไหม บางทีเราอาจจะน�ำประสบการณ์จาก
ตรงนีม้ าปรับปรุงใช้ได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ วกเราได้เห็นได้สมั ผัสมาทัง้ หมดนีม้ นั ส�ำคัญ
กับพวกเราไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะ”
“หนูเคยคิดว่าที่ประเทศจีนจะสกปรกและไม่น่าอยู่ ที่บ้านเราน่าจะน่าอยู่
กว่าเพราะเคยเห็นภาพทีเ่ ขาแชร์กนั ทางโซเชียล แต่พอได้ไปสัมผัสทีป่ ระเทศจีนแล้ว
พบว่าประเทศของเขาสะอาดและน่าอยู่มาก อากาศดี เย็น ๆ เพราะเราไปช่วงหน้า
ร้อนของเขาแต่ถ้าหน้าหนาว บ้านเขาจะอุณหภูมิติดลบยี่สิบกว่าองศาเลยล่ะ พอได้
เห็นแล้วหนูเลยเกิดความคิดทีว่ า่ หนูอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้นา่ อยูย่ งิ่ ขึน้ ”
“คณะอาจารย์และสาวน้อยนักประดิษฐ์บอกว่าเขามีหลักในการน�ำเสนอไว้
ง่าย ๆ ดังนี้ การน�ำเสนอต้องเข้าใจเรื่องราวที่น�ำเสนอ อย่าท่องจ�ำอย่างเดียว ความ
เข้าใจจะท�ำให้เล่าเรื่องและน�ำเสนอได้อย่างไม่ติดขัด สามารถน�ำเสนอได้อย่างต่อ
เนือ่ ง ซึง่ บางทีอาจจะโดนถามค�ำถามต่าง ๆ มากมาย ถ้าเราไม่เข้าใจเรือ่ งราวเนือ้ หา
ทีเ่ ราน�ำเสนอ อาจท�ำให้เราตกม้าตายได้เพราะความตืน่ เต้นของเราเวลาอยูบ่ นเวทีตอ่
หน้าคณะกรรมการและผู้ฟังมากมาย” ลีลาท่าทางของการน�ำเสนอที่ดี คือ ท�ำตัว
เองให้ผอ่ นคลาย แสดงออกอย่างชัดเจนให้เห็นถึงความเข้าใจและตัง้ ใจทีจ่ ะน�ำเสนอ
หัวใจของการน�ำเสนอส�ำหรับหนูคิดว่าไม่ใช่อยู่ที่ “สาระ” แต่อยู่ที่ “ตัวผู้น�ำเสนอ”
มากกว่า การท�ำตัวตามสบายจะท�ำให้ความเป็นตัวเองถูกฉายออกมา

“จงหมั่นเพียรขยันซ้อม ซ้อม และก็ซ้อม”

รางวัลต่าง ๆ เป็นตัวการันตี ความสามารถของพิมพ์มาดา เงินมาก
รัตนาภรณ์ ชัยอินทร์ศูนย์
1. รางวัลเหรียญทองแดง สาขา Safety and health
(International Exhibition for Young Inventors 2016)
2. รางวัล Special Award จากประเทศญี่ปุ่น
ทั้งหมดนี้คือ เป็นประจักษ์พยานที่ยืนยันว่า ความเป็นเด็ก
ที่ตั้งใจ ขยัน ของพวกเธอไม่สูญเปล่า
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วิเคราะห์บทเรียน

เมื่อท่านศึกษาบทเรียนเรื่องถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร
แล้ว โปรดสะท้อนบทเรียนโดยตอบค�ำถามต่อไปนี้
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ทักษะที่ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนเพื่อเป็นนักประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. คุณลักษณะของนักประดิษฐ์จากบทเรียนนี้คืออะไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม (Activity Base Learning) และท�ำให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Facilitator)
เป็นผู้สนับสนุนผู้ให้ก�ำลังใจ (cheer up) ให้ผู้เรียนคิดสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไรบ้าง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
7. ท่านจะประยุกต์บทเรียนเรือ่ งนีไ้ ปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ทักษะและคุณลักษณะ นักประดิษฐ์ให้กับผู้เรียนของท่านอย่างไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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เรื่องที่ 4 การจัดการเรียนรู้ของครูประภากร เชียงทอง และ

เรือ่ งเล่าการสร้างสิง่ ประดิษฐ์ของนักเรียนเรือ่ ง E-Bug หุน่ ยนต์
ปลูกพืชอัตโนมัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

“
เลือกในสิ่งที่ใช่
ได้ท�ำในสิ่งที่ชอบ...

”

ภาพยนตร์สั้น ของนักประดิษฐ์ เรื่อง E-Bug
หุ่นยนต์ปลูกพืชอัตโนมัติ
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ความเป็นมา

สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้น มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ศักยภาพของคนและในปัจจุบันเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่ง
เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการเข้าสูย่ คุ ทีป่ ระเทศไทยต้องมี
นวัตกรรมเป็นของตนเอง เป็นยุคเทคโนโลยี Creative และ Innovation เน้นการ
สร้างให้คนไทยสามารถคิดเองได้ ไม่ตอ้ งพึง่ จากต่างชาติ การจัดการศึกษาจึงจำ�เป็น
ต้องจัดให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และต้องปรับพฤติกรรมของผู้เรียน
ที่เปลี่ยนไป เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาทีเ่ รียนรูเ้ กีย่ วกับการเขียนโปรแกรมเพือ่
ควบคุมอุปกรณ์ควบคุม (ไมโครคอนโทรลเลอร์ : microcontroller) เพื่อให้ทำ�งาน
ตามคำ�สั่ง โดยมีวัตถุประสงค์ปลายทางคือการที่ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ นำ�เอาความรู้ การจัดการความรูแ้ ละความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการทำ�โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นต้น
แบบทีส่ ามารถ ใช้งานได้จริง สามารถนำ�ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์อำ�นวยความ
สะดวกหรือแก้ปัญหาในชีวิตได้จริง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน

1. ได้ศึกษาวิธีการและรูปแบบการแสวงหาความรู้ ข้อมูลและการเรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เพื่อควบคุมอุปกรณ์ควบคุม
2. ได้ฝึกทักษะกระบวนการทำ�งานด้วยตนเองและการทำ�งานกลุ่ม
3. ได้ศึกษาและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์
แนวคิดใหม่หรือ นวัตกรรมใหม่
4. ได้ศึกษาพัฒนาและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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การจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนกระบวนการการจัดการเรียนรู้

ขัน้ ตอนกระบวนการการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดโครงงานนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์
ใช้รูปแบบขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยครู ใ ห้ ค วามรู้ พื้ น ฐานที่ คิ ด ว่ า จำ�เป็ น สำ�หรั บ
นักเรียน ได้แก่ ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ความรู้
ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรมด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ การ
เขี ย นผั ง งาน การออกแบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ความรู้เกี่ยวกับประเภท รูปแบบและขั้นตอนการทำ�โครงงาน
คอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นกระตุ้นความสนใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยเน้นการ
ปฏิบัติ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ กระตุ้นความสนใจและมีความสนุกสนาน
ได้แก่ การจัด Day Camp, การจัดกิจกรรม Science Show, การปฏิบัติการบัดกรี,
การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และนอกจากนี้ก็เปิดโอกาสให้นักเรียนพบกับ
นักวิทยาศาสตร์หรือรุ่นพี่ที่ประสบความสำ�เร็จ มาถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็น
แรงบันดาลใจ
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นแสวงหาหัวข้อโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ โดยวิธีจัดกลุ่ม
ร่วมมือเรียนรู้
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้
ใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษาหาความรู้ การเลือกหัวข้อโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์
การวางแผนดำ�เนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการทำ�
โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือแบ่งหน้าที่เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นดำ�เนินการจัดทำ�โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์
หลังจากทีไ่ ด้นำ�เสนอหัวข้อโครงงาน/สิง่ ประดิษฐ์และผ่าน ได้รบั การอนุญาต
จากครูที่ปรึกษาโครงงานแล้ว นักเรียนก็สามารถจัดทำ�โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ได้
โดยระหว่างที่ดำ�เนินการจัดทำ�นักเรียนสามารถพูดคุยซักถามกับครูที่ปรึกษา
โครงงานได้ตลอด ทัง้ ในคาบเรียนและนอกคาบเรียน การจัดทำ�โครงงาน/สิง่ ประดิษฐ์นี้
สามารถใช้อุปกรณ์หลักของโรงเรียนได้ โดยที่โครงการห้องเรียนพิเศษได้อำ�นวย
ความสะดวกโดยการสั่งอุปกรณ์มาไว้ให้นักเรียน ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดหรือเซ็นเซอร์
ชนิดต่าง ๆ และถ้านักเรียนมีแนวคิดอื่นหรือต้องการใช้อุปกรณ์ที่ ไม่มีในห้องเรียน
ก็สามารถแจ้งครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาได้
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นนำ�เสนอผลงาน
โรงเรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดเวลาให้นักเรียนได้นำ�เสนอ
โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ให้เพื่อนร่วมชั้นและครูสาขาวิชาอื่นร่วมรับฟังและตอบข้อ
ซักถาม โดยจัดรูปแบบจำ�ลองการสอบหรือการประกวดโครงงาน โดยจัดกิจกรรม
2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นภาษาไทย และครั้งที่สองเป็นภาษาอังกฤษ โดยเชิญครูต่างชาติ
ร่วมรับฟังและเป็นคณะกรรมการประเมินการนำ�เสนอของนักเรียน
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นนำ�เสนอผลงานต่อสาธารณชน
โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ นำ�เสนอโครงงาน/
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ต่ อ สาธารณชน โดยการเชิ ญ อาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย มาเป็ น
คณะกรรมการร่วมรับฟังและตอบข้อซักถามให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียน ได้เกิด
ความตื่นตัวในการนำ�เสนอที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นการฝึกให้นักเรียน
เกิดความกล้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียน
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และหลังกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงผลงานในวันสำ�คัญของ
โรงเรียน เช่นกิจกรรมวันวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ และถ้ามีเวทีประกวด/แข่งขัน
ภายนอก โรงเรียนก็สนับสนุนให้นกั เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขันอีกด้วย

ผลการจัดการเรียนรู้
ผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน

การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ทำ�ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริง ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นเยาวชนทีส่ มบูรณ์ มีความสมดุลทุกด้านทัง้ ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข เป็นพลังที่สำ�คัญยิ่ง
ของประเทศชาติในอนาคต นอกจากนี้การเรียนรู้จากโครงงาน ยังประโยชน์ให้กับ
นักเรียน ดังนี้
1. นักเรียนได้ทำ�กิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และ
ทำ�อย่างมีความสุข
2. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจนค้นพบความสามารถ ความถนัดและวิธีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ทดลองหาความรู้และสร้าง
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ รู้จักการแก้
ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ประสบการณ์ตรงที่สอดคล้อง
กับชีวิตจริง
4. นักเรียนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากกลุม่ ได้ฝกึ ทักษะทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับการ
ดำ�รงชีวิต เช่น ทักษะการทำ�งาน การวางแผนการทำ�งาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การ
ตัดสินใจ ความมีประชาธิปไตย ความรับผิดชอบ การแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา
การเป็นผูน้ ำ�และผูต้ ามทีด่ ี ทำ�ให้เกิดการพัฒนาความคิดและรูจ้ กั รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
5. เป็นการส่งเสริมฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน
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ผลจากการจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำ�ให้นักเรียนได้จัดทำ�สิ่งประดิษฐ์
แนวคิดใหม่ขึ้นทุกปี และในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้ส่ง
สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ จำ�นวน 2 ชิ้น และทั้ง
2 ชิ้ น ได้ เ ป็ น ตั ว แทนประเทศไทยไปประกวด สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์
ระดับนานาชาติ IEYI 2016 (International Exhibition for Young Inventors)
ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย “E-bug หุ่นยนต์ปลูกพืชอัตโนมัติ”
ได้รับรางวัลเหรียญทอง

กระบวนการส�ำคัญ ส่งผลต่อการเป็นนักประดิษฐ์

เทคนิควิธีเคล็ดลับความส�ำเร็จ

เทคนิควิธีที่ 1 เลือกเรียนในสิ่งที่ใช่ ได้ทำ�ในสิ่งที่ชอบ
โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกสาขาวิชาที่ชอบ จาก 6 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์/ดาราศาสตร์
โดยแต่ละสาขาวิชาจะเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมจากพื้นฐานทั่วไป การเปิดโอกาสให้
เลือกวิชาเรียน ทำ�ให้นักเรียนสนใจเรียน ใส่ใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะได้
ผลดีมากกว่าการบังคับให้เรียนวิชาที่ไม่ชอบ
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เทคนิควิธีที่ 2 จัดหลักสูตร ลำ�ดับขั้นตอนกระบวนการเรียนสำ�คัญที่สุด
ลำ�ดับขั้นตอนของหลักสูตรต้องเรียงลำ�ดับจากพื้นฐานง่ายๆ ไปสู่เนื้อหา
ที่ยากและลึกซึ้งขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรต้องครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่จำ�เป็นต้อง
เรียนรู้อีกด้วย ซึ่งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจัดหลักสูตร เนื้อหาเพิ่มเติม ได้แก่
ระดับ ม.1 พืน้ ฐานวิทยาศาสตร์, พืน้ ฐานคณิตศาสตร์, การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
ระดับ ม.2 ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรมด้าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนผังงาน การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับ ม.3 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ความรูเ้ กีย่ วกับ
ประเภท รูปแบบและขั้นตอนการทำ�โครงงานคอมพิวเตอร์
เทคนิควิธีที่ 3 พื้นฐานต้องแน่น รู้ให้ถึงแก่น “วิทย์ต้องมา-คณิตต้องมี-ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ต้องรู้”
ก่อนที่นักเรียนจะทำ�โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ในระดับชั้น ม.3 นักเรียน
ต้องเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการทำ�โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์จำ�เป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน
ที่ครอบคลุมเหล่านี้ด้วย
เทคนิควิธีที่ 4 ให้โอกาสสร้างฝัน สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความคิด แนะนำ�
แนะแนว เป็นหน่วยสนับสนุน ให้อิสระทางความคิด ไม่ยัดเยียด ไม่กดดัน
ครูที่ปรึกษาโครงงานหรือครูผู้สอน มีความสำ�คัญเป็นอย่างมากต่อการที่
จะเกิดโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพหรือไม่ ครูต้องให้อิสระทางความคิด ไม่
ยัดเยียด ไม่กดดันนักเรียน ไม่ชี้แนะตามความคิดของตนเอง เพียงแนะนำ�กระตุ้น
ความคิดให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ร่วมรับรู้ และเป็นหน่วยสนับสนุน ไม่ปิดกัน้ ความคิด
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองทำ�ในสิ่งที่เกิดจากความคิดของนักเรียนเอง
เทคนิควิธีที่ 5 จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำ�นวยต่อการเรียนรู้
โดยการจัดสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่จำ�เป็นต่อการทำ�โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำ�การสืบค้นได้ตลอดเวลาหรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการทำ�โครงงาน เช่น
อุปกรณ์บัดกรี เซ็นเซอร์ สายไฟ ปืนกาว เลื่อยไฟฟ้า สว่างไฟฟ้า เป็นต้น
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เทคนิควิธีที่ 6 หาเวทีแสดงผลงาน/เปิดประสบการณ์
โดยการจัดกิจกรรมเสริม เช่นกิจกรรม Science Shoe, กิจกรรม STEM,
การนำ�นักเรียนไปศึกษาดูงานนิทรรศการต่าง ๆ และเมื่อนักเรียนทำ�โครงงาน/
สิ่งประดิษฐ์แล้ว ก็ควรหาเวทีให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน เพื่อเป็น
การกระตุ้นนักเรียนและนักเรียนอื่น ๆ ในโรงเรียน ให้ระมัดระวังในการสร้างชิ้น
งานที่ถูกต้องตามหลักการและต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดงานบุคคลอื่นและเป็น
การกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการสร้างผลงานอีกด้วย

คุณลักษณะและทักษะของนักเรียนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์    

1. นักเรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นในการศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนสิ่งประดิษฐ์ รู้เท่าทันความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการทำ�นายโลก
อนาคต เป็นการช่วยสร้างแนวทางใหม่เพือ่ ริเริม่ งานไปสูง่ านอาชีพ
และศึกษาต่อที่ตนเองสนใจและถนัด
2. มีทักษะการทำ�วิจัย มีความรู้เข้าใจในกระบวนการ
ทำ�โครงงาน เพราะได้ปฏิบัติจริง
3. มีทกั ษะในการแก้ปญ
ั หา มีความเพียรทำ�งานกล้าคิด
กล้าทำ�ในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ ภูมใิ จในผลงานทีค่ ดิ ริเริม่ สร้างสรรค์
4. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติร่วมกัน
5. มีความรู้ทางวิชาการที่กว้างขวางขึ้น ได้รับความสำ�เร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร

ปัจจัยที่ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ

ครู ครูผสู้ อนเป็นปัจจัยทีส่ ำ�คัญอย่างหนึง่ ในความสำ�เร็จ เนือ่ งจากครูผสู้ อน
ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยเน้น กระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์ให้นกั เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง อันส่งผลทำ�ให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำ�โครงงาน
ใหม่ ๆ นอกจากนี้ครูยังมีส่วนสำ�หรับในการสนับสนุน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ
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เวลาและให้คำ�ปรึกษานักเรียนในเรื่องต่าง ๆ การกระตุ้นหรือให้คำ�แนะนำ�การร่วม
แก้ปญ
ั หา การช่วยสนับสนุนจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ในการจัดทำ�โครงงานสิง่ ประดิษฐ์
การอำ�นวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ทำ�งาน
นักเรียน นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นนักเรียนที่จัด
ได้ว่ามีระดับสติปัญญา ที่เฉลียวฉลาด เรียนรู้ได้รวดเร็ว มีความกระตือรือร้น สนใจ
ใฝ่เรียนรู้ ทำ�ให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผูบ้ ริหาร การได้รบั การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ในเรือ่ งการจัดหลักสูตร
การเรียนรูท้ เี่ ปิดโอกาสให้นกั เรียนเลือกวิชาเรียนตามทีส่ นใจ ทำ�ให้ได้นกั เรียนทีส่ นใจ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ จึงเกิดเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ นอกจากนี้การจัดรายวิชา
เรียนต่าง ๆ ของหลักสูตร ยังต้องสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในโครงการ เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ รายวิชา
ทีเ่ รียนนอกจากวิชาพืน้ ฐานและ ก็จะเป็นการเรียนเพิม่ เติมโดยเน้นเนือ้ หาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมาให้มากกว่าปกติ
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียนมีบทบาทและมีส่วนในความสำ�เร็จหรือ
ไม่สำ�เร็จของโครงงาน สิ่งประดิษฐ์เป็นอย่างมาก เพราะเวลาสำ�หรับการทำ�งานนั้น
ส่วนมากเป็นการทำ�งานนอกเวลาเรียน นอกจากนีผ้ ปู้ กครองยังมีสว่ นช่วยเสริมและ
สนับสนุน ทัง้ ในเรือ่ งการบริหารจัดการเวลาและให้คำ�ปรึกษานักเรียนในเรือ่ งต่าง ๆ

ข้อคิด …

ปัญหาอุปสรรค
นักเรียนยังไม่มีความมานะพยายามอย่างเต็มที่ อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาสูง และ
เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการพัฒนาชิ้นงาน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ควรมีผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญให้มาก
ขึน้ และมีการพัฒนาต่อยอดเพือ่ ให้ได้ชนิ้ งานทีม่ ากขึน้ และมีประสิทธิภาพสามารถ
ส่งเข้าแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
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เรือ่ งเล่าการสร้างสิง่ ประดิษฐ์ของนักเรียนเรือ่ ง E-Bug หุน่ ยนต์
ปลูกพืชอัตโนมัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 รางวัลเหรียญทองการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ IEYI 2016 (International Exhibition for Young Inventors) ณ เมืองฮาบิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายชื่อนักเรียนนักประดิษฐ์

1. ด.ช.ยศวิธ เงินวิวัฒน์กุล ชั้น ม.3/1
ท�ำหน้าที่ ผู้เขียนโปรแกรม, ผู้ร่วมประดิษฐ์และ
ออกแบบ ส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหุ่นยนต์
ได้แก่ ตัวขุดดิน อุปกรณ์ปล่อยเมล็ด ตัวหมุน
อุปกรณ์ปล่อยเม็ด ภาชนะใส่เมล็ดพืช อุปกรณ์
เสริมใช้ยดึ พืน้ ดินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์,จัดท�ำรายงานท�ำสือ่ น�ำเสนอ,ร่วมคิด
ชื่อโครงงาน
2. ด.ช.ศุภวิชญ์ สิทธิพล ชั้น ม.3/1 ท�ำหน้าที่ผู้ร่วมประดิษฐ์ ประกอบ
และวาดออกแบบหุ่นระยะแรก,ร่วมคิดชื่อโครงงาน
3. ด.ช.ธนศาสตร์ พวงทอง ชั้น ม.3/1 ท�ำหน้าที่ผู้ร่วมประดิษฐ์และ
ออกแบบแก้ไขโมเดล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์,ท�ำสือ่ น�ำเสนอ,ร่วมคิดชือ่ โครงงาน
4. ด.ช.เจตณัฐ ประภพรัตนกุล ชั้น ม.3/1 ท�ำหน้าที่ผู้ร่วมประดิษฐ์
ออกแบบโมเดล และจัดท�ำสื่อน�ำเสนอผลงาน

ความเป็นมา :

ในปัจจุบัน ชีวิตของคนเมืองมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
ท�ำให้ผู้คนหันมาสนใจดูแลสุขภาพ เกิดเป็นกระแส Clean Food Good Health
และการปลูกผักด้วยตนเอง การปลูกพืชนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ปลูกได้รับความ
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หลากหลายในอาหาร พืชยังให้ความสุนทรีย์ทางธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
แก่สิ่งแวดล้อมด้วย แต่การปลูกผักในคอนโดมิเนียมของชุมชนเมืองที่มีพื้นที่จ�ำกัด
อีกทั้งการปลูกผักก็ใช้เวลาไม่น้อยจึงต้องการใช้เทคโนโลยีมาอ�ำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจ�ำวันดังนั้น จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างหุ่นขนาดเล็กช่วยปลูกผัก
โดยอัตโนมัติโดยกลุ่มผู้ประดิษฐ์ได้แรงบันดาลใจจาก ข่าวการใช้เครื่องไถนาหยอด
เมล็ดข้าวกับแนวคิดจากการสังเกตในการแพร่พันธุ์พืชของแมลง

ปัญหา

การน�ำเอาเทคโนโลยีมาอ�ำนวยความสะดวกต่อสังคมไทยที่มีอาชีพหลัก
ของประชากรเป็นด้านการเกษตรนั้นมีมาแต่ช้านานแล้ว แต่เทคโนโลยีที่พบทั่วไป
ดังกล่าวมีปัญหาคือ ยังคงมีต้นทุนสูงและต้องการน�้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ราคาแพงที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ นอกจากนี้เครื่องจักรยังเสียหายได้ง่าย
และมีค่าซ่อมบ�ำรุงที่แพง แม้จะสามารถทุ่นแรงและลดระยะเวลาในการท�ำการ
เกษตรกรรมซึง่ เป็นอาชีพหลักของคนไทยโดยรวมแต่ถงึ กระนัน้ เทคโนโลยีนยี้ งั ต้องใช้
มนุษย์ควบคุมท�ำให้เกิดค่าเสียโอกาสจากการท�ำงานตามหลักเศรษฐศาสตร์อกี ด้วย
ดังนัน้ เราจึงเห็นโอกาสพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีนี้ โดยเปลีย่ นระบบควบคุมเป็นแบบ
อัตโนมัติไร้คนขับ เพราะลักษณะการใช้งานที่ต้องมีคนเป็นผู้บังคับควบคุมทิศทาง
ซึ่งถ้าน�ำมาใช้ปลูกผักคงต้องการเวลาในการบังคับเครื่องยนต์เพราะผักต้องปลูก
บ่อยๆเนื่องจากเรารับประทานผักปริมาณมากทุก ๆ วัน แต่คนในชุมชนเมืองที่ใช้
ชีวติ เร่งรีบมีเวลาอันจ�ำกัด ไม่สามารถใช้เวลาในการบังคับเครือ่ งยนต์ให้ปลูกผักเป็น
ประจ�ำได้ เพื่อแก้ปัญหาข้อจ�ำกัดของเวลาที่ต้องใช้ไปในการเพาะปลูก ทีมงานของ
เราได้แนวคิดมาจากการสังเกตในการแพร่พันธุ์พืชที่แมลงส่วนใหญ่สามารถช่วยให้
ขยายพันธุ์พืชโดยการกระจายเมล็ดพันธุ์และการปลูกพืชตามเส้นทางที่แมลง
เดินทางไป ดังนั้นทีมงานของเราได้ริเริ่มความคิดของหุ่นยนต์ปลูกผักหรือ E-Bug
ซึง่ หมายถึง ตัวแมลงอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถปลูกพืชผักได้โดยอัตโนมัตใิ นขณะทีเ่ รา
ท�ำงานประจ�ำอยู่ E-Bug จะช่วยในการปลูกผักปลอดสารเคมีและลดภาระในชีวิต
ประจ�ำวัน เพราะเป็นหุ่นยนต์ส�ำหรับปลูกต้นไม้ แบบอัตโนมัติ (ไม่ต้องมีคนบังคับ)
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ขั้นตอนการคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์

เริ่มจากแนวคิดจากการสร้างหุ่นอัตโนมัติ ขนาดเล็ก มีขาที่ลักษณะคล้าย
แมลง ช่วยปลูกพืชในพื้นที่จ�ำกัดในขั้นต้นได้เริ่มท�ำจากภาพวาดและ ตัด แผ่น
อะคริลิคโดยใช้เลื่อย และประกอบหุ่นโดยใช้น็อตและกาว ปัญหาที่พบคือหุ่นยนต์
ไม่แข็งแรง ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จึงพัฒนาปรับปรุงโดยเข้ารับการอบรม วิธีวาด
แบบโมเดลโดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้เลเซอร์ในการตัดท�ำให้มี
ความแม่นย�ำและเมื่อประกอบเป็นหุ่นยนต์ท�ำให้มีความแข็งแรงและปรับส่วนของ
แบตเตอรี่ให้เป็นชนิดที่น�้ำหนักเบาและใช้งานได้นาน ส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
หุ่นยนต์ ได้แก่ ตัวขุดดิน อุปกรณ์ปล่อยเมล็ด ตัวหมุนอุปกรณ์ปล่อยเม็ด ภาชนะใส่
เมล็ดพืช ก็มกี ารพัฒนาเปลีย่ นแปลงภายหลังการทดสอบภาคสนาม ทีพ่ นื้ สวนหน้า
บ้านและท้ายสุดคือ การออกแบบตัวยึดพืน้ ดินเพือ่ ช่วยให้หนุ่ มีความมัน่ คงในขณะขุด
ส่วนโปรแกรมบังคับหุน่ ยนต์เดิมใช้ ipst-microbox(SE) ต่อมาได้เปลีย่ น เป็น ATX2

ปัญหาและอุปสรรค

ความยากของการใช้หนุ่ ยนต์นคี้ อื การปรับค่า
ในการมองเห็นของกล้องเพราะมีการรบกวนของแสง
จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป

กระบวนการประดิษฐ์

1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาการ
ออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ โดยการใช้วิธีศึกษา
จากหุ่นยนต์ส�ำเร็จรูป และศึกษาการควบคุมหุ่นยนต์
2. จัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เช่น
เซอร์โวมอเตอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ แผ่นacrylics
แบตเตอรี่ เป็นต้น
3. ร่างแบบที่ได้และออกแบบจากคอมพิวเตอร์
4. พิมพ์แบบจากเครื่องพิมพ์สามมิติและตัดแผ่นอะคริลิกด้วยเครื่องตัด
เลเซอร์
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5. ประกอบเป็นหุ่นยนต์
6. ตกแต่งหุ่นยนต์
7. วาดแผ่นป้ายตามที่ได้ออกแบบไว้
8. ติดเซนเซอร์ไว้ตามตัวหุ่นยนต์ที่ได้ออกแบบไว้
9. ตรวจสอบความเรียบร้อยของโมเดล
10. เขียนโปรแกรมพัฒนาโปรแกรม ศึกษา library และเขียนโปรแกรม
ควบคุมหุ่นยนต์
11. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม
12. ลงโปรแกรมใน Micro controller
13. ตรวจสอบการท�ำงานของโปรแกรม เมื่อพบข้อผิดพลาดก็ท�ำการแก้ไข
จนส�ำเร็จ เช่น การพัฒนาระบบการตรวจจับวัตถุ โดยพิจารณาจากส่วนที่ใช้ใน
การตรวจจับวัตถุเช่น สีแดงคือหยุดการท�ำงาน เป็นต้นการพัฒนาการท�ำงานของ
หุ่นยนต์ โดยออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ ขุดและหยอดเมล็ด
หลังจากนั้นทดสอบการท�ำงาน โดยทดสอบให้หุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ ขุดและหยอด
เมล็ด ตามจุดที่ก�ำหนดในแปลงปลูก ปรับปรุงโปรแกรม

วิธีการใช้  

E-Bug ถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เริ่มท�ำงานจากการเปิดสวิทซ์
จะมีการเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้าในแปลงปลูก แล้วหยุดเพือ่ เริม่ ปลูกตามจุดทีก่ ำ� หนดไว้
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(ทุก 5 เซนติเมตร หมายเหตุ สามารถปรับในโปรแกรมได้) แล้ว E-BUG จะหยุด
เพือ่ เริม่ ขุดและปล่อยเมล็ด จากนัน้ จะเดินไปเรือ่ ย ๆ จนกว่าหุน่ จะพบป้ายสัญญาณ
ด้วยการมองด้วยกล้อง (PIXY) เมือ่ พบแผ่นป้ายทีม่ สี ามสีทแี่ ตกต่างกัน คือ สีเหลือง,
สีนำ�้ เงินและสีแดง จึงมีคำ� สัง่ สามทิศทางทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ค�ำสัง่ เลีย้ วซ้าย เลีย้ วขวา
และหยุด (สีแดง) โดยต�ำแหน่งสุดท้ายที่จะให้หยุดท�ำงานคือ ป้ายสีแดง ถ้า E-Bug
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีม่ ดื สลัว E-Bug จะเปิดไฟ LED จากการตรวจสอบของเซนเซอร์
แสง (ZX – LDR) และจะมีตัวแสดงจ�ำนวนหลุมที่ปลูกส�ำเร็จ (7-segment digits )

ประโยชน์

ได้หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถปลูกผักได้เองโดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลา
เพิ่มความสะดวกสบายโดยมีผักรับประทานเองปราศจากสารเคมี และไม่เสี่ยง
อันตรายกับสารตกค้างในผัก สามารถใช้เป็น Education Toy ได้
ขณะท�ำโครงการ คุณครูคอยให้ค�ำปรึกษา ค�ำชี้แนะ และเทคนิคการเขียน
โปรแกรมต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ การช่วยเหลือเรือ่ งอุปกรณ์
การท�ำงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ และเอื้อเฟื้อสถานที่ในการ
ท�ำงาน

ขณะเข้าร่วมประกวด คุณครูคอยให้คำ� ปรึกษา ค�ำชีแ้ นะในการน�ำเสนอและ
คอยดูแลอย่างสม�่ำเสมอจนท�ำให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง
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ความภาคภูมิใจของนักเรียน

รู้สึกดีใจที่เลือกวิชาเอก คอมพิวเตอร์ เพราะผมมีความสนใจในการเขียน
โปรแกรมและมีความหวังว่าจะศึกษาต่อในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต
การได้ประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันเป็นสิ่งที่ผมสนใจมาตั้งแต่
เด็ก ๆ และเคยได้รับรางวัลจากสิ่งประดิษฐ์ในระดับประถมศึกษามาก่อน ส�ำหรับ
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาตินี้เป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นมาก อีกทั้ง
เป็นการเดินทางไปแข่งขันในระดับนานาชาติครั้งแรกของผม ผมได้ฝึกซ้อมการน�ำ
เสนอด้วยภาษาอังกฤษภายใต้การแนะน�ำจากครูท�ำให้ผมมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
และการได้รับรางวัลเหรียญทองท�ำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและอาจารย์ทกุ ท่านทีม่ สี ว่ นสนับสนุน
ให้ความส�ำเร็จครั้งนี้

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์

• 85

วิเคราะห์บทเรียน

เมือ่ ศึกษาบทเรียนเรือ่ ง E-Bug หุน่ ยนต์ปลูกพืชอัตโนมัตแิ ล้ว โปรดสะท้อน
บทเรียนโดยตอบค�ำถามต่อไปนี้
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ทักษะที่ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนเพื่อเป็นนักประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. คุณลักษณะของนักประดิษฐ์จากบทเรียนนี้คืออะไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม (Activity Base Learning) และท�ำให้ผู้
เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Facilitator)
เป็นผู้สนับสนุนผู้ให้ก�ำลังใจ (cheer up) ให้ผู้เรียนคิดสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. ท่านจะประยุกต์บทเรียนเรือ่ งนีไ้ ปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ทักษะและคุณลักษณะ นักประดิษฐ์ให้กับผู้เรียนของท่านอย่างไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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เรื่องที่ 5 การจัดการเรียนรู้ของครูสมไชย กระต่ายทอง

นางสาวนริศรา ซุ่นทรัพย์ นางสุภักดิ์ ภิรมย์แก้ว นายสุชาย
วิเศษสินธุ์และเรื่องเล่าการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน เรื่อง
โครงงานระบบสมองกลฝังตัว JIG SAW Smart Education
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

“ยุวนวัตกรของฉัน
เริ่มสร้างสรรค์จากงาน
ประดิษฐ์ชิ้นเล็ก ๆ
ในชั้นเรียน…”

ภาพยนตร์สน้ั การจัดการเรียนรูแ้ ละการสร้างสิง่ ประดิษฐ์
เรือ่ ง โครงงานระบบสมองกลฝังตัว JIG SAW Smart Education
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ความเป็นมา

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ตัง้ อยู่ ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหน้าเมือง
อำ�เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปิดทำ�การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย
จนถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีครู จำ�นวน 195 คน มีผเู้ รียน 3,374 คน เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา แม้วา่ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็นโรงเรียนสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอ
เมือง แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนคือนักเรียนในอำ�เภอต่าง ๆ ซึ่ง ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ส่งผล
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นไปด้วยความยากลำ�บาก ผู้เรียนร้อยละ 89.09
นิยมศึกษาต่อสายอาชีพ ร้อยละ 2.29 ออกไปประกอบอาชีพเมื่อสำ�เร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้คน้ พบความสามารถของตนเองตามความถนัด และ
ความสนใจจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นา
ทักษะทางด้านศิลปะ กีฬา ดนตรี ภาษา และเทคโนโลยี ซึง่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี และร้อยละ 31.57 เป็น
ผู้เรียน ที่มีพื้นฐานความรู้ในการเป็นนักประดิษฐ์ที่ดี มีศักยภาพที่สามารถส่งเสริม
สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีต่าง ๆ ได้
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จึงได้หา
แนวทางในการส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียนโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของโรงเรียน
ให้ทันสมัย การสนับสนุน และให้โอกาสผู้เรียน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การจัดทำ�
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ส่งเสริม
การเป็นนักคิดและนักสร้างสรรค์ การสร้างผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นนักประดิษฐ์
สร้างนวัตกรรม เพือ่ เตรียมความพร้อมและส่งเสริมด้านวิชาชีพให้กบั นักเรียน เสริม
สร้างศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะความเป็นนักประดิษฐ์
2. เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เรียนในการเป็นนวัตกร
3. เพื่อจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชน
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การจัดการเรียนรู้     

แนวคิดการจัดการเรียนรู้
84

การจัดการเรียนรู

แนวคิดการจัดการเรียนรู

ผู้เรี ยนเป็ นนวัตกร สร้ างนวัตกรรม
ทักษะการสื่อสารภาษาสากล

ภาษาต่าง
ประเทศ

ทักษะการสื่อสาร การนําเสนอ

ไทย

การแสดงออก กล้ าคิด กล้ าทํา
กล้ าพูด กล้ าเสี่ยง

ดนตรี
นาฎศิลป

ความแข็งแรงร่างกาย จิตใจ

สุขฯ
พละ

สร้ างทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

วิทย์

เสริ มความรู้ด้านเทคโนโลยี
สร้ างแรงบัลดาลใจ

IS

นักวิจยั นักคิดค้ น

ศิลปะ

การออกแบบ
ความสวยงามของนวัตกรรม

สังคม

เสริ มนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
ทักษะชีวิต

คณิต

สร้ างความรู้ ด้านคณิตศาสตร์

บริ หาร
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Jigsaw model

กระบวนการ J I G S A W Model
J
Joyful (ทํางานดวยความสนุกสนาน)
I
Integrated skills (การบูรณาการทักษะในหลายสาขาวิชา)
G
Generating new ideas (การสรางความคิดใหม ๆ)
S
Successful (มุงมั่นสูความสําเร็จ)
A
Action (การลงมือปฏิบัติ)
W
Working together (การทํางานรวมกัน)
กระบวนการดําเนินงาน
1. คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ตามความถนัดและความสนใจ เขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ในโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดาน ICT
2. ประชุมผูเกีย่ วของเพื่อขอความรวมมือ และรวมดําเนินการในการสรางนวัตกร
3. จัดกิจกรรมเพื่อสรางแรงบันดาลใจ และฝกฝนทักษะเบื้องตนในการเปนนวัตกร คือ กลาคิด
กลาแสดงความคิดเห็น กลาที่จะเรียนรู และกลาที่จะลงมือทํา

กระบวนการ J I G S A W   Model
J Joyful (ท�ำงานด้วยความสนุกสนาน)
I Integrated skills (การบูรณาการทักษะในหลายสาขาวิชา)
G Generating new ideas (การสร้างความคิดใหม่ ๆ)
S Successful (มุ่งมั่นสู่ความส�ำเร็จ)
A Action (การลงมือปฏิบัติ)
W Working together (การท�ำงานร่วมกัน)
กระบวนการด�ำเนินงาน
การสะทอนถึงแนวทางการสรางนวัตกรของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช) ครูผูสอนตองดึง

1. คัดเลือกนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามความถนัดและความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน ICT
2. ประชุมผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ขอความร่วมมือ และร่วมดำ�เนินการในการสร้าง
นวัตกร
3. จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ และฝึกฝนทักษะเบือ้ งต้นในการเป็น
นวัตกร คือ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเรียนรู้ และกล้าที่จะลงมือทำ�
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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4. โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนกลุม่ นี้ ได้แสดงศักยภาพความเป็นนวัตกร
โดยเริม่ จากการแสดงนิทรรศการภายในโรงเรียน และร่วมกิจกรรมการแข่งขันในเวที
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ผลการจัดการเรียนรู้

1. ผู้เรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำ�นวน 573 คน สามารถสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกา
รบูรณาการวิชาที่เรียน จำ�นวน 465 คน คิดเป็นร้อยละ 81.15
2. ผูเ้ รียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานประสบ
ความสำ�เร็จในระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ ในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน
3. เยาวชนและชุมชน จำ�นวน 4,000 คน ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน จำ�นวน 3,500 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.50

คุณลักษณะและทักษะของนักเรียนทีจ่ ะก้าวสูค่ วามเป็นนักประดิษฐ์
นักเรียนมีจิตสาธารณะ อยากนำ�ความรู้เรื่องเทคโนโลยี มาช่วยนักเรียน
อนุบาล มีแรงบันดาลใจ กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเรียนรู้ และกล้า
ที่จะลงมือทำ� มีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดความคิดจากรุ่นพี่มาปรับปรุงพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น มีความสามารถทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการ
ทำ�งานร่วมกันเป็นจิกซอว์

ปัจจัยที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ
นักเรียน
ครู
ผู้บริหาร

ร่วมมือร่วมใจ บูรณาการความรู้ และความสามารถของสมาชิก
ภายในกลุ่ม
ต้องเป็นผูอ้ ำ�นวยการการเรียนรู้ ฝึกให้นกั เรียนทำ�งานร่วมกัน เพือ่
บูรณาการ ความรู้ ความสามารถ ดึงศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
คนออกมาทำ�งานร่วมกัน
ให้การสนับสนุนจัดนิทรรศการแสดงผลงานทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ ห้รนุ่ น้องเห็นแบบอย่าง
ที่ดีของรุ่นพี่สร้างความภาคภูมิใจให้นักประดิษฐ์
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เรื่องเล่า การสร้างสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน เรื่องโครงงานระบบ
สมองกลฝังตัว JIG SAW Smart Education โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 จากการแข่งขันหุ่น
ยนต์นานาชาติ 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย นางสาวมณี รัตนสุนทร นายลิขติ ฟองน�ำ้ เด็กหญิงสิรนิ ยา
กระต่ายทอง
มณี รัตนสุนทร
เข้าเรียนระดับมัธยม “เพราะรักศิลปะ ชอบวาดรูป และสามารถ
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรูว้ ทิ ย์ คณิตได้ดี แต่ไม่รวู้ า่ อะไร
คือสิ่งที่ฉันรัก ฉันต้องการแสดงออกถึงความสามารถ
ของฉัน ฉันต้องการปลดล็อค คุณครูดวงใจหัวหน้าวิชาการสายชัน้ มัธยมแนะน�ำให้ฉนั
เข้าสู่ชุมนุมคอมพิวเตอร์ คุณครูที่ปรึกษาชุมนุมแนะให้ฉันฝึกเขียนโปรแกรมภาษา
เริ่มต้นด้วยภาษา C++ ผ่านการเขียนควบคุมสมองกลหุ่นยนต์ ฉันลงเวทีแข่งขัน
หุ่นยนต์อัตโนมัติในรุ่นระดับกลางฉันชนะ ฉันได้รับคัดเลือกลงรุ่นระดับสูงของ
การแข่งขันระดับภาค ฉันรู้สึกกดดันและฉันขอถอนตัวออกจากการแข่งขัน .... ฉัน
ต้องการปลดล็อค คุณครูแนะน�ำฉันให้ฉันพิสูจน์ความสามารถตัวเองและไม่ถอย
ไม่ถอนตัวในสถานการณ์ที่กดดัน โดยพาฉันสู่การแข่งขันแบบ โอเพน ฉันนักเรียน
สาธิต นักเรียนระดับมัธยมปลาย ในเวทีหุ่นยนต์อัตโนมัติและครั้งนี้ฉันสามารถ
ปลดล็ อ คความสามารถฉั น ส� ำ เร็ จ ฉั น มี ป ระสบการณ์ มี ค วามพร้ อ ม ฉั น เริ่ ม
เรียนรู้ภาษา HTML และ Java เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเกิดอัลกอรึทึม
ในการสร้างนวัตกรรมฉันได้รับแรงบันดาลใจในค่ายยุวนวัตกร ครูแนะน�ำบอร์ด
สมองกลฝังตัว raspberry pi 3 model b และ เริ่มศึกษาภาษา ไพธอน ซึ่งนักเรียน
ชั้น ม.ปลาย ศึกษากัน และ LAB กับวงจรแบบต่าง ๆ ฉันคือ Jigsaw”
ลิขติ ฟองน�ำ้
เรียนในห้องเรียนระดับกลาง ๆ คะแนนปานกลาง “ผมมี
พีช่ ายซึง่ เคยชนะระดับประเทศเป็นแบบอย่าง ผมอยาก
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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สร้างสิ่งประดิษฐ์ดี ๆ แบบพี่ ถ้าผมมีอะไรพอเป็นทุนบ้างก็คือ ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ
และทักษะในเชิงช่าง ผมก้าวสูช่ มุ นุมคอมพิวเตอร์ดว้ ยการแนะน�ำของพีช่ าย คุณครู
แนะน�ำให้ผม ต่อวงจร แนะน�ำและฝึกฝนให้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายจนเกิดความ
คุ้นเคย และส่งผมสู่เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ผมได้รับรางวัลเหรียญเงิน
อันดับที่ 5 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีต่อมาคุณครูแนะน�ำให้ผมเข้าสู่
สายการสร้างนวัตกรรมโดยผ่านโครงการค่ายยุวนวัตกรของโรงเรียน คุณครูแนะน�ำ
บอร์ดสมองกลฝังตัว ชื่อ NodMCU คุณครูแนะน�ำให้ผมทดลองเขียนโปรแกรม
ควบคุมด้วยภาษา C นี้คือ Jigsaw ในมือผม ผมคือ Jigsaw”
สิรนิ ยา กระต่ายทอง
เล่าว่า “ช่วงประถมฉันไม่ได้เรียนทีโ่ รงเรียนวัดเขาวัง (แสง
ช่วงสุวนิช) ในระดับมัธยม ผูป้ กครองอยากให้ฉนั เข้าเรียน
โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งมีการสอบคัดเลือก ฉันตัดสินใจสมัคร
ประเภทห้องเรียนความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ฉันสามารถสอบเข้าได้โดยใช้
โปรแกรมออกแบบสามมิติสอบผ่านเข้ามาและได้เข้าสู่ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ฉันพูด
ไม่เก่ง แต่ฉันมีความอดทนและพยายาม ฉันสามารถเข้า LAB ได้เป็นวันไม่ว่าการ
ทดลองนั้นจะส�ำเร็จหรือล้มเหลว คุณครูแนะน�ำให้ฉันรู้จักบอร์ดสมองกลฝังแบบ
ตัว ชื่อ Raspberry pi 3 model b และแนะน�ำให้ฉันศึกษาโปรแกรมแบบ GUI
ด้วย Wiring Pi ทดลองแล็บ senser ประเภทต่าง ๆ ที่คุณครูมีให้ทดลองในห้อง
วิทยบริการ และเริ่มศึกษาภาษาไพธอน ตลอดจนการตั้งค่าต่าง ๆ ในบอร์ด ชื่อ
Raspberry pi ฉันได้รบั ความรูส้ สู่ ายนวัตกรเตรียมความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม
โดยผ่านค่ายยุวนวัตกรของโรงเรียน ฉันเริ่มสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ชิ้นเล็ก ๆ ใน
ชั้นเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ใหม่ในโรงเรียนแห่งนี้ ฉันคือ Jigsaw
พวกเราคือ Jigsaw ที่คุณครูค่อย ๆ ต่อให้
ลงตัว เราทุกคนเห็นหุน่ ทีร่ นุ่ พีส่ ร้างไว้และวางไว้เป็นแรง
บันดาลใจ เราอยากปลุกชีวติ ให้หนุ่ ยนต์ของรุน่ พีเ่ กิดเป็น
เวอร์ชันใหม่เข้ากับยุค 4.0 เราผนวกเอาความสามารถ
ของแนวทางดี ๆ ที่พี่ ๆ วางไว้เช่น การใช้กล่องราคาถูก
หาได้ในร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียนที่สามารถเปิด-ปิด
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แก้ไขชิน้ งานได้สะดวก ความสามารถในการช่วยชีวติ คน
การสร้างความอบอุ่นใจให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายและมัน
ต้องถูกเรียกว่า Jigsaw แล้ว Jigsaw ของเราก็ออก
เดินทางและถูกเติมเต็มให้สมบูรณ์ขึ้นด้วย Jigsaw
ในมือของทุก ๆ คนเพราะทุกคนคือ.......”

“
สงสัยเราไหม ?

มารู้จัก Jigsaw กัน

”

เนื่องจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวในแต่ละปีพบว่า มีนักเรียนเสียชีวิตในรถ
โรงเรียนหลายราย ซึ่งเป็นข่าวที่ สะเทือนขวัญเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียนที่เสีย
ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวัยอนุบาลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อถูกลืมอยู่ในรถ
โรงเรียน เราจึงคิดน�ำเทคโนโลยีและการสื่อสารมาเป็นกลไกในการสร้างเครื่องมือ
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนบนรถโรงเรียน ตลอดถึงการประยุกต์ใช้
การดูแล แจ้งการเดินทางถึงโรงเรียนหรือห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
เกิด ความอุ่นใจกับผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน โครงงานระบบ
สมองกลฝังตัว หุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education เป็นโครงงานที่น�ำเทคโนโลยี
สมองกลมาเพื่อใช้แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมที่ชื่อว่า หุ่นยนต์ Jigsaw Smart
Education โดยระบบการท�ำงาน จะเริ่มจากการเช็คสถานะทันทีเมื่อนักเรียน
เดินผ่าน และท�ำการแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบด้วยการ
แสดงข้อความผ่านทาง Application Line หุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education
ได้น�ำบอร์ด Raspberry Pi๓ วงจร RFID LED โพรโทบอร์ด webcam หรือ
Camera Module มาใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education
โดยใช้โปรแกรมภาษา Python และ IFTTT ในการพัฒนาระบบการท�ำงานของ
หุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education
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สรางเครื่องมือเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนบนรถโรงเรียน ตลอดถึงการประยุกตใชการดูแล
แจงการเดินทางถึงโรงเรียนหรือหองเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเกิด ความอุนใจกับผูปกครอง ครู
ผูบริหารและผูท ี่เกี่ยวของทุกสวน โครงงานระบบสมองกลฝงตัว หุนยนต Jigsaw Smart Education เปน
โครงงานทีน่ ําเทคโนโลยีสมองกลมาเพื่อใชแกปญหาและสรางนวัตกรรมที่ชื่อวา หุนยนต Jigsaw Smart
Education โดยระบบการทํางาน จะเริ่มจากการเช็คสถานะทันทีเมื่อนักเรียนเดินผาน และทําการแจง
ออะไร (What)
ค�ำอตอบ
บรถรับอส่ความผ
งนักาเรีนทาง
ยนมัApplication
กลืมตรวจสอบว่
ขอปัมูญ
ลใหหาคื
ผูปกครองและผู
มีสวนเกี่ยวข
งทราบดคนขั
วยการแสดงข
Line หุนายนต
นักเรีSmart
ยนลงจากรถหมดทุ
กคนหรื
อยัง ผู้ปPi๓กครองและผู
้เกี่ยโพรโทบอร
วข้องต้อด งการทราบ
Jigsaw
Education ไดนําบอร
ด Raspberry
วงจร RFID LED
webcam หรือ
Camera
ในการสรา่นงหุใจนยนต Jigsaw Smart Education โดย ใชโปรแกรมภาษา Python
ข้อมูลModule
ต่างๆเพื่อมาใช
ความอบอุ
และ
ฒนาระบบการทํ
ปัญIFTTT
หาเกิในการพั
ดกับใคร
(Who) ค�ำางานของ
ตอบ นัหุกนเรียนต
ยนJigsaw Smart Education

พวกเราช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาด้วยชุดค�ำถาม ๕W๑H

•

•
• ปัญหาเกิพวกเราช
ดขึ้นทีว่ไยกั
หนนวิเ(Where)
ค�ำวตอบ
ส่งนักเรียน ตลอดจนโรงเรียน
คราะหปญหาด
ยชุดคํารถรั
ถาม บ
๕W๑H
ห้องเรียน
ป
ออะไร
คนขับรถรั
สงนักเรีเมืย่อนมัมีกเลืด็มกตรวจสอบว
นักเรียนลงจากรถหมดทุ
• หรืปัอญญยัหาคืงหาเกิ
ดขึ้น(What)
เมื่อไรคําตอบ
(When)
ค�ำบตอบ
หลับอยู่ใานรถแล้
วคนขับไม่ทันกคน
ผูปกครองและผู
วของตงอโรงเรี
งการทราบข
นใจ
สังเกตเห็
น การเดิเกีน่ยทางถึ
ยนหรืออมูลเข้ตาางๆเพื
ถึงห้่ออความอบอุ
งเรียนโดยเฉพาะของเด็
กเล็ก
ป
ญ
หาเกิ
ด
กั
บ
ใคร
(Who)
คํ
า
ตอบ
นั
ก
เรี
ย
น
• - ปเพราะเหตุ
ใดจึงต้องแก้ปัญหา (Why) ค�ำตอบช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถรับส่ง
ญหาเกิดขึน้ ที่ไหน (Where) คําตอบ รถรับสงนักเรียน ตลอดจนโรงเรียน หองเรียน
นักเรียนซึ่งอาจเกิดอาการช็อค หมดสติ และอาจ เสียชีวิตได้
- ปญหาเกิดขึน้ เมื่อไร (When) คําตอบ เมื่อมีเด็กหลับอยูในรถแลวคนขับไมทันสังเกตเห็น การเดินทางถึง
• โรงเรีจะแก้
ปัญหาอย่างไร (How) ค�ำตอบ มีข้อความแจ้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่าน
ยนหรือเขาถึงหองเรียนโดยเฉพาะของเด็กเล็ก
ระบบอินเตอร์เน็ต

- เพราะเหตุใดจึงตองแกปญหา (Why) คําตอบชวยเหลือเด็กที่ติดอยูในรถรับสงนักเรียนซึ่งอาจเกิดอาการ
ช็อค หมดสติ และอาจ เสียชีวิตได
- จะแกปญ
 หาอยางไร (How) คําตอบ มีขอความแจง ผูท ี่เกี่ยวของทั้งหมดผานระบบอินเตอรเน็ต

แล้วเราก็ชว่ ยกันคิดแก้ปญ
ั หาน�ำเทคโนโลยีสมองกลมาเพือ่ ใช้
แก้แลปวเราก็
ัญชหาตามขั
้นตอน
วยกันคิดแกปญหานําเทคโนโลยีสมองกลมาเพื่อใชแกปญ
 หาตามขั้นตอน
1.สรางทางเลือกวิธีการแกปญหา

วิธีที่ 1
วิธีที่ 2

7.ประเมินประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ

2.เลือกวิธีการ
6.ปรับปรุงแกไข

3.ออกแบบและปฏิบัติการ
5.ทดสอบ

ภาพวงจรการท�ำงานของหุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education
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4.ลงมือสราง

ลงมือสร้างตามขั้นตอน   

ภาพการสร้างสิ่งปะดิษฐ์ Jigsaw Smart Education

ขัน้ ตอนการสร้างหุน่ ยนต์ Jigsaw Smart Education คือ 1. ออกแบบวงจรหุน่ ยนต์
Jigsaw Smart Education 2. ต่อวงจรตามที่ได้ออกแบบไว้ 3. เขียนโปรแกรม
ควบคุม 4. ทดสอบและแก้ไขการท างานของวงจรหุ่นยนต์ Jigsaw Smart
Education ให้สามารถใช้งานได้ 5. ติดตัง้ วงจรหุน่ ยนต์ Jigsaw Smart Education
ลงกล่องเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้สะดวก 6. ติดตัง้ หุน่ ยนต์ Jigsaw Smart Education
เข้ากับโมเดลทดสอบ 7. ตรวจสอบการใช้งานและตกแต่งโมเดลให้ดูสวยงาม
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์
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วิเคราะห์บทเรียน

เมื่อท่านศึกษาบทเรียนเรื่องโครงการระบบสมองกลฝังตัว JIG SAW
Smart Education แล้ว โปรดสะท้อนบทเรียนโดยตอบค�ำถามต่อไปนี้
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ทักษะที่ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนเพื่อเป็นนักประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. คุณลักษณะของนักประดิษฐ์จากบทเรียนนี้คืออะไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม (Activity Base Learning) และท�ำให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Facilitator)
เป็นผู้สนับสนุนผู้ให้ก�ำลังใจ (cheer up) ให้ผู้เรียนคิดสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. ท่านจะประยุกต์บทเรียนเรือ่ งนีไ้ ปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ทักษะและคุณลักษณะนักประดิษฐ์ให้กับผู้เรียนของท่านอย่างไร
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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บทที่ 3
สรุปบทเรียนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนสู่ความ
เป็นนักประดิษฐ์าัาาัาีู้ำู่าิั

ก

ารพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ได้นั้นผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และชุมชน
ต้องร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน กำ�หนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ตาม
ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่จะให้เยาวชนทุกคนเป็นคนดี
เก่ง มีคุณภาพ มีปัญญา และมีนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะของผู้เรียนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ ผู้มีบทบาทสำ�คัญคือครูที่จะเป็น
ผู้จัดอำ�นวยการให้ผู้เรียนเรียนรู้ มีคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู และผู้เรียน
เช่นการจัดหลักสูตรสาระเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การจัดให้มีโครง
งานวิทยาศาสตร์การสร้างสิ่งประดิษฐ์ การจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
สถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา การส่งเสริมให้มกี ารจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การจัดแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเวทีต่างๆ รวมทั้ง
การได้รับความร่วมมือจากชุมชน ภูมิปัญญา ผู้ปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการค้นพบสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้ประโยชน์ในสังคม
การจัดการเรียนรูข้ องครู ให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์
สรุปบทบาท วิธีการจัดการเรียนรู้ และการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะของนักประดิษฐ์ได้ดังนี้

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์

• 97

1. บทบาทครูในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะของนักประดิษฐ์

บทบาทครู เริ่มจากทัศนคติภายในตัวครู ไปสู่ความรู้ความสามารถ การ
จัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียน ดังนี้
1) การมีปรัชญาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และปรับ
กระบวนทัศน์ใหม่วา่ ไม่ใช่เพียงผูม้ พี รสวรรค์เท่านัน้ ทีจ่ ะสร้างสิง่ ประดิษฐ์ได้ ผูเ้ รียน
ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ในแบบของตนเองและผูเ้ รียนทุกคนเป็นนักประดิษฐ์ได้
2) ครูใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือต้องใฝ่หาความ
รู้ให้ทันยุคทันสมัย ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ และพัฒนาตนเองให้สามารถนำ�
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนไปใช้ โดยมีหลักจิตวิทยา เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ค้นหา
ความรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข
3) จัดการเรียนรู้ โดย ครู เป็น ผูเ้ อือ้ อำ�นวยการให้เกิดการเรียนรู้ (learning
facilitator) โดยมีการวางแผนและจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ จัดบรรยากาศให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาความรู้ คุณลักษณะ และทักษะของนัก
ประดิษฐ์ อย่างต่อเนื่อง ผ่านรายวิชา ด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Activity Base
Learning) ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อผู้เรียนคิดสร้างผลผลิต/สิ่งประดิษฐ์
4) การวัดประเมินผล ว่าผู้เรียนได้คุณลักษณะ ทักษะของนักประดิษฐ์
และความรู้ที่จำ�เป็นแล้ว และสร้างเสริมกำ�ลังใจ ให้ผู้เรียน คิดสิ่งใหม่ๆ และเปิดใจ
กว้างรับความผิดพลาด จากการลองผิดลองถูกความคิดใหม่ๆ
5) ทบทวนสรุปภาพความสำ�เร็จ และข้อปรับปรุงแก้ไขร่วมกับผู้เรียน ทั้ง
ในผลผลิต /สิ่งประดิษฐ์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
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2. วิธกี ารจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณลักษณะและทักษะของ
นักประดิษฐ์

ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผลต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ กำ�หนดเนือ้ หา วัตถุประสงค์การเรียนรูด้ า้ นความรู้ คุณลักษณะและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนานักเรียนแล้วครูต้องเตรียมความพร้อม เตรียมสื่อ อุปกรณ์และจัด
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้แล้วดำ�เนินการจัดการเรียนรู้โดย
1) จัดการเรียนรูผ้ า่ นรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551และมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) และ
เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ใิ นบทเรียนนีเ้ น้นการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะของนักประดิษฐ์ จึงเสนอให้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
สร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี ในสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานนีแ้ ม้จะไม่ใช่รปู แบบใหม่ในการ
จัดการเรียนรู้ แต่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่สามารถ
ตอบโจทย์การสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกรได้
2) การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ การพัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะของนักประดิษฐ์และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ความคิด
ด้วยตนเองด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยกำ�หนดสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนคิด
สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำ�เนินชีวิตในบริบทของชุมชนสังคม
ใกล้ตัว จัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนเรียนรู้แก้ปัญหาให้สังคมจากการปฏิบัติกิจกรรม
และนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างสิ่งประดิษฐ์ สู่สังคม
3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ การจัดปัจจัย จัดกระบวนการ ลำ�ดับขัน้ ตอนกระบวนการเรียนรูจ้ าก
ความรู้พื้นฐาน จากง่ายไปสู่เนื้อหาเฉพาะและลึกซึ้ง ให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิจัย และ
วิจารณ์ จัดกระบวนการกลุ่ม ให้ทำ�งานเป็นทีม ทำ�งานร่วมกันเพื่อ สร้างผลผลิต /
สิ่งประดิษฐ์ ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเอง
4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างเสริมพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ
ของนักประดิษฐ์ ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่นเทคนิคที่ช่วยเสริมความสามารถด้านความ
คิดด้วยเทคนิคหมวกคิด 6 ใบของ เอ็ดเวิดร์ เดอ โบโน (Edward De Bono:1986)
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ฝึกการนำ�ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาที่ตนเองสนใจใน
วิถีชุมชนท้องถิ่น ฝึกการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือแบบจิกซอว์ ฝึกฝนให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น
5) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ทำ�โครงงานสร้างสิ่งประดิษฐ์
ประเมินให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการคือการประเมินเพื่อดูการพัฒนาของนักเรียน
ระหว่างการเรียนการสอน ประเมินชิ้นงานคือการประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์
ประเมินผลสำ�เร็จของการสร้างสิง่ ประดิษฐ์ ซึง่ ให้ความสำ�คัญกับความคิดสร้างสรรค์
การเลือกใช้วัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง และประเมินคุณลักษณะและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อรู้ความ
สามารถของนักเรียนตามความคาดหวังในการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละหน่วยการเรียนรู้
6) สรุปผลการจัดการเรียนรูส้ ะท้อนบทเรียนในแต่ละแผนการเรียนรู้ เพือ่
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. การส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์

การจัดส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์โดยการ
จัดปัจจัยเอื้ออำ�นวยในการเรียนรู้ การจัดค่ายพัฒนานักประดิษฐ์ จัดชมรม ชุมนุม
นักประดิษฐ์ และ เมื่อนักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์แล้ว ครู และ ผู้บริหารโรงเรียน ควร
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน เช่น และ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของผู้เรียนเพื่อให้ชุมชน ได้ร่วมรับรู้และสนับสนุนนักเรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ การ
จัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้คำ�แนะนำ�ต่อยอดพัฒนาการสร้างสิง่ ประดิษฐ์ และสนับสนุน
ให้ผู้เรียนส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในเวทีระดับต่างๆ ระดับโรงเรียน ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ เป็นต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าออกแบบสร้างสิ่งประดิษฐ์ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
โอกาสพบปะแลกเปลีย่ นความคิด วิธกี ารสร้างสิง่ ประดิษฐ์กบั นักคิดนักประดิษฐ์จาก
หลากหลายโรงเรียน หลากหลายประเทศ เพื่อการพัฒนาเยาวชนนักเรียน ให้เป็น
นวัตกรตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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