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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงเป็น   
“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ด้วยทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่องการ
ประดิษฐ์ บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ ใช้ภูมิปัญญา ใช้วัสดุ
ภายในประเทศ เน้นความง่ายต่อการใช้งาน การซ่อมบ�ารุง และราคาถูก 
และเม่ือวนัที ่21 พฤศจิกายน 2549 ซึง่คณะรัฐมนตรเีหน็ชอบการทูลเกล้าฯ 
ถวายพระราชสมญัญา “พระบิดาแห่งการประดษิฐ์ไทย”1   และก�าหนดให้
วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ ของทุกปี เป็นวนันักประดษิฐ์ เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิและ
เผยแพร่พระเกยีรตคิณุ ให้ประชาชน เจรญิรอยตามเบือ้งยคุลบาท รวมทัง้
ปลกูฝัง เสรมิสร้างให้เยาวชนไทยให้มต้ีนแบบและแรงบนัดาลใจของความ
เป็นนกัประดษิฐ์คดิค้นพฒันาและส่งเสรมินกัประดษิฐ์ ให้ร่วมมอืร่วมใจใน
การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม  ความเจรญิ และความมัน่คง ของประเทศชาติ
 การส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนจัดการเรียนรู้ ให้ผู ้เรียนเป็นนัก
ประดิษฐ์ ตามรอยพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย จะต้องจัดการเรียนรู้
พัฒนาทั้งคุณลักษณะ และทักษะของนักคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สนใจในเรื่องการประดิษฐ์ การจัดโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ
ให้เกิดการค้นพบ วิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ การน�าเทคโนโลยีแบบง่ายๆ
มาใช้ การน�าภูมิปัญญาที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ การใช้วัสดุภายในประเทศ   
สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นมาต้องใช้งานง่าย ราคาถูก ใช้ประโยชน์ในการด�าเนิน
ชีวิตได้จริงในสังคมส่วนรวม
  ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความส�าคัญกับ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ โดยการสนับสนุน
ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดพัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิต คิดค้นนวัตกรรม และ
ส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ทั้งในเวทีระดับประเทศ และระดับ

บทน�า

1 ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย, 2 ธันวาคม 2559, 
สืบค้น 20 ตุลาคม 2561 จาก www.tnrr.in.th



นานาชาติมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ซึ่งมีครูในหลายโรงเรียนสามารถ
จดัการเรยีนรูพ้ฒันาคณุลกัษณะ และทกัษะให้ผูเ้รยีนเป็นนกัประดษิฐ์และ
สามารถผลิตผลงาน จนได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ 
และความส�าเร็จของการจัดการเรียนรู้ของครูเหล่านี้คือประสบการณ์ที่มี
คณุค่าในการพัฒนาผูเ้รยีนจากความส�าคัญดังกล่าว ส�านกัพฒันานวตักรรม
การจดัการศกึษา หน่วยงานทีรั่บผดิชอบด้านวจิยัและพัฒนานวตักรรมของ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ศึกษาบทเรียนความ
ส�าเรจ็ของครแูละนกัเรยีนทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices) ครทูีส่ามารถ
พัฒนานักเรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ รวมท้ังคุณลักษณะและทักษะของ
นักเรียนที่จะเป็นนักประดิษฐ์ ประกอบกับการศึกษาทฤษฏี หลักการ 
การจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�าเป็นแนวทางให้ครูทุกโรงเรียน  
ได้ศึกษาบทเรียนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ 
การสร้างนักประดิษฐ์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สามารถผลิต คิดค้น 
ประดิษฐ์นวัตกรรม เตรียมการรองรับความเป็นประทศไทย 4.0 ยุคของ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม    
 บทเรียนความส�าเร็จของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์นี้ มีวัตถุประสงค์
เพือ่เป็นสือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ บทบาทการจดัการเรยีนรูใ้ห้กบัครรูะดบั 
มธัยมศกึษาน�าไปประยกุต์ใช้พฒันาการจัดการเรยีนรูเ้พือ่สร้างคณุลกัษณะ
และทักษะของผู้เรียนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์      
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บทที่ 1
แนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์

                 

การจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาผูเ้รยีนสูค่วามเป็นนกัประดษิฐ์ มคี�าทีเ่กีย่วข้อง
ที่ควรเข้าใจความหมาย ดังนี้

1. นักประดิษฐ์ : นิยาม ความหมาย

นักประดิษฐ์ (Inventor) หมายถึง ผู้ที่คิดท�า จัดท�า สร้างข้ึน แต่งข้ึน2 

สร้างสรรค์สิ่งของต่าง ๆ  ที่เกิดจากความต้องการใช้งานเพื่ออ�านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ�าวัน และใช้ประโยชน์ของคนในสังคม  บุคคลผู้สร้างสรรค์หรือค้นพบ
วิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ หรือส่ิงอื่นใดที่เป็นสิ่งใหม่เป็นประโยชน์ อาจเรียก 
สิง่ใหม่น้ันว่าเป็นสิง่ประดิษฐ์  
ซ่ึงอาจสามารถน�าไปต่อยอด
เชิงพาณิชย์เป็นนวัตกรรมได้ 
นักประดิษฐ์จึงมีคุณลักษณะ
ที่ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต ้องการ 
การใช้ประโยชน์อาจท�าเป็น
อาชีพหรืองานอดิเรก                    

2 ราชบัณฑิตยสภา, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554, สืบค้น 20 พฤษภาคม 2561 จาก  
http://www.royin.go.th/dictionary/index.php

ภำพที่ 1 สิ่งประดิษฐ์น�าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นนวัตกรรม
ที่มา กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร ส�านักดิจิทัล และสารสนเทศ  http://tistr.or.th/tisrblog  
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 วิวัฒนาการความเจรญิของมนษุย์เกดิจากความฉลาด ความสามารถในการ
ค้นพบ การคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเอื้ออ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิต 
จากอดีตถึงปัจจุบันมีการค้นพบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ข้ึนมากมายเปลี่ยนวิถีชีวิต 
ของคนในชุมชน และสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน เช่น การประดิษฐ์อักษร 
เพื่อใช้ในการเขียนสื่อสารกันทั่วประเทศ การมีโทรศัพท์ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการติดต่อสื่อสาร การประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า ท�าให้ชีวิตสะดวกสบายในยามค�่าคืน  
การสร้างถนนหนทางเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว การใช้เคร่ืองจักรกล 
ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การสร้างสิ่งต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกสบาย 
ในการด�ารงชีวิต หรือที่เราเรียกกันว่าสิ่งประดิษฐ์ ไม่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
หรือมีราคาสูง การใช้ไม่ควรยุ่งยากซับซ้อน แต่สิ่งประดิษฐ์นั้น เป็นการสร้างสรรค์ 
ผลงานที่มีคุณค่า สามารถน�าไปใช้ประโยชน์อ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิต 
ให้คนในสังคม หรือประเทศได้    
 สิ่งประดิษฐ์ (Invention) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งที่เกิดจาก
ความตั้งใจ หรือความบังเอิญ โดยมีจุดประสงค์หลักที่เกิดจากความต้องการของ
มนุษย์เพื่อใช้ในการอ�านวยความสะดวกสบายส�าหรับผู้ที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาจะ
เรียกผู้นั้นว่านักประดิษฐ์ (Inventor)      

ภำพที่ 2 ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่อ�านวยความสะดวกสบายในการด�ารงชีวิต

เขียงพับได้
ช่วยให้การหั่นผัก และล้างผัก 
สะดวกขึ้น

โคมไฟท่ีมำพร้อมเงำสวยๆ                                                                                                                      
เปลี่ยนห้องพื้นหลังเรียบ ๆ 
ให้ดูน่าสนใจขึ้นมาทันท ี   

ที่มา : 20 สิ่งประดิษฐ์ในชีวิตประจ�าวันสุดเจ๋ง ช่วยชีวิตอันแสนยากเย็นให้ง่ายขึ้นเป็นกอง!!  
        http://www.catdumb.com/20-invention-that-make you-life-easier-420/
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2. คุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนักประดิษฐ์

 ผู้ประดิษฐ์สิ่งของหรือนักประดิษฐ์ ที่คิดสร้างสรรค์จัดท�าสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิด
จากความต้องการใช้งานเพือ่อ�านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ  ในชวีติประจ�าวนัและ 
ใช้ประโยชน์ของคนในสังคมนั้น จะมีคุณลักษณะและทักษะที่คล้าย ๆ กัน สรุปได้  
ดังนี้ 
 2.1 สติปัญญาไม่ได้เป็นตัวก�าหนดความคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนมี 
ความคิดสร้างสรรค์ในแบบของตนเอง
 2.2 ทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายหรือ 
เชื้อชาติใด
 2.3  นักประดิษฐ์ มีคุณลักษณะ3 และทักษะ4  สรุปดังนี้ 

1)  คุณลักษณะของนักประดิษฐ์ ได้แก่ 
(1) มีแรงบันดาลใจ 
(2) กล้าคิดท�าสิ่งใหม่ 
(3) มีความเพียรพยายามที่จะท�างานให้

บรรลุผลส�าเร็จ  
(4) เปิดใจกว้าง 
(5) ยอมรับความผิดพลาด  
(6) การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี 
(7) มีจิตสาธารณะ

2) ทักษะของนักประดิษฐ์ ได้แก่ ทักษะ
ทำงกำรคิด ทักษะกำรค้นคว้ำวิจัย และ
ทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม ดังนี้ 
   (1) มีความคิดสร้างสรรค์  
   (2) ทักษะการคิดเชื่อมโยง  
   (3) ทักษะการแก้ปัญหา  
   (4) ทักษะการตั้งค�าถามสามารถระบุ
ปัญหาความต้องการการค้นพบ  
   (5) ทักษะการสังเกต  
   (6) การทดลองความคิดใหม่ๆ  
   (7) ทักษะทางช่าง 
   (8) การท�างานเป็นทีม ความเป็นผู้น�า 
และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ตำรำงที่ 1 แสดงคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์

3 คุณลักษณะหมายถึงเครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจ�า
4 ทักษะหมายถึง ความช�านาญหรือความสามารถในการกระท�าหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น 
 ทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝน หรือการกระท�าบ่อย ๆ
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3. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ และทักษะของผู้เรียนสู่
ความเป็นนักประดิษฐ์	

 ครูคือบุคคลส�าคัญ ผู ้ที่มีบทบาทในการท�าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้  
ท่ีต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์5 ในการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ของ 
ผู้เรียนแต่ละครั้งตามทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomies:1956)6 

จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 3 ประการ คือ (1) ด้านความรู้ มีความคิด  
ความเข้าใจเกิดขึ้นในสมอง (Cognitive Domain) (2) ด้านจิตใจ ด้านอารมณ ์
หรือความรู้สึก (Affective Domain) (3) การเคลื่อนไหวของร่างกาย เพื่อให้ 
เกิดทักษะ และความช�านาญ (Psychomotor Domain) ครูผู้ซ่ึงสามารถจัดการ 
เรียนรู้พัฒนาความรู้ คุณลักษณะ และทักษะให้กับนักเรียนจนกระทั่งสามารถคิด
สร้างส่ิงประดิษฐ์จนได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากเวที
นานาชาตินั้น สรุปได้ดังนี้ 

ปรัชญาการจัดการศึกษา : ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) หรือการ 
จัดการเรียนรู ้ เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ คือการจัดการเรียนรู ้ท่ีผู ้เรียน 
เป็นผู้สร้างความรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้เน้นผู้เรียน 
เป็นส�าคญันีจ้ะช่วยเพิม่บทบาทของผูเ้รยีน ภายในห้องเรยีน และลดบทบาท
การบรรยายหน้าห้องเรยีนลง ซึง่ครจูะปรบับทบาทจากการบรรยายเป็นหลกั
เป็นผู้อ�านวยความสะดวก โดยจะต้องเตรียมสภาพ  ห้องเรียนและวิธีการ
สอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้

5 ศาสตร์การสอน (Science of Teaching) หมายถึงความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู ้และการสอนที่สังคม 
 โลกได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 
 ศิลปะการสอน (Art of Teaching) หมายถึงความรู้และความสามารถในการน�าจิตวิทยา วิธีการและ 
 เทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ในการสอนเพื่อช่วยให้การสอนมีความน่าสนใจ สนุก มีชีวิตชีวาและช่วยให้ผู้เรียน 
 สามารถเรียนรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ราบรื่น และมีความสุข อ้างอิงจาก ทิศนา แขมณี, ศำสตร์กำรสอน  
 องค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพ, กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ ์
 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�ากิจกรรม (Learning by Doing)
 :  ในการจัดการเรยีนรู้เพ่ือพัฒนาสูค่วามเป็นนักประดษิฐ์นัน้ จดุเน้นส�าคญั 

 คือการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ อย่างต่อเนื่อง
 : ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�านวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning  

 Facilitator) 
 : ครเูป็นท้ังผูส้นับสนุน และผูใ้ห้ก�าลงัใจไม่ให้นกัเรยีนละทิง้ความพยายาม  

 ในกรณทีีผู่เ้รยีนบางกลุม่อาจประสบผลส�าเรจ็คิดสิง่ประดษิฐ์ได้ แต่บาง 
 กลุ่มอาจไม่ส�าเร็จ และร่วมเรียนรู้สร้างสิ่งใหม่ไปพร้อม ๆ กับลูกศิษย์

ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ :  ทฤษฏีในกลุ่มของการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน (Constructionism) ความรู้จะเกิดข้ึนและ 
สร้างขึน้โดยผูเ้รยีนเอง กระบวนการการเรยีนรูจ้ะมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
หากกระบวนการนั้นมีความหมายกับผู้เรียน

วิธีการจัดการเรียนรู้  : การวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีทฤษฏ ี
การเรียนรู้รองรับ

 : เตรียมการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน
 : ให้ผูเ้รียนเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิติั โดยท�าโครงงาน (Project- based  

 Instruction) หรือในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
     : ต้องให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่มากพอ 
    : ต้องพัฒนาทั้งคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ และต้องพัฒนา 

 อย่างต่อเนื่อง อาจเริ่มพัฒนาตั้งแต่ชั้น ม. 1 ถึง ม.3 ต่อเนื่องจนถึง  
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 มัธยมศึกษาปีที่ 6  เช่นการพัฒนาทักษะการคิดด้วยเทคนิค หมวก 6 ใบ7  

 การฝึกให้นักเรียนท�างานร่วมกันแบบจิกซอร์ (jigsaw)8
 : การประเมนิเพือ่การพฒันานกัเรยีนในด้านความรูค้ณุลกัษณะ และทกัษะ 

 เป็นระยะ (formative assesment): การประเมินสรุปผล (summative  
 assessment) จากการรายงาน (report) และการแสดงผลงาน  
 (Show) การน�าเสนอผลงาน (Presentation)

ผลลัพธ์การเรียนรู้  : องค์ความรู้ใหม่/คุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ /
สิ่งประดิษฐ์

 กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 มีเป้าหมาย 
เพื่อผู้เรียนหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง เป็นผู้สร้างผลผลิต สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม 
ดงัน้ัน ครูจงึจ�าเป็นต้องออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง และสร้างสรรค์
ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์    
             
4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อผู้เรียน 
มีคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
และทักษะนักประดิษฐ์ ประกอบด้วย (1) ปัจจัย (inputs) (2). กระบวนการ  
(processes)  (3) การประเมินและอ�านวยการ (control) (4) การปรับปรุงแก้ไข 
(feedback) และ (5) ผลลัพธ์ (outputs) ดังภาพที่ 3 ต่อไปนี้ 

7 เทคนิคหมวก 6 ใบ เป็นเทคนิคการคิด ของ De Bono (1986) เป็นผู้คิดขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนคิดรอบ
ด้าน ศกึษาวธิกีารฝึกทักษะการคิดด้วยหมวก 6 ใบเพ่ิมเตมิได้ในบทที ่2 จากบทเรียนการจดัการเรียน
รู้ของครูสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เรื่องนวัตกรรมกักเก็บน�้าเลียนแบบสับปะรดสี 

8 การท�างานร่วมกันแบบจิกซอร์ (jigsaw) เป็นการฝึกให้นักเรียนท�างานเป็นกลุ่มบนความหลากหลาย
ของสมาชิก ศึกษาการฝึกทักษะการท�างานกลุ่มแบบจิกซอร์เพิ่มเติมได้ในบทที่ 2 จากบทเรียนการ
จัดการเรียนรู้ของครูสมไชย กระต่ายทอง เรื่องโครงงานระบบสมองฝังตัว 
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ภำพที่ 3  องค์ประกอบระบบการจัดการเรียนรู้ 
 การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ทักษะของนักประดิษฐ์น้ัน ให้ความส�าคัญกับการจัดการที่ต้องจัดให้เป็นระบบ  
มีขั้นตอนการท�างานสัมพันธ์กัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบที่มีความสมบูรณ์จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 5 ด้าน จ�านวน 12 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
 4.1 ด้ำนปัจจัยน�ำเข้ำ (inputs) มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  (1) ผู้เรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญท่ีสุดครูจะต้องค�านึงถึง
ลกัษณะของผูเ้รียน ได้แก่ความสามารถทางสตปัิญญา อตัราการเรยีน ลกัษณะการเรยีน 
ประสบการณ์เดิม 
  (2) ครูเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ ต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์ จากผู้บอกความรู้
เป็นผู้อ�านวยการให้เกิดการเรียนรู้ (learning facilitator) ให้ผู้เรียนสร้างความรู ้
ด้วยตนเอง เป็นผูอ้�านวยความสะดวก เสริมแรง และสร้างแรงบนัดาลใจ ผูจ้ดักจิกรรม 
ผู้ประเมิน และผู้สนับสนุนส่งเสริม เป็นต้น
   (3) การต้ังจุดประสงค์ ในการจัดการเรยีนการสอน แต่ละครัง้ครคูวร
ระลึกว่าผู้เรียน จะได้คิดแก้ปัญหาอะไรบ้าง ทักษะ และคุณลักษณะอะไร การเปิด
โอกาสให้แสดงความคดิสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหานัน้อย่างไร และการจะแก้ปัญหา
หรือคิดสร้างสรรค์สิ่งใดได้จ�าเป็นจะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเดิมท้ังในด้านข้อมูล 
ความคิดรวบยอด และหลักการ อย่างเพียงพอ
   (4) เนื้อหาสาระ หรือการจัดประสบการณ์ท่ีเป็นสื่อกลางน�าผู้เรียน
ไปสู่จุดหมายปลายทางที่คาดหวังไว้ 

4. ปรับปรุงแกไข

3. การประเมิน

1. ปจจัย
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 4.2  ด้ำน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ (processes) มี 4 องค์ประกอบ 
        (1) การเตรียมความพร้อม ว่าจะจัดการเรียนรู้อย่างไร เพ่ือผู้เรียน 
มีความรู้ ทักษะคุณลักษณะตามที่เป้าหมายก�าหนด
  (2) การด�าเนนิการจดัการเรยีนรูโ้ดยผู้เรยีนเป็นศนูย์กลาง ให้ผูเ้รยีน
ใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคดิ) กระบวนการทางสงัคม (กระบวนการ
กลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วม9 โดยมีรูปแบบการสอนแบบเน้น
โครงการ (Project-Based Instruction) หรือ การเรียนการสอนแบบเน้นผลงาน 
(Productivity-Based Instruction) หรือบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบต่างๆ โดยเน้นการน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อ�านวย
ความสะดวก (facilitator) จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการปฏิบัติ 
ฝึกทักษะ บ่มเพาะคุณลักษณะที่ดี        
  (3)  การสร้างเสริมทักษะกระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม  
  (4)  การจัดกิจกรรมสนบัสนนุส�าหรับนักเรยีนเรยีนรูเ้รว็ หรอืเรยีนช้า
เรียนไม่ทัน 
 4.3 ด้ำน กำรประเมินและอ�ำนวยกำร (Control) มี 2 องค์ประกอบคือ 
                 (1)  การประเมินผลเพ่ือการพฒันาผู้เรียน (Formative Assessment) 
เพื่อดูว่าผู้เรียนได้ทักษะและความรู้ที่จ�าเป็นเหล่านั้น ไปแล้วหรือยัง ผู้เรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ในแต่ละขั้นตอนแล้วหรือยัง และประเมินภาพ 
ความส�าเร็จ (Summative Assessment) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนรู้  
  (2)  อ�านวยการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ก�าลังใจ และช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
ระยะ ระหว่างทางการเรียนรู้ 
 4.4  ด้ำน ผลลัพธ์ ผลผลิต คือ ความรู้ใหม่ คุณลักษณะและทักษะของ
นักประดิษฐ์ และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 4.5 ด้ำน ข้อมูลย้อนกลับ กำรปรับปรุงแก้ไข (Feedback) คือ  
การวิเคราะห์ข้อมูล คิดวิธีการปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ ผลผลิต การจัดการเรียนรู้ต่อไป 
เช่น ท�าไมผูเ้รยีนไม่สามารถสร้างผลผลติได้ ผูเ้รยีนอาจจะยงัมพีืน้ฐานความรูเ้ดิมไม่
9 พิมพันธ์ เตชะคุปต์, กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ: แนวคิด วิธีและเทคนิคกำรสอน, 

กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว), 2544, 6-9,17.
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เพยีงพอ การจดัการเรยีนรูไ้ม่น่าสนใจ สือ่การเรยีนไม่ดพีอ ผูเ้รยีนไม่มคีวามสขุ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นต้องได้การปรับปรุง อย่างไรถึงน�าไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น
 สรุปแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ทักษะของนักประดิษฐ์และสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ได้ ต้องจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบมี 12 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 4 ต่อไปนี้

ภำพที่ 4 การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และทักษะของนักประดิษฐ์10

10  สงัด อุทรานันท์, เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ, กรุงเทพฯ: ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย, 2532, ?.
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Learn From The Best,

Create The Inventors



บทที่ 2
บทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์
ประกอบภาพยนตร์สั้น

จากหลักการการจัดการเรียนรู้
น�าไปสู่การปฏิบัติจริง

 ทเรียนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของ 
 ผู้เรยีนให้เป็นนักประดิษฐ์ต่อไปน้ีเป็นบทเรยีนจากครท่ีูมีวธีิปฏบัิติ
ท่ีดีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ และทักษะของผู้เรียน 
จนกระท่ังผูเ้รยีนสามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์ และได้รบัรางวลัจากการประกวด
ในเวทีระดับนานาชาติ 

 วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ดี (Best Practices)  ประกอบด้วย                 
 P การจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( Child Center) ให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism)       
 P การจัดการเรียนรู ้รูปแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based  
Instruction) แบบเน้น ผลงาน (Productivity-Based Instruction) แบบวิจัย 
เป็นฐาน (Research-Based Instruction) และบูรณาการรูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้แบบต่าง ๆ โดยเน้นการน�าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้
 P การจัดการเรียนรู้อย่างมีหลักการ เป็นระบบมีข้ันตอน โดยพัฒนา
ความรู้ คุณลักษณะ และทักษะผ่านรายวิชาตามหลักสูตร และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
(Activity Based Learning) ภายในและภายนอกห้องเรียน         

บ
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เรื่องท่ี 1 การจัดการเรียนรู้ของครูสุวารี พงศ์ธีระวรรณ  
และเรื่องเล่าการสร้างส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน เรื่อง นวัตกรรม 
กักเก็บน�า้เลียนแบบสับปะรดส ีโรงเรยีนสุราษฎร์พทิยา  ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ภำพยนตร์สั้น กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ 
เรื่อง นวัตกรรมกักเก็บน�้ำเลียนแบบสับปะรดสี     

ความเป็นมา
 โลกยุคปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมอย่าง
ชัดเจน เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในทุกวงการ ครอบคลุมวิถีการด�าเนินชีวิตของ
ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษา 
 ระบบการจัดการศึกษาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งด้านการจัดระบบบริหาร การพัฒนาบุคลากร  

“จินตนาการ
   เปลี่ยนโลกได้…”

“ถ้าไม่หยุดจินตนาการ 
ย่อมเห็นแสงสว่าง
อยู่ปลายฟ้าเสมอ”
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โดยค�านึงถึงคุณภาพผู้เรียน มุ่งเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นนวัตกร การเปลี่ยนแปลง 
มีส่วนส�าคัญและมุ่งมั่นพัฒนาให้สัมฤทธิผลคือ ผู ้เรียนเป็นผู้สร้างสิ่งประดิษฐ ์
ออกสู่สังคมโลก
 ดังนั้น จากความส�าคัญดังกล่าว ครูสุวารี พงษ์ธีระวรรณ จึงได้มีแนวคิด
ในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้มีความ
เป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยใช้หลักส�าคัญคือ การฝึกคิดประดิษฐ์ 
สร้างตามความสามารถ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสภาพจริงในท้องถ่ิน  
บนฐานคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้โจทย์จากสิ่งใกล้ตัว ใช้วิธีคิดเป็นข้ันตอนของ 
นักวิทยาศาสตร์  มีโลกและนวัตกรรมใหม่ๆเป็นเครื่องช้ีแนะ มีการขับเคลื่อน
ภายใต้ฐานคิดที่ค�านึงถึง ความพอเพียง มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้ในการ
สร้างนวัตกรรม และที่ส�าคัญคือการมีคุณธรรมในการคิดสร้างนวัตกรรม ผ่าน
กิจกรรม“โครงงานวิทย์ฯ ชิดชาวบ้าน” เพื่อมุ่งเน้นเกิดความสามารถในการคิด  
ความสามารถในการแก้ปัญหา จากปัญหาจรงิทีอ่ยูใ่กล้ชดิกบันกัเรยีน  พฒันาความ
สามารถในการสือ่สาร ความสามารถในการใช้ทกัษะชวีติ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยอีย่างมปีระสทิธภิาพ ครูสวุารี ครสูอนสาระวทิยาศาสตร์จงึได้จดักจิกรรม
ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการพัฒนาเป็น 3 ค่ายคือ ค่ายแรก ค่ายเพาะกล้า  
ค่ายที่สอง ค่ายปลูกกล้า ค่ายที่ 3 ค่ายต่อกล้าให้เติบใหญ่ เพื่อพัฒนานักเรียน 
อย่างต่อเนื่องจนมีการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพสู่สังคม

วัตถุประสงค์
 1)  เพื่อให้นกัเรียนสามารถสรา้งนวตักรรม ตามความสามารถ  ตามความ
สนใจและสอดคล้องกับสภาพจริงในท้องถิ่น
 2) เพื่อให้นักเรียนสามารถน�าความรู้  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีงไปใช้ในการด�ารงชวีติ ดแูลรกัษาสิง่มชีวิีตอืน่ เฝ้าระวัง หรือพฒันาสิง่แวดล้อม
 3) เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุปัญหาของโครงงาน  ด�าเนินการสร้าง
นวัตกรรม  โดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  และน�าเสนอข้อมูลของโครงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
    เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้อง
วางแผนเป็นขั้นตอนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตั้งแต่กระบวนการคิดขั้นต้นไปจนถึง
ความคดิขัน้สงู ภายใต้หลกัคดิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  โดยการเริม่ต้นเตรยีม
ความพร้อมที่ส�าคัญของผู้เรียน ใน 5 ด้านส�าคัญ คือ  
 1.  จัดชุดกิจกรรมให้นักเรียนวางแผนศึกษาค้นคว้า เพื่อท�าความเข้าใจ
เนื้อหาแกนหลักทางวิชาการ (mastering core content)  
 2.  จัดชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (thinking 
critically) และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (solving complex problems) 
 3. จัดชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท�างานร่วมกันเป็นกลุ ่ม (working  
collaboratively) 
 4. จัดชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
(communicating effectively) และการเป็นผู้ริเริ่ม (self-directed) และรับ 
ค�าวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างดี (incorporate feedback
 โดยมกีรอบการด�าเนนิกจิกรรม ภายใต้หลกัการทีส่�าคญัคอื การน�าหลกัปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดทฤษฎีที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด 
สร้างสรรค์ น�าทฤษฎี หมวก 6 ใบและแผนผังมโนทัศน์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ 
พัฒนาความสามารถในการคดิจดัท�าแผนการจดักจิกรรมเพือ่พฒันากระบวนการคิด
 1) สร้างโมเดลการเรียนรู้ SRP. STEM Model  โดยเริ่มจุดประกายความ
สนใจด้วยบริบทของท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อน�ามาก�าหนด
ปัญหาทีนั่กเรียนสนใจ น�าประเด็นปัญหามาปรกึษาอาจารย์ทีป่รกึษา ใช้ชุดกิจกรรม
ระดมความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม SRP.STEM  Model   
 2) การจัดท�าชุดกิจกรรม SRP.STEM Model ที่มุ่งเน้นให้โครงงานวิทย์ฯ 
ชิดชาวบ้าน และได้น�าแนวคิดของทฤษฎีหมวก 6 ใบ ของเดอโบโน มาจัดกิจกรรม
ท�าให้การคิดเป็นขั้นตอนแบบบันไดเพื่อให้คิดทีละขั้นด้วยความละเอียดรอบคอบ 
และน�าแผนผังมโนทัศน์มาใช้สร้างมิติด้านเจตคติทางสมอง คือจินตนาการ ความ
ยืดหยุ่น มาเป็นกรอบด้วยกิจกรรมชุดกิจกรรม SRP. Model ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม

 ในการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด ได้ออกแบบให้
แต่ละกิจกรรมมีการพัฒนาทักษะ การคิด ทั้งการคิดข้ันต้นและข้ันสูงจ�านวน 5 
กิจกรรม คือ กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหา กิจกรรมสรรหาหลักการ กิจกรรมผสาน 
ความคิด กิจกรรมพินิจรอบด้าน กิจกรรมเชี่ยวชาญการคิด ดังนี้ คือ

แนวทางของนวัตกร แนวทางของการท�ากิจกรรม

 

 

 

 

SRP. 
Model 

จิกฐษรศเ
งยีพเอพ  
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กิจกรรมที่ 1  วิเครำะห์ปัญหำ
กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกก�าหนดปัญหา สามารถรับรู้สถานการณ์ 

วเิคราะห์สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้  และก�าหนดปัญหาจากสถานการณ์ได้ โดยใช้แผนผงั
ปลาคู ่ซึง่เป็นแผนผงัทีใ่ช้มองหาปัญหา และสาเหตุอย่างมเีหตผุล ภายใต้สถานการณ์
ทีพ่บเหน็ ดงัน้ันในกจิกรรมนีจ้ะเริม่จากให้นกัเรยีนได้รบัรูส้ถานการณ์ แล้วจงึน�ามา
วิเคราะห์

จำกสถำนกำรณ์ที่ก�ำหนดให้  
 1. ระบุปัญหำที่ต้องแก้ไข และสำเหตุ  โดยใช้แผนผังปลำคู่ ตัวที่ 1  

 2. ระบุแนวทำงที่จะน�ำมำใช้ในกำรแก้ไข โดยใช้แผนผังปลำคู่ ตัวที่ 2

14 
 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 1   วิเคราะหปญหา 
 กิจกรรมน้ีมุงเนนใหนักเรียนไดฝกกําหนดปญหา สามารถรับรูสถานการณ วิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้น   

และกําหนดปญหาจากสถานการณได โดยใชแผนผังปลาคู ซึ่งเปนแผนผังทีใ่ชมองหาปญหา และสาเหตุอยาง 
มีเหตุผล ภายใตสถานการณที่พบเห็น ดังน้ันในกิจกรรมน้ีจะเริ่มจากใหนักเรียนไดรับรูสถานการณ แลวจึง 
นํามาวิเคราะห 
 
จากสถานการณท่ีกําหนดให   

1. ระบุปญหาที่ตองแกไข    และสาเหตุ  โดยใชแผนผังปลาคู  ตัวที่  1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. ระบุแนวทางท่ีจะนํามาใชในการแกไข   โดยใชแผนผังปลาคู  ตัวท่ี  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

14 
 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 1   วิเคราะหปญหา 
 กิจกรรมน้ีมุงเนนใหนักเรียนไดฝกกําหนดปญหา สามารถรับรูสถานการณ วิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้น   

และกําหนดปญหาจากสถานการณได โดยใชแผนผังปลาคู ซึ่งเปนแผนผังทีใ่ชมองหาปญหา และสาเหตุอยาง 
มีเหตุผล ภายใตสถานการณที่พบเห็น ดังน้ันในกิจกรรมน้ีจะเริ่มจากใหนักเรียนไดรับรูสถานการณ แลวจึง 
นํามาวิเคราะห 
 
จากสถานการณท่ีกําหนดให   

1. ระบุปญหาที่ตองแกไข    และสาเหตุ  โดยใชแผนผังปลาคู  ตัวที่  1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. ระบุแนวทางท่ีจะนํามาใชในการแกไข   โดยใชแผนผังปลาคู  ตัวท่ี  2 
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กิจกรรมที่ 2 สรรหำหลักกำร
 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้สืบค้นแนวคิด ทฤษฎี หลักการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาก่อนลงมือสร้างนวัตกรรม

กิจกรรมที่ 3  ผสำนควำมคิด
 เมื่อท�าการสืบค้นข้อมูลแล้ว  ให้พัฒนาการคิดริเริ่ม  หลักการ  หรือความ
รู้ จากนวัตกรรมเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว สู่แนวคิดในการสร้างนวัตกรรมให้ใหม่   

15 
 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 สรรหาหลักการ 
 เปนกิจกรรมทีมุ่งเนนใหนักเรยีนไดสืบคนแนวคิด  ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหา 
กอนลงมือสรางนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
กิจกรรมท่ี 3   ผสานความคิด 

เมื่อทําการสืบคนขอมูลแลว  ใหพัฒนาการคิดริเริ่ม  หลักการ  หรือความรู จากนวัตกรรมเดิม 
ที่มีอยูกอนแลว สูแนวคิดในการสรางนวัตกรรมใหใหม    
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กิจกรรมท่ี 2 สรรหาหลักการ 
 เปนกิจกรรมทีมุ่งเนนใหนักเรยีนไดสืบคนแนวคิด  ทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหา 
กอนลงมือสรางนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
กิจกรรมท่ี 3   ผสานความคิด 

เมื่อทําการสืบคนขอมูลแลว  ใหพัฒนาการคิดริเริ่ม  หลักการ  หรือความรู จากนวัตกรรมเดิม 
ที่มีอยูกอนแลว สูแนวคิดในการสรางนวัตกรรมใหใหม    
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กิจกรรมที่ 4 พินิจรอบด้ำน
 เมื่อมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่แล้ว  พัฒนาทักษะการคิด
วิจารณญาณ  มองหาจุดด้อย ปัญหา  อุปสรรค จุดเด่น ข้อดี และลงข้อสรุปก่อน
พัฒนาเป็นนวัตกรรม
กิจกรรม
 วิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้นจำกเรื่องที่จะท�ำ
 

 วิเครำะห์จุดเด่นของสิ่งที่จะท�ำ

 ลงควำมเห็นของกลุ่ม

16 
 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 พินิจรอบดาน 
เมื่อมีแนวคิดในการสรางนวัตกรรมใหมแลว  พัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ  มองหาจุดดอย ปญหา   

อุปสรรค จุดเดน ขอดี และลงขอสรุปกอนพัฒนาเปนนวัตกรรม 
กิจกรรม 

วิเคราะหปญหาอุปสรรคทีอ่าจจะเกิดขึน้จากเรื่องที่จะทํา 
 
 
 
 
วิเคราะหจุดเดนของสิ่งที่จะทํา 
 
 
 
 
ลงความเหน็ของกลุม 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมท่ี 5 เชี่ยวชาญการคิด 

เปนกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากทุกกิจกรรม มาเช่ือมโยงกัน เปนภาพราง
สิ่งประดิษฐตามแนวคิดใหม  และเรียบเรียงระบบการสรางนวัตกรรมอยางเปนขั้นตอน 

 
 
 

 

  
 
 

  

 
ประโยชน ขอด ี จุดเดน 
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กิจกรรมท่ี 4 พินิจรอบดาน 
เมื่อมีแนวคิดในการสรางนวัตกรรมใหมแลว  พัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ  มองหาจุดดอย ปญหา   

อุปสรรค จุดเดน ขอดี และลงขอสรุปกอนพัฒนาเปนนวัตกรรม 
กิจกรรม 

วิเคราะหปญหาอุปสรรคทีอ่าจจะเกิดขึน้จากเรื่องที่จะทํา 
 
 
 
 
วิเคราะหจุดเดนของสิ่งที่จะทํา 
 
 
 
 
ลงความเหน็ของกลุม 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมท่ี 5 เชี่ยวชาญการคิด 

เปนกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากทุกกิจกรรม มาเช่ือมโยงกัน เปนภาพราง
สิ่งประดิษฐตามแนวคิดใหม  และเรียบเรียงระบบการสรางนวัตกรรมอยางเปนขั้นตอน 

 
 
 

 

  
 
 

  

 
ประโยชน ขอด ี จุดเดน 
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กิจกรรมท่ี 4 พินิจรอบดาน 
เมื่อมีแนวคิดในการสรางนวัตกรรมใหมแลว  พัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ  มองหาจุดดอย ปญหา   

อุปสรรค จุดเดน ขอดี และลงขอสรุปกอนพัฒนาเปนนวัตกรรม 
กิจกรรม 

วิเคราะหปญหาอุปสรรคทีอ่าจจะเกิดขึน้จากเรื่องที่จะทํา 
 
 
 
 
วิเคราะหจุดเดนของสิ่งที่จะทํา 
 
 
 
 
ลงความเหน็ของกลุม 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมท่ี 5 เชี่ยวชาญการคิด 

เปนกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากทุกกิจกรรม มาเช่ือมโยงกัน เปนภาพราง
สิ่งประดิษฐตามแนวคิดใหม  และเรียบเรียงระบบการสรางนวัตกรรมอยางเปนขั้นตอน 

 
 
 

 

  
 
 

  

 
ประโยชน ขอด ี จุดเดน 
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กิจกรรมที่ 5 เชี่ยวชำญกำรคิด
 เป็นกิจกรรมทีมุ่่งพฒันาทกัษะการคดิสงัเคราะห์ข้อมลูทีร่วบรวมได้จากทุก
กิจกรรม มาเชื่อมโยงกัน เป็นภาพร่างสิ่งประดิษฐ์ตามแนวคิดใหม่  และเรียบเรียง
ระบบการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นขั้นตอน

17 
 

 
กิจกรรมท่ี 5 เชี่ยวชาญการคิด 

เปนกิจกรรมทีมุ่งพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากทุกกิจกรรม มาเช่ือมโยงกัน เปนภาพราง
สิ่งประดิษฐตามแนวคิดใหม  และเรียบเรียงระบบการสรางนวัตกรรมอยางเปนขั้นตอน 

 
 
 

 

  
 
 
 

 ผลการจดัการเรียนรู้ 

      1. นักเรียนสามารถระบุปญหาของชุมชนที่นักเรียนมีความสนใจได 
     
 
  2. นักเรียนนําหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการออกแบบ  เลือกใชวัสดุอุปกรณได
อยางเหมาะสม  
      3. นักเรียนสามารถแกปญหาที่สนใจดวยการทําโครงงานวิทยฯ ชิดชาวบาน  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      4. นักเรียนเผยแพรและนําเสนอผลงานโครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ไดพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยฯ ชิดชาวบาน ดวยเทคนิคหมวก 6 ใบของ Edward De Bono 

เพ่ือใชในการเรียนโครงงานและสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรพิทยา และได
ดําเนินการผลิตชุดกิจกรรมน้ีที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และนําไปทดสอบกับนักเรียน ซึ่งสรุปผลได
ดังน้ี 

1. การวิเคราะหคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือจากผูเช่ียวชาญ 5 ทานมีคา ดัชนีความ
เช่ือมั่น IOC เทากับ 1 ในทุกหัวขอของการประเมินซึ่งอยูในระดับใชไดทุกขอ หลังจากน้ันนําไปทดสอบกับ
นักเรียนพบวานักเรียนพึงพอใจในระดับที่ดีมาก (99.6%) และประสิทธิภาพของเคร่ืองมือมีคา E1/E2 = 
91.63 / 94.85  ซึ่งถือวาอยูในระดับดี 

       2. ผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเมื่อไดนําชุดกิจกรรมโครงงานวิทยฯ ชิดชาวบาน ไปใช
ในดานการเรียนการสอน พบวาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนหลังเรียนที่ไดใชชุดกิจกรรมมีผลการเรียนที่ดีกวา
นักเรียนที่ไมไดใชชุดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.000, pair t test) และเมื่อทําการประเมินเจต
คติของนักเรียนพบวานักเรียนของโรงเรียนสุราษฎรพิทยา มีความพึงพอใจในระดับมากที่รอยละ 84.42  

 

ปรับปรุงนาํไปใช 

ผลการจัดการเรียนรู้
 1. นักเรียนสามารถระบุปัญหาของชุมชนที่นักเรียนมีความสนใจได้
      2. นักเรยีนน�าหลกัคดิของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการออกแบบ  
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 
      3. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่สนใจด้วยการท�าโครงงานวิทย์ฯ ชิดชาว
บ้าน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. นักเรียนเผยแพร่และน�าเสนอผลงานโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการส�าคัญ	ส่งผลต่อการเป็นนักประดิษฐ์
กระบวนกำรในกำรสร้ำงสิง่ประดษิฐ์ทีไ่ด้รบัรำงวลัชนะเลศิระดบัโลกคอื

ชิ้นงำนเรื่อง “นวัตกรรมกักเก็บน�้ำเลียนแบบสับปะรดสี” 
นวตักรรมการกกัเกบ็น�า้โดยเลยีนแบบสบัปะรดส ี Bromeliaceae เป็นการ

ศกึษานวัตกรรมใหม่ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเลยีนแบบ
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ความสามารถในการกักเก็บน�้าของพืชตามธรรมชาติ ซึ่งค�านึงถึงรูปทรงที่สามารถ
กักเก็บน�้าและดักจับน�้าของพืช จากการทบทวนเอกสารพบว่า สับปะรดสีพันธุ์  
Aechmea aculeatosepala เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้และพบในเขต 
แห้งแล้ง เนื่องจากมีโครงสร้างที่เหมาะสมในการกักเก็บน�้าและดักจับน�้า 

สบัปะรดสพีนัธุ ์Aechmea aculeatosepala พบว่า ส่วนดกัจบัน�า้ท่ีส�าคญั
มหีลายส่วน ได้แก่ แผ่นใบ ทีม่ขีอบใบทัง้สองข้างบางกว่าบรเิวณกลางใบท�าให้แผ่นใบ
มลีกัษณะเป็นรปูตวัยเูหมอืนรางน�า้ น�า้ไหลไปกกัเกบ็ทีแ่อ่งระหว่างกาบใบ (Rosette) 
หนามเล็ก ๆ  บริเวณรอบใบ บิดเป็นมุม 50 องศากับขอบใบ ช่วยดึงน�้าที่อยู่ห่างจาก
ขอบใบในระยะ 2 มิลลิเมตร ให้เข้ามาในใบได้  ผิวใบด้านหน้าใบและหลังใบช่วยให้
น�้าไหลลงไปรวมกันที่รางรับน�้า เนื่องจากแรงยึดติด (Adhesive force) ระหว่างน�้า
กับผิวใบมากกว่าแรงเชื่อมแน่น (Cohesive force) ของน�้า นอกจากนี้ ส่วนกักเก็บ
น�้าของสับปะรดสี Aechmea aculeatosepala เกิดจากใบเรียงเหลื่อมซ้อนกัน  
กาบใบด้านล่างจะกว้างออก ขอบใบบาง มลีกัษณะเป็นแอ่งกกัเกบ็น�า้ทรงกรวยตรง
กลางล�าต้น และระหว่างซอกใบทุกใบก็สามารถเก็บน�้าได้ ซึ่งสามารถกักเก็บน�้าได้
มากกว่าภาชนะทรงกรวยที่มีขนาดเท่ากันถึง 17.28  เปอร์เซ็นต์

จากข้อมูลสับปะรดสีพันธุ์ Aechmea aculeatosepala ได้น�ามาเป็นต้น
แบบสร้างอุปกรณ์ในการกักเก็บน�้า โดยประดิษฐ์จากแผ่นอะลูมิเนียม เนื่องจาก
แผ่นอะลูมิเนียมมีความจุความร้อนน้อย ในช่วงเวลากลางคืนเมื่อไอน�้าในอากาศ
มากระทบจึงกล่ันตัวเป็นหยดน�้าได้ง่าย เมื่อน�าชุดอุปกรณ์นี้ไปใช้จริง โดยติดต้ัง
บนต้นยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ต้นละ 3 ชุด จ�านวน 10 ต้น  
ต่อสายน�้าเกลือปักลงในดินห่างจากโคนต้น 1 เมตร พบว่า ความช้ืนในดินท่ีใช้
ชุดอุปกรณ์จะมีค่าสูงกว่าความชื้นในดินที่ไม่ใช้ชุดอุปกรณ์ และไม่รดน�้า 17.65 
เปอร์เซ็นต์ และมีความชื้นในดินใกล้เคียงกับการรดน�้าตามปกติ ซึ่งน้อยกว่า รดน�้า
ปกติ 9.80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ต้นยางพาราที่ใช้ชุดอุปกรณ์สามารถให้ผลผลิต
สูงกว่าไม่ได้ใช้ชุดอุปกรณ์ 57.50 เปอร์เซ็นต์  ด้วยราคาต้นทุนชุดละ 25 บาท  
เมื่อน�าไปใช้กับต้นยางพาราเพียง 6 วัน ก็จะคุ้มราคาทุน
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คุณลักษณะและทักษะที่พบของนักเรียนที่จะก้าว 
เข้าสู่ความเป็นนักประดิษฐ์
 1) นักเรียนมีแรงบันดาลใจอยากเป็นนักประดิษฐ ์
เหมือนรุ ่นพี่ ท�าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเป็นสากล 
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
 2) มีจิตสาธารณะต้องการช่วยสังคมโครงงานของ
นักเรียนสามารถน�าไปแก้ปัญหาของชุมชนได้
 3)  มีทักษะการต้ังค�าถามสามารถระบุปัญหาความ
ต้องการการค้นพบ มีทักษะการสังเกต การคิดเชื่อมโยง 
เลียนแบบธรรมชาติ การค้นคว้าวิจัย การท�างานเป็นทีม น�าไป
สู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
            

ปัจจัยที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ
ความพร้อมของผู้เรียน ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี ด้านประสบการณ์ของผู้ประดิษฐ์ ที่ได้เร่ิมพัฒนา
ตนเองตั้งแต่อยู่ในระดับชั้น ม.1
ความพร้อมด้านการสนบัสนนุจากฝ่ายบรหิารทีใ่ห้ความสะดวก 
ในการอนมุตัโิครงการโครงงานวทิยาศาสตร์ ให้การดแูล สร้างขวญั 
และก�าลังใจให้แก่ครูและนักเรียน
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน ที่ให้การ 
ดแูลเร่ืองเงนิทนุในการจดัท�าโครงงาน คอื ส�านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สสวท. ภาคสังคมในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และมีแหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้า ที่มีความพร้อม
ให้นกัเรยีนได้ค้นหาความรู ้คอื สวนยางพารา สวนพฤกษศาสตร์ 
ของโรงเรียน มหาวิทยาลัย

หน่วยงำน 
ภำยนอก 

นักเรียน

ผู้บริหำร

 การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์  • 23



ข้อคิด...
 ในการประดษิฐ์ชิน้งานดงักล่าว นกัเรยีนกลุม่นีม้รีะบบการท�างานทีช่ดัเจน
เป็นขั้นตอน คือ  ศึกษาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวใช้ทักษะการสังเกต สอบถาม มองหา
ปัญหาจากสิ่งที่ได้ศึกษา แล้วร่วมกันระดมความคิดว่าจะแก้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างไร 
หลังจากนั้นนักเรียนได้ท�าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล น�าข้อมูลมาร่วมกันอภิปราย  
ร่วมกันวางแผนการด�าเนินการ ร่างออกแบบสดุท้ายของช้ินงานว่าจะออกมาอย่างไร 
จัดเตรียมว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง จะต้องใช้เงินทุนเท่าไร แล้ววางแผนด�าเนินการ 
ปรึกษาครูที่ปรึกษาทุกขั้นตอน ลงมือตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน ทดสอบและ
ทดลองใช้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง ซึ่งเป็นการท�างานภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง คอื มคีวามพอประมาณ ในการเลอืกใช้วสัดทุีม่รีาคาต้นทนุต�า่ เพือ่
ให้เหมาะแก่ชาวสวนยาง มเีหตผุลเชงิวทิยาศาสตร์ในการเลยีนแบบสบัปะรดส ีและ
การเลือกใช้อะลูมิเนียมในการสร้างชิ้นงาน มีการพิจารณาไตร่ตรองและใคร่ครวญ
ก่อนลงมือ จึงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี   น�าไปใช้จริง เมื่อเกิดผลดีแล้วจึงเผยแพร่ผลงาน 
ในกระบวนการศกึษานีน้กัเรยีนท�าตามขัน้ตอนของ SRP. Model ทีน่กัเรยีนได้เรยีน
รู้มาก่อนหน้าการลงมือปฏิบัติจริง
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 นางสาวธิดารัตน์  เพียรจัด

น.ส.สุรีย์พร  ตรีเพชรประภา 

 นางสาวกาญจนา  คมกล้า  

จนิตนาการเปลีย่นโลกได้ ถ้าเราไม่หยดุคดิ ไม่หยดุ
จินตนาการ ย่อมได้เห็นแสงสว่างอยู่ปลายฟ้าเสมอ นี่คือ 
สญัญาใจของเพือ่นรัก 3 คน น.ส.สรุย์ีพร ตรเีพชรประภา (ขวญั) 
นางสาวกาญจนา คมกล้า (ฝ้าย) นางสาวธดิารตัน์ เพยีรจดั (ตนู) 
ทั้ง 3 คน เข้าร่วมชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
และเริม่ท�าโครงงานวทิยาศาสตร์ตัง้แต่ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
และพัฒนาความคิดการสร้างสิ่งประดิษฐ์เร่ือยๆ มาจนจบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 การคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ จะคิดโจทย์
ปัญหาง่ายๆ ใกล้ๆ ตวั จากความต้องการแก้ปัญหาให้ชมุชน 
ผลงานชิ้นแรกเกิดจากการพัฒนาคุณภาพของเชือกกล้วย 
ให้เหนียว และคิดพัฒนาต่อยอดเป็นการปรับปรุงคุณภาพ
ของเสื่อกระจูด จนกระทั่ง เป็นเสื่อกระจูดนอนสบาย 
พร้อมรับผู้ป่วยนอนติดเตียงที่มีปัญหาแผลกดทับ ผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือผู ้ป่วย เพื่อช่วยสังคม ชุมชน เป็นสิ่ง 
ที่พวกเราภูมิใจ และชุมชน สังคม ก็ภาคภูมิใจในพวกเรา

ส�าหรับสิ่งประดิษฐ ์เรื่องนวัตกรรมกักเก็บน�้า 
เลยีนแบบสบัปะรดส ีเกดิขึน้จาก การมาเข้าค่ายท�าโครงงาน 
ช่วงปิดภาคเรียน ท�าให้เราพบหัวข้อในการท�าโครงงาน  
พวกเราสังเกตเห็นว่าในช่วงปิดภาคเรียนที่ไม่มีใครมารดน�้า

เรื่องเล่าการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน เรื่องนวัตกรรม 
กักเก็บน�้า เลียนแบบสับปะรดสี โรงเรียนสุราษฎร ์พิทยา  
อ�าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี รางวลัชนะเลิศในการประกวด
นวัตกรรมอนุรักษ์น�้าในระดับโลก 2016 “The Winner  
Of Stockholm Junior Water Prize 2016” จากเจ้าชาย  
Carl Philip ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน                                                                     
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ต้นไม้ แต่เจ้าต้นสับปะรดสีในสวนหย่อม 
ไม่เหี่ยวเฉา แถมมีน�้าขังอยู่กลางล�าต้นด้วย 
เราเริ่มสนใจ เอ๊ะ! ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น  

พวกเราเริม่เชือ่มโยงสูอ่าชพีเกษตรกร 
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย โดยเฉพาะใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ีพวกเราจงึระดมความคิด 
สมองของพวกเราก�าลงัเชือ่มต่อจกิซอร์เลก็ ๆ  
ให้เป็นสเกลใหญ่  ต้นสบัปะรดสนีีมี้พฒันาการ

อย่างไรจึงสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความแห้งแล้ง พวกเราเริ่มสนใจ 
และค้นหา เราเข้าไปในโลกกว้าง เข้าไปค้นหาทางอินเตอร์เน็ต เราคิดจะจับ 
ละอองน�า้เลก็ ๆ  ในอากาศแล้วรวบรวมให้เป็นหยดน�า้ ก่อนไหลลงสูท่ีก่กัเกบ็ บทเรยีน
ของสับปะรดสี เริ่มเชื่อมโยง เราประชุมหารือกัน 

สบัปะรดส ีจะช่วยให้สวนยางพาราของบ้านของเราชุม่ชืน้ในฤดูแล้งได้ไหม?
เราจะเอาจุดเด่นของเจ้าสับปะรดสีนี้มาเช่ือมโยงกับสวนยางพาราของเรา

ได้อย่างไร?
วันน้ีแต่ละคนต่างก็มีแต่ค�าถาม เราสามคนจึงต้องรีบไปหาครูท่ีปรึกษา  

ครูชมเราว่า “พวกเธอช่างเก่งจังสามารถระบุปัญหาได้ชัดและทุกปัญหาก็รอค�าตอบ 
จริง ๆ” แต่ “ครูก็ไม่รู้ค�าตอบเหมือนกัน และอยากรู้เหมือน ๆ กับเธอนี่แหละ  
แล้วเราจะท�าอย่างไรถึงจะรู้ค�าตอบ” 

ขวัญบอกว่า “เราต้องค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะ” ฝ้ายบอกว่า “เราต้องทดลอง
หาค�าตอบค่ะ” ตูนบอกว่า “เราต้องวางแผนดี ๆ ค่ะ” แล้วเราทั้งสามคน 
กเ็ริม่วางแผนด�าเนนิการ โดยมต้ีนยางพาราทีร่อสิง่ประดษิฐ์ของเราไปช่วยเหลอือยู่ 

เมื่อมีแต่ข้อสงสัยอย่างนี้ก็ต้องศึกษาค้นคว้าตามแบบที่ครูเคยสอน 
พวกเราเอาไว้ สิ่งที่พวกเราคิดไม่ใช่ความเพ้อฝันในที่สุด การค้นหาของพวกเราก็ได้
ค้นพบนักประดิษฐ์ผู ้ยิ่งใหญ่ของโลกผู ้ได้รับสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่ง 
นักประดิษฐ์ไทย” คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรง 
ได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัล Global leader Award จากองค์การทรัพย์สิน 
ทางปัญญาโลกและทรงเป็นพระมหากษัตริย ์พระองค์แรกของโลกที่ได ้รับ 
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ทูลเกล้าถวายรางวัลน้ี ความคิดที่ดูสับสนของพวกเราท้ังสามคนเริ่มกระจ่างชัด  
พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 จับหมอกได้ทรงมีพระราชด�ารัสในการดักจับหมอกโดยใช้ 
วัสดุรูพรุน เช่น ตาข่ายไนลอน เสื่อล�าแพน จะท�าให้เกิดการควบแน่น และกลั่นตัว
เป็นหยดน�้าได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชด�าริ 

 

และมีคนหลายคนที่สามารถจับไอน�้าในอากาศใหม้าอยู่ในรูปหยดน�้าและ
กักเก็บเอามาใช้ได้  ถ้าเช่นนั้นสับปะรดสีก็น่าจะน�ามาสร้างเป็นนวัตกรรมที่กักเก็บ
น�้าได้เช่นกัน  ขวัญ ฝ้าย ตูน  ได้ใช้เวลาเข้าสืบค้นข้อมูลอย่างจริงจัง พบว่าปัจจุบัน
มีวิธีการกักเก็บน�้าโดยลอกเลียนแบบธรรมชาติ หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น Warka 
Water นวตักรรมกกัเกบ็น�า้สะอาดในเอธโิอเปียและทวปีแอฟรกิา ทีส่ร้างขึน้เพือ่ใช้
ประโยชน์ในการรวบรวมไอน�้า ซึ่งเลียนแบบจากต้นไม้ท้องถิ่นชื่อ Warka  
ในเอธิโอเปีย โครงสร้างท�าจาก ก้าน Juncus หรือไม้ไผ่ทอกันเป็นรูปกรอบแจกัน 
ภายในมีวัสดุตาข่ายพลาสติกที่ท�าจากเส้นใยไนลอนและพอลิโพรไพลีน ท�าหน้าที่
เป็นอโุมงค์ส�าหรับการรวมตวัของน�า้ในแต่ละวนั หยดน�า้จะไหลไปตามตาข่ายลงไป
ในอ่างที่ฐานหอคอย โดยการเก็บเกี่ยวไอน�้าในบรรยากาศ จะท�าให้ได้น�้าดื่ม 
อย่างน้อย 25 แกลลอน Warka Water สามารถท�าให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้พัฒนา
คุณภาพชีวิต นอกจากน้ันยังมีนวัตกรรมกักเก็บน�้า นวัตกรรมต้นไม้กระหายน�้า
ออกแบบส�าหรับการใช้งานในทะเลทราย ในเขตร้อนของแอฟริกาและอเมริกาที่มี
อณุหภมูแิตกต่างระหว่างกลางวนักบักลางคนื เป็นอปุกรณ์ท่ีมรีปูทรงต้นไม้ขนาดใหญ่ 
สามารถดูดซับความชื้นจากอากาศ และออกแบบพื้นผิวท่ีพับและขยายตัวของ
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พวกเราเริ่มเช่ือมโยงสูอาชีพเกษตรกรซึ่งเปนอาชีพหลักของคนไทย โดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎรธานี   
พวกเราจึงระดมความคิด สมองของพวกเรากําลังเช่ือมตอจิกซอรเล็ก ๆ ใหเปนสเกลใหญ  ตนสับปะรดสีน้ีมี
พัฒนาการอยางไรจึงสามารถดํารงชีวิตอยูไดทามกลางความแหงแลง  พวกเราเริ่มสนใจและคนหา เราเขาไปใน
โลกกวาง เขาไปคนหาทางอินเตอรเน็ต เราคิดจะจับละอองนํ้าเล็ก ๆ ในอากาศแลวรวบรวมใหเปนหยดนํ้า กอน
ไหลลงสูที่กักเก็บ  บทเรียนของสับปะรดสี เร่ิมเช่ือมโยง เราประชุมหารือกัน  มีการโตแยงกันบางในบางครั้ง  

ขวัญบอกวา  “เราตองรูจักสับปะรดสีใหมากกวาน้ี” ตูนเริ่มสงสัย  “แลวสับปะรดสี  จะชวยใหสวน
ยางพาราของบานของเราชุมช้ืนในฤดูแลงไดไหมเราสงสารพอ  พอถึงฤดูแลง บางครั้งตนยางพาราตายหมดเลย ได
ผลผลิตก็นอยดวย”   ฝาย  ก็มีปญหาใหกลุมไดชวยกันคิดเชนกัน  " แลวเราจะเอาจุดเดนของเจาสับปะรดสีน้ีมา
เช่ือมโยงกับสวนยางพาราของตูนไดอยางไร” 

วันน้ีแตละคนตางก็มีแตคําถาม แลวใครจะตอบได เราสามคนจึงตองรีบไปหาครูที่ปรึกษา ครูยอนถาม
เรากลับ ดวยคําถามเดียวกันกับที่เราสงสัย ครูชมเราวา “พวกเธอชางเกงจังสามารถระบุปญหาไดชัดและทุก
ปญหาก็รอคําตอบจริง ๆ” แต  “ครูก็ไมรูคําตอบเหมือนกัน และอยากรูเหมือน ๆ กับเธอน่ีแหละ แลวเราจะทํา
อยางไรถึงจะรูคําตอบ”  

ขวัญบอกวา “เราตองคนควาเพ่ิมเติมคะ” ฝายบอกวา “เราตองทดลองหาคําตอบคะ” ตูนบอกวา  “ 
เราตองวางแผนดี ๆ คะ” แลวเราทั้งสามคนก็เริ่มวางแผนดําเนินการ มีตนยางพาราสวนของตูนที่รอสิ่งประดิษฐ
ของเราไปชวยเหลืออยู  

เมื่อมีแตขอสงสัยอยางน้ีก็ตองศึกษาคนควาตามแบบที่ครูเคยสอนพวกเราเอาไว สิ่งที่พวกเราคิดไมใช
ความเพอฝนในที่สุด การคนหาของพวกเราก็ไดคนพบนักประดิษฐผูย่ิงใหญของโลกผูไดรับสมัญญานามวาพระ
บิดาแหงนักประดิษฐไทย” คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงไดรับการทูลเกลาถวาย
รางวัล Global  leader  Award จากองคการทรัพยสินทางปญญาโลกและทรงเปนพระมหากษัตริยพระองค
แรกของโลกที่ไดรับทูลเกลาถวายรางวัลน้ี ความคิดที่ดูสับสนของพวกเราทั้งสามคนเริ่มกระจางชัด พอหลวง
รัชกาลที่ 9 จับหมอกไดทรงมีพระราชดํารัสในการดักจับหมอกโดยใชวัสดุรูพรุน เชน ตาขายไนลอน เสื่อลําแพน 
จะทําใหเกิดการควบแนน และกลั่นตัวเปนหยดนํ้าได ซึ่งเปนหน่ึงในโครงการพระราชดําริ  

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-3   “การดักจับหมอกโดยใชวัสดุรูพรุน”  
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระตําหนักภูพิงคฯ จ. เชียงใหม        
            

2 

ภาพที่ 2-3 “กำรดักจับหมอกโดยใช้วัสดุรูพรุน” 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระต�าหนักภูพิงค์ฯ จ. เชียงใหม่       
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หลังคาน�าอนุภาคของน�้าสู่ส่วนกลางของล�าต้น และเคร่ืองดักหมอก เพื่อน�ามาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร 

ขวัญได้บอกกับเพื่อน ๆ  ว่า “ตอนนี้เรามีก�าลังใจขึ้นเป็นกองแล้วนะ  มีคน
คิดแบบเราและท�าได้จริงแล้วด้วย ที่ส�าคัญมันมีประโยชน์ต่อผู้คนมาก ๆ เลย”

ฝ้ายบอกว่า “การค้นคว้าครั้งนี้ ท�าให้เรารู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างมาก  
ทีไ่ด้รู้ว่าพ่อหลวงของเรา ทรงสนพระทยัในเรือ่งการจับหมอกเช่นเดยีวกนั เราจะเดิน
ตามรอยเท้าพ่อ ไม่ย่อท้อ มองความส�าเรจ็และผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูอ้ืน่เป็น
ที่ตั้ง  ที่ส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือฉันจะเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ให้เหมือนพระองค์
ท่านให้ได้” ตูนและขวัญก็บอกว่า “เราสองคนก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน” เมื่อทุกคน
พร้อมใจทีจ่ะเดนิตามรอยเท้าพ่อ ดังนัน้ความมัน่คงหนกัแน่นจรงิจงั และมเีป้าหมาย
ชัดเจน ก็เกิดขึ้นตามมา

พลังที่เริ่มถดถอย พลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ ทั้งสามคนเริ่มต้นงานใหม่ด้วยความ
ทุ่มเท ครูบอกเราว่า “ถ้าจะเดินตามรอยเท้าพ่อ อย่าลืมที่พ่อสอน  พ่อหลวงบอกว่า 
จะท�าการท�างานใดต้องค�านึงถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอประมาณ  
มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้ความรู้ และคุณธรรม ปรัชญานี้จะท�าให้เราท�างาน 
ได้ส�าเรจ็เพราะเรามองรอบด้าน” และครูกย็งับอกด้วยว่า “สิง่ส�าคญัทีเ่ราจะขาดไม่ได้
คือความเพียรพยายาม เฉกเช่น พระมหาชนก” ครูยังย�้าเตือนว่า “ตอนนี้เราท้ัง 
สามคนได้ยดึหลกัคดิตามแบบพ่อหลวงเป็นหางเสอื ใช้บงัคบัเรอืของเราให้แล่นไปสู่
เป้าหมายให้ได้ ดังนั้นอย่าได้ย่อท้อ”

เราทั้งสามคนสนใจเกี่ยวกับการกักเก็บน�้าของสับปะรดสีพันธุ์ Aechmea 
aculeatosepela  เนื่องจากพบว่าสับปะรดสีชนิดนี้เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโต
ได้และพบในเขตแห้งแล้ง มีโครงสร้างที่เหมาะสมในการกักเก็บน�้าและดักจับน�้า  
เราจึงมีแนวคิดสร้างอุปกรณ์ในการกักเก็บน�้า โดยเลียนแบบสับปะรดสีวงศ์  
Bromeliaceae

พวกเราจงึได้เริม่ศกึษาโครงสร้างของสบัปะรดสอีย่างจรงิจงั ได้สมัผสัในสิง่
ทีไ่ม่เคยสมัผสั ได้รู้จรงิในส่ิงทีไ่ม่เคยรูจ้รงิ ความลุม่ลกึละเอยีดรอบคอบในการศกึษา
ท�าให้ได้พบเห็นโครงสร้างที่มีความแตกต่างจากพืชโดยทั่วไป ได้ศึกษาและ 

28 • การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์	



รู้ถงึเหตทุีส่บัปะรดสสีามารถดักจบัละอองน�า้ในอากาศและกกัเกบ็หยดน�า้ได้เพราะ
สภาพพื้นผิวใบท่ีเป็นมันวาว ท�าให้หยดน�้าไม่ยึดเกาะ และไหลรวมกันเป็นหยด  
รูปร่างของใบที่เป็นแบบรางรับน�้า ท�าให้น�้ารวมกันเป็นหยดใหญ่ไหลลงมารวมกัน
ในรางได้ และตรงกลางของกาบใบจะซ้อนกนัเป็นแอ่ง ขอบของกาบใบจะประกบแน่น
ท�าให้น�า้ถกูกักเก็บไหลไปไหนไม่ได้ จงึเป็นเสมอืนบ่อทีร่อรบัน�า้จากรางใบ ส่วนขอบใบ
จะมหีนามทีจ่ะเกีย่วหยดน�า้ทีก่ระเซน็อยูน่อกผวิใบให้มารวมกนัในรางรบัน�า้ของใบ 
โครงสร้างมหศัจรรย์น่ีเองทีท่�าให้สบัปะรดสีชนิดน้ีสามารถด�ารงชีวติอยูใ่นทะเลทราย 
และเขตแห้งแล้งได้ เมื่อเรียนรู้การปรับโครงสร้างของสับปะรดสีได้เป็นอย่างดีแล้ว
ก็ถึงเวลาลงมือสร้างนวัตกรรมกัน   

จะเห็นได้ว่าก่อนจะตัดสินใจลงมือสร้างนวัตกรรมก็ต้องเรียนรู้มากมาย  
เมื่อรู้ว่าจะสร้างให้มีรูปอย่างไรดีแล้ว คราวนี้ก็มาติดตรงที่ว่า แล้วจะเอาวัสดุใดมา 
สร้างรูปทรงสับปะรดสี  ฝ้ายเริ่มตั้งค�าถามให้แก่กลุ่มได้คิด

“เราจะเอาวสัดอุะไรมาสร้างดล่ีะ” ท�าให้ทัง้กลุม่ต้องพบปัญหาใหญ่ ท่ีต้อง
ครุ่นคิด

แล้วตูนก็เป็นคนได้ค�าตอบ “รู้แล้ว รู้แล้ว เราใช้สังกะสีดีกว่า เพราะเราเคย
สังเกตที่คอกวัว ที่สวนของเรา ซึ่งมุงด้วยหลังคาสังกะสี ตอนกลางคืนจะมีหยดน�้า
เต็มไปหมดเลย ตอนเช้าจะเห็นหยดน�้าตกลงมาที่ชายคาด้วย”

ขวัญดีใจ อุทานเสียงหลงว่า “ใช่เลย เราเคยเรียนในวิชาฟิสิกส์ โลหะ  
ที่มีความจุความร้อนน้อย  

จะคายความร้อนเร็ว จึงท�าให้เย็นกว่าสิ่งรอบข้าง ท�าให้ไอน�้าที่มาปะทะ 
จับตัวเป็นหยดน�้า จึงพบว่า มีหยดน�้าบน
หลังคาสังกะสีในเวลากลางคืน”

ตนูดใีจ “งัน้เราไปหาสงักะสมีาท�ารูป
ทรงโครงสร้างสับปะรดสีกันเถอะ”

ฝ้ายถามด้วยความสงสัย “สังกะสี 
ดทีีส่ดุใช่ไหม ท่ีจะเป็นวสัดทุีเ่ราจะเลอืกใช้กนั”

ทั้งสามเริ่มไม่แน่ใจ  จึงเข้าไปสืบค้น
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ข้อมูล และสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วก็พบว่า วัสดุที่ดีที่สุดที่ควรเลือกใช้ 
เนื่องจากมีความจุความร้อนน้อยกว่าสังกะสี และจะท�าให้เกิดหยดน�้าได้ดีกว่า  
คืออะลูมิเนียม ซึ่งมีราคาไม่สูงเกินไป

เมื่อได้รูปทรง และวัสดุ เรียบร้อยแล้ว ทั้งสามก็ลงมือท�า ทันที  เร่ิมน�า 
แผ่นอลูมิเนียมมาตัดให้มีรูปร่างเหมือนใบสับปะรดสี แล้วประกอบเข้าด้วยกัน  
ทดสอบ และแก้ไขหลายครั้งจากหลาย ๆ รูปแบบที่พวกเราคิดขึ้นมา

ทั้งสามคนเริ่มทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน เอาชิ้นวัสดุ มาวางเหนือ
น�้าเย็น เปรียบเทียบกับวัสดุชนิดอื่น ทุกคนต่างยิ้มด้วยความยินดี วัสดุที่ใช้นี้เกิดผลดี
ดังที่วางแผนเอาไว้  จึงช่วยกันประกอบชิ้นงานเป็นต้นสับปะรดสี แล้วเอาไปวาง 
ใต้ต้นไม้ เฝ้าสังเกตหยดน�้ากันทั้งคืน จะเกิดหยดน�้าขึ้นได้จริงไหม คือค�าถาม 
ที่ทั้งสามคนอยากได้ค�าตอบ ต่อสายน�้าเกลือจากแอ่งตรงกลางของต้นสับปะรดสี
จ�าลอง เพ่ือลงไปเก็บในหลอดทดลองขนาดเลก็เพือ่วดัปริมาณ ทดสอบกนัหลายครัง้  
แล้วน�ากลับมาแก้ไขข้อบกพร่อง ท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่าจนพอใจ

ในที่สุดก็ได้นวัตกรรมกักเก็บน�้าเลียนแบบสับปะรดสีตามจุดมุ่งหมาย  
แต่จะน�าไปใช้ได้จริงไหม คือ สิ่งที่สงสัย แล้วทุกคน ก็ตกลงกันน�าไปทดสอบจริง 
ที่สวนยางพาราของตูน ในที่สุดนวัตกรรมนี้ก็สามารถสร้างความชื้นให้แก่ดิน 
ในสวนยางพาราได้

จากข้อมูลสับปะรดสีพันธุ์ Aechmea aculeatosepala ได้น�ามาเป็น 
ต้นแบบสร้างอุปกรณ์ในการกักเก็บน�้า โดยประดิษฐ์จากแผ่นอะลูมิเนียม เนื่องจาก
แผ่นอะลูมิเนียมมีความจุความร้อนน้อย ในช่วงเวลากลางคืนเมื่อไอน�้าในอากาศ 
มากระทบจึงกล่ันตัวเป็นหยดน�้าได้ง่าย เมื่อน�าชุดอุปกรณ์นี้ไปใช้จริง โดยติดตั้ง 

ภาพที่ 5 แผ่นอลูมิเนียมมาตัดให้เป็นรูปร่างเหมือนสับปะรดสี
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บนดินใต้ต้นยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ต้นละ 3 ชุด พบว่า 
ความชืน้ในดินทีใ่ช้ชดุอปุกรณ์จะมค่ีาสงูกว่า
ความชื้นในดินที่ไม่ใช้ชุดอุปกรณ์ นอกจากนี้
ต้นยางพาราที่ใช้ชุดอุปกรณ์สามารถให้
ผลผลิตสูงกว่าไม่ได้ใช้ชุดอุปกรณ์ 57.50 
เปอร์เซ็นต์ ด้วยราคาต้นทุนชุดละ 25 บาท

แล้วในที่สุดเรื่องง่าย ๆ ของเรา 
ก็เอาชนะใจกรรมการได้ในการแข่งขัน 
Thailand Junior Water Prize เราได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ได ้ เป ็นตัวแทนของ
ประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศสวีเดน 
ครั้งนี้เราปลาบปลื้มยินดีมาก

ภาพที่ 6 ทดสอบสิ่งประดิษฐ์โดยวางไว้

ใต้ต้นไม้ 

ภาพที่ 7 การพัฒนาปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์

ภาพที่ 8-12 บรรยากาศการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
และการรับมอบรางวัลจาก
การประกวดสิ่งประดิษฐ์
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ถึงวันแข่งขัน  มีคณะกรรมการ และผู้คนเข้ามาชมนิทรรศการของเรา  

ทั้งสามคนน�าเสนอกันเต็มท่ี เมื่อถึงวันประกาศรางวัลรู ้สึกตื่นเต้นมาก วันนี้ 

เราแต่งกายชุดไทยท่ีมีผู้เอื้อเฟื้อจัดให้เรา ทุกคนจัดเต็มเพื่อให้ชุดไทยดูสง่างาม 

ในงานนี้ ถึงเวลาประกาศผลก็เฝ้าลุ้นว่าประเทศไหนจะได้รางวัล  เพราะในงานนี้   

มีเพียง  2 รางวัลเท่านั้น เมื่อเวลาระทึกใจมาถึง  คือ ประกาศรางวัล The  Winner 

ทุกคนตั้งใจฟังมาก แล้วเขาก็เล่าให้ฟังถึงความน่าสนใจของเรื่องที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  

โดยไม่ได้บอกชื่อรางวัล  และชื่อประเทศ

ขวัญฟังที่เขาเล่าในงาน แล้วหันไปบอกเพื่อน ๆ ว่า “ท่ีเขาพูดตอนนี้  

คล้าย ๆ ผลงานของเรานะ” ตูนกับฝ้ายก็บอกว่า ใช่ มันเหมือนจะเป็นผลงานของ 

เรา และในที่สุดเขาก็ประกาศช่ือโครงงานและชื่อประเทศ ท้ังสามคนดีใจมาก ๆ  

เพ่ือน ๆ  ชาวต่างชาตทิกุคนเข้ามาแสดงความยนิด ีและทัง้สามคนกร็บีวิง่ขึน้บนเวที 

ด้วยความตื่นเต้นจนเห็นได้ชัด เพราะรางวัลท่ีได้รับนี้รับจากพระหัตถ์ของเจ้าชาย

คาร์ล ฟิลิป ผู้ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าชายที่หล่อติดอันดับหนึ่งในสามของโลก  

คืนนี้เป็นคืนที่ดีท่ีสุดในชีวิตของพวกเราคืนหน่ึง เพราะได้รับเกียรติจากเจ้าชาย  

ทรงฉายพระรูปร่วมด้วยและได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ นักข่าวต่างมารุมล้อม 

กว่าจะได้กลับที่พักเราก็พูดภาษาอังกฤษกันจนเมื่อยมือ   

เช้าวันใหม่เราถูกรุมล้อมด้วยนักข่าว เราพูดรู ้เรื่องบ้าง ไม่รู ้เรื่องบ้าง 

ตามระดับความลึกของภาษาที่เขาถามมา ตกเย็นเราได้โอกาสที่ดีกว่าประเทศอื่น 

นั่นคือ ได้เข้าเฝ้าและถวายช่อดอกไม้ให้กับคิง และควีน แห่งสวีเดน 

เรามาไกลมากกว่าที่เราคิดไว้ และเราก็ท�าได้จริงตามความฝัน เมื่อมุ่งมั่น

ฝันก็เป็นจริง เราก้มลงกราบขอบพระคุณครูทั้งสองท่าน เราติดตามข่าว 

ในประเทศไทย พบว่า เป็นที่ตื่นเต้นของคนทั้งประเทศ ข่าวที่เป็นข่าวของพวกเรา

มีคนเข้าชมจ�านวนมาก 
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 ทั้งหมดนี้คือ การเดินทางสู่ความส�าเร็จของนักเรียนสามคนที่ค่อย ๆ 

งอกงาม มีกระบวนการคิดกระบวนการท�างานที่มีต้นแบบ มีกระบวนการกลุ่มที่ดี 

สมาชิกทุกคนมีบทบาท มีส่วนร่วม และที่ส�าคัญไม่หยุดตามฝัน สิ่งที่ทั้งสามคนนี้มี

คือ ความประทับใจ ที่ท�าให้เขาตื่นขึ้นมาด้วยพลังแห่งหัวใจที่จะท�ามัน และท�าด้วย 

“หัวใจของพระมหาชนก” เพียรพยายามจนประสบความส�าเร็จ จึงเป็นอีกหนึ่ง 

บทเรียนที่ควรค่าแก่การเป็นต้นแบบที่ดีงามให้กับหลาย ๆ คน  
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วิเคราะห์บทเรียน
         เมื่อท่านได้ศึกษาบทเรียนเรื่องนวัตกรรมกักเก็บน�้ำเลียนแบบสับปะรดสี
แล้ว โปรดสะท้อนบทเรียนโดยตอบค�าถามต่อไปนี้ 
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างไร  
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ทักษะที่ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนเพื่อเป็นนักประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. คุณลักษณะของนักประดิษฐ์จากบทเรียนนี้คืออะไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. ผู้เรียน  เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม (Activity Base Learning)  และท�าให้ 
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างไรบ้าง     
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�านวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 
เป็นผู้สนับสนุนผู้ให้ก�าลังใจ (cheer up)  ให้ผู้เรียนคิดสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. ท่านจะประยกุต์บทเรยีนเรือ่งนีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ทักษะและคุณลักษณะ นักประดิษฐ์ให้กับผู้เรียนของท่านอย่างไร 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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ภำพยนตร์สั้น กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ 

เรื่อง ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนำม

“สิ่งประดิษฐ์ที่ดี  
ต้องตอบโจทย์ปัญหาได้”

“การท�าสิ่งประดิษฐ์ไม่ยาก
แต่ต้องวางแผนการท�างานดี ๆ”

เรื่องที่ 2 การจัดการเรียนรู้ของครูดวงพร สาลีติด และเรื่อง
เล่าการสร้างส่ิงประดิษฐ์ของนกัเรยีนเรือ่ง  ชดุอปุกรณ์ตัดไม้หนาม 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ความเป็นมา
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
และเป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในราชการที่ 6 ประจ�าจังหวัดราชบุรี สังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียน 
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จฯ มาทรงประกอบ
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พิธีเปิดและพระราชทานนามว่า “เบญจมราชูทิศ” แปลว่า อุทิศแด่พระราชา 
องค์ที่ 5 ต้ังอยู่เลขที่ 96 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  
เปิดท�าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
  จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด  มีศูนย์กลางตลาดผักผลไม ้
ในภูมิภาค  โดยเป็นหนึ่งในตลาดกลางสินค้าการเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง 
ของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ท�าไร่ 
ท�าสวน ครูดวงพร สาลีติดจึงเกิดแรงบันดาลใจในการท่ีจะน�าทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาใช้ ให้เกิดประโยชน ์
ให้นักเรียนได้คิดประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
การเกษตรกรรม
 ดังนั้นจึงให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ศึกษา
ปัญหาที่สนใจ วางแผน คิดค้น ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรของราชบุรีด้านความสะดวก ความปลอดภัยในด้านการประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งนักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลสิ่งประดิษฐ ์
ที่สนใจและน�ามาเสนอ เพื่อด�าเนินการออกแบบและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สนใจ 
ต่อไป

วัตถุประสงค์
         1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
         2.  เพือ่ประดิษฐ์อปุกรณ์ทีส่ามารถช่วยเหลอืเกษตรกรในด้านความสะดวก
และความปลอดภัย
         3.  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

การจัดการเรียนรู้
 การจัดการเรียนรู้ในการจัดท�าสิ่งประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม (Thorn 
flower & spiny plant cutting set) ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ PDCAS  
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  สามารถสรุปเป็นแผนผังขั้นตอน
การจัดกระบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ดังนี้
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ขั้นวางแผน(Plan) 
 

ขั้นดําเนินการ (Do) 

 

ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
(Action) 

 

ขั้นเผยแพรผลงาน

(Share) 

 

ขั้นประเมินผล

(Check) 
 

ระดมความคิด  วิเคราะหปญหา  สํารวจสภาพปญหาของทองถิ่นของจังหวัด

ราชบุรี  ซึ่งประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกร  จะตองมีการตัดกิ่ง  

การเก็บเกี่ยว  การดูแลรักษา  เพ่ือใหผลผลิตทางดานการเกษตรมีคุณภาพและมี

ความปลอดภัยในขณะทํางาน  ครูและนักเรียนรวมกันวางแผนการดําเนินงาน   

 

 1. ศึกษาขอมูลและวิธีการดําเนินการ 

2. นําขอมูลมาวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดทําอุปกรณสิ่งประดิษฐ 

3. เตรียมวัสดุ  อุปกรณ  เพ่ือนํามาประกอบเปนชิ้นงาน 

4. ประกอบอุปกรณสิ่งประดิษฐ 

5. นําอุปกรณสิ่งประดิษฐมาทดลองใช 

 6. นําอุปกรณสิ่งประดิษฐไปเผยแพรสูชุมชน 

 

นําอุปกรณสิ่งประดิษฐไปเผยแพรมีการประเมิน 

ความพึงพอใจของผูใช 

 

นําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุง/พัฒนาชิ้นงานใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

 

การสงชิ้นงานสิ่งประดิษฐชุดอุปกรณตัดไมหนาม (Thorn Flower & spiny plant 

cutting set)เขาประกวดในระดับชาติ  และระดับนานาชาติจนไดรับรางวัลรางวัล

เหรียญทอง  และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดดานอาหารและการเกษตร  จากการ

ประกวดเวทีนานาชาติ  International  Exhibition  For Young Invertors 

2017 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุน 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

แผนผงัที่ 1 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรูแบบ  PDCAS   

แผนผังที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ  PDCAS  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
 1. ครูให้ความรู้เก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายในชั้นเรียน  ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1  
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 2. ฝึกให้นักเรียนน�าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ โดยให้
นักเรียนแบ่งกลุ ่มๆละ 5-6 คน  โดยในกลุ ่มจะมีนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน  
คละกัน และให้นักเรียนทุกคนในแต่ละกลุ่มไปค้นหาปัญหาท่ีกลุ่มตนเองสนใจ  
โดยครูให้แนวทางว่า “ปัญหาที่นักเรียนจะศึกษาควรเป็นปัญหาเกี่ยวกับ 
สภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในจังหวัดหรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่”
 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ ่มน�าเสนอปัญหาของแต่ละคนในกลุ ่ม แล้ว 
คัดเลือกปัญหา โดยครูให้แนวทางในการคัดเลือกปัญหาของแต่ละกลุ ่มว่า 
ต้องสามารถท�าได้จริงและเกิดประโยชน์
 4. ให้นักเรียนน�าปัญหามาฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย
ให้นักเรียนฝึกตั้งวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา ฝึกตั้งสมมติฐาน ระบุวัสดุอุปกรณ์
ทีจ่ะใช้  ให้นกัเรยีนออกแบบการทดลอง ให้นกัเรยีนปฏิบตัจิรงิ  โดยมีคร ูผูป้กครอง
คอยให้ค�าแนะน�า
 5. ให้นักเรียนน�าชิ้นงานที่ได้ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง
 6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�าชิ้นงานของตนเองมาน�าเสนอให้ครูและเพื่อน
ในชั้นเรียน
 7. ครูคัดเลือกชิ้นงานเพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยครูศึกษาหา
ข้อมูล เกณฑ์ รายการการแข่งขันบนเวทีต่าง ๆ เพื่อน�ามาพิจารณาคัดเลือกชิ้นงาน
นักเรียน
 8. ครแูละผูป้กครองช่วยกนัฝึกซ้อมนกัเรยีนช่วงหลงัเลกิเรยีน วนัหยดุเสาร์-
อาทิตย์  โดยการน�าชิ้นงานมาทดลองใช้จริงและฝึกการน�าเสนอ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาชิ้นงานต่อไป
 9. นักเรยีนน�าชิน้งานไปเผยแพร่  โดยให้เกษตรกรทีป่ลกูพืชในชมุชนน�าไป
ทดลองใช้จริง
 10. ส�ารวจความพึงพอใจในการใช้งาน
 11. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน  
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ผลจากการจัดการเรียนรู้	นักเรียนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์	
หลายชิ้นงาน	ดังนี้
 เครื่องให้อาหารปลายี่สก เคร่ืองรดน�้า อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ 
อุปกรณ์รดน�้าต้นไม้อัตโนมัติ
  เครื่องแยกน�้าสะอาด เครื่องปอกผลไม้ อุปกรณ์ตัดไม้หนาม เครื่องล้างผัก 
รองเท้าปลอดภัย ไม้เท้าวิเศษ 
  เครื่องกรองน�้า เครื่องผ่อนแรงการเปิดถังแก๊ส อุปกรณ์แยกเหรียญ ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์
 สิ่งประดิษฐ์ ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนำม เกิดขึ้นเพราะต้องการแก้ปัญหาให้
เกษตรกรผู้ท�าสวนชะอม การป้องกันการถูกหนามต�ามือ นักเรียนทั้งสองคน คือ  
กัชบงกช หมอทรัพย์  และลลนา ศรีสงคราม จึงช่วยกันคิดว่าควรมีอุปกรณ์อะไร
ช่วยในการเดด็รดูชะอม ไม่ให้หนามต�ามอืได้  นกัเรยีนทัง้สองคนมาปรึกษาอาจารย์
ดวงพร ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูจึงให้นักเรียนทั้งสองคนไปวางแผนการด�าเนินงานต่อ 
โดยมคีรเูป็นทีป่รกึษา ให้ค�าแนะน�าการแก้ปัญหา และยนิดใีห้ความช่วยเหลอืในทกุเรือ่ง 
นักเรียนทั้งสองคนช่วยกันคิดและวางแผนการด�าเนินงาน เมื่อมาถึงข้ันตอน 
การออกแบบอุปกรณ์ตัดกิง่ชะอมนกัเรยีนจ�าได้ว่าสวนชะอมหน้าบ้านสงูเหนอืศรีษะ 
อุปกรณ์ต้องยาว จะได้ไม่ต้องโน้มกิง่และเพือ่ป้องกนัการถูกหนามต�ามอื ส่วนอปุกรณ์
เด็ดรูดต้องติดอยู่ด้วยกันแม้จะมีหน้าที่ต่างกันเพื่อสะดวก ในการใช้งาน 
 นักเรียนทั้งสองคนใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการออกแบบ ส่วนการจัดท�า 
ชดุอปุกรณ์ต้นแบบ นกัเรยีนได้ปรกึษาคณุพ่อเพราะคณุพ่อมีความรูเ้ชงิช่าง อปุกรณ์
ตัดรุ่นแรกไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ประเมินจากการให้คุณปู่เหน่งซึ่งเป็นคุณปู่ของ 
กัชบงกชทดลองใช้ เพราะยาวไม่สะดวกในการใช้งาน นักเรียนต้องกลับไปคิด 
แก้ปัญหาใหม่ จึงได้รุ่นที่สอง ส่วนอุปกรณ์เด็ดรูดไม่ต้องแก้ไขเพราะใช้งานได้ดี 
อปุกรณ์ตดั ออกแบบโดยอาศัยหลกัการท�างานแบบกรรไกรตดัซกิาร์ (cigar cutter)  
ส่วนอุปกรณ์เด็ดรูดอาศัยหลักการท�างานของกรรไกรแบบเชือกกระตุก (belt  
cutter) เมื่อจัดท�าชุดอุปกรณ์ต้นแบบเสร็จ น�าไปทดลองใช้ไม่มีปัญหาต้องแก้ไข 
จึงด�าเนินการขั้นต่อไปคือจัดท�าชิ้นงานจริง ซึ่งต้องพึ่งมืออาชีพ ตลอดระยะเวลา 
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ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร เ มื่ อ นั ก เ รี ย น 
ทั้งสองคนรายงานให ้ครูดวงพร 
ทราบตลอด ในการประดษิฐ์อปุกรณ์นี้ 
ผู ้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นคุณพ่อ 
ของกัชบงกช มีญาติพี่น ้องเป ็น
อาจารย์อยูท่ีว่ทิยาลยัเทคนคิราชบรุี 
แผนกช่างเช่ือม จึงเป็นโอกาสท่ี
ท�าให้นักเรียนทั้งสองคนได้อุปกรณ์
ตัวจริงท่ีตรงตามความต้องการและ
ใช ้ เวลาไม ่นาน วัสดุ ที่ ใช ้ เป ็น 
สแตนเลสเพื่อป้องกันการเกิดสนิม 
และใช้การเช่ือมประสาน ไม่ได้ใช้
กาวอย ่ า งชุดอุปกรณ ์ต ้นแบบ 
ที่ผู ้ปกครองท�าให้ราคาต้นทุนของ
อุปกรณ์ตัด 300 บาท ส่วนอุปกรณ์
เด็ดรูดราคา 45 บาท                       

คุณลักษณะที่พบของผู้เรียน 
ที่จะเป็นนักประดิษฐ ์จากการ
สงัเกตนกัเรยีนทีจ่ะคิดสิง่ประดษิฐ์ได้ 
นกัเรยีนจะมีคณุลกัษณะ และทกัษะ 
ดังนี้
 กล้าคิดท�าสิ่งใหม่ๆ ทดลอง
ความคดิ สามารถยอมรบัความผดิพลาด 
และมคีวามเพยีรพยายามทีจ่ะท�างาน
ให้ส�าเร็จ มีทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ์  และ ทักษะ 
การคิด
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รุ ่นที่  1 มุ ่งเน ้นการตัด

บริเวณสูงๆ แต่เกษตรกร

ไม่พึงพอใจ เพระขาดความ 

คล่องตัวในการใช้งาน

รุ่นที่ 1 ตัวห่วงใช้ท่อ PVC , ตัวแหนบและตัวรีด

เป็นเหล็ก มีโอกาสเป็นสนิม การยึดติดใช้กาว

เป็นส่วนใหญ่

รุ่นที่ 2

ทุกชิน้ส่วนของอปุกรณ์เป็น

สเตนเลสท้ังหมด  ไม่เป็น

สนิม การยึดติดใช้วิธีการ

เช่ือมประสาน  ใช้ได้ทั้งผู้

ถนัดซ้ายและขวา

รุน่ที ่2 มุง่เน้นความกระชบั  

ใช้งานง่าย พกพาสะดวก 

ท�าด้วยท่อ PVC และใบ

มีด cutter 

รุ ่นที่  3 ทุกชิ้นส่วนของ 

อปุกรณ์เป็นสเตนเลสทัง้หมด 

ไม่เป็นสนิมการยึดติดใช้วิธี

การเชื่อมประสาน ใบมีดที่

ใช้เป็น cigar cutter

อุปกรณ์ตัด

อุปกรณ์รูด



 นกัเรยีนทีค่ดิสิง่ประดิษฐ์ได้ จะเกดิความภาคภูมใิจ สนใจเรยีนรูก้ระบวนการ
คิดสิ่งประดิษฐ์ และกล้าคิดท�าสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกร 
ให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ในขณะเดียวกันนักเรียนได้รับค�าชื่นชม  
มีความภาคภูมิใจ ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนามน้ี ได้รับรางวัลจากการประกวด 
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ที่ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดข้ึน และได้รับคัดเลือกให ้
ไปประกวดยังประเทศญี่ปุ่น ได้รำงวัลเหรียญทอง และรำงวัลคะแนนรวมสูงสุด
ด้ำนอำหำรและกำรเกษตร จำกกำรประกวดเวทีนำนำชำติ International  
Exhibition For Young Inventors 2017 ณ เมืองนำโกยำ ประเทศญี่ปุ่น ด้วย  
เมื่อได้รับรางวัลแล้ว โรงเรียนได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานให้คณะครูและ
นักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นอกจากนี้ การคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ส่งผลให ้
คณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ช่ืนชมและประเมินให้ได้รับ
รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ�าปีการศึกษา 2560
   

ปัจจัยที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ
ครู             ครใูห้ความรูเ้กีย่วกบัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กบันกัเรยีน 
 กลุ่มเป้าหมาย ในชั้นเรียน                  

นักเรียน นักเรียนช่วยกันคิดและวางแผนการด�าเนินงาน

ผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ตรงตามความ 
 ต้องการและใช้เวลาไม่นาน  

ข้อคิด	...
 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีน้อยแต่นักเรียนก็มีความมานะพยายาม 
อย่างเต็มที่  และอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์บางชนิดราคาค่อนข้างสูง
 การสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ควรมีผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น   
และมีการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่มากขึ้น และมีประสิทธิภาพสามารถ 
ส่งเข้าแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
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 ผลงานสิง่ประดิษฐ์ทางวทิยาศาสตร์ 
“ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม” Thorn flower & 
spiny plant cutting set จัดท�าขึ้นเพื่อตัด
เก็บพืชที่มีหนาม ได้แก่ ชะอม กุหลาบ 
โป๊ยเซยีน ป้องกันไม่ให้หนามต�ามอื โดยเฉพาะ

เรื่องเล่าการสร้างส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน เรื่อง ชุดอุปกรณ์ 
ตัดไม้หนาม (Thorn flower & spiny plant cutting set)  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
รางวัลท่ีได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด
ด้านอาหารและการเกษตร จากการประกวดเวทีนานาชาติ  
International Exhibition For Young Inventors 2017 
 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

               เด็กหญิงกัชบงกช  หมอทรัพย์         เด็กหญิงลลนำ ศรีสงครำม

ชะอม นอกจากจะมีอุปกรณ์ในการตัดเก็บแล้วยังมีอุปกรณ์ท่ีช่วยในการเด็ดรูด  
ซ่ึงมี 2 ชิ้น ส�าหรับผู้ถนัดมือซ้ายหรือมือขวาให้เลือกใช้  ความจริงอุปกรณ์ชุดนี้ 
ในการแข่งขันคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทนประเทศได้น�าไปใช้กับชะอมอย่างเดียว  
จึงใช้ชื่อว่า “ชะอม...จิ๊บ จิ๊บ” เมื่อได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศจ�าเป็นต้องปรับ 
ให้เข้ากับบริบทของประเทศญี่ปุ ่นจึงปรับเนื้อหาการน�าเสนอและเปลี่ยนช่ือ 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่เป็นชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม  

ภำพที่ 1 ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม
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 ใบเตย หรือ กัชบงกช หมอทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาวน้อย
ผู้มปีระสบการณ์การจดัท�าสิง่ประดษิฐ์วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์หลายชิน้ตัง้แต่
สมัยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา ด้วยความเป็นเด็กช่างสังเกต ช่างสงสัย และชอบ
จินตนาการ จึงมักได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ให้ลงแข่งขันในเวทีสิ่งประดิษฐ ์
หลายเวที และเคยผ่านการแข่งขันเวทีสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติมาแล้ว มีไหวพริบ 
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส�าหรบัแรงจงูใจของใบเตยในการเข้าร่วมแข่งขนัในครัง้
นี้คือ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็น
ประเทศที่ริเริ่มจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์เวที IEYI ใคร ๆ ก็ทราบว่า
ประเทศญี่ปุ่นมักมีความคิด แนวคิดที่น่าสนใจในเรื่องสิ่งประดิษฐ์มาโดยตลอด
 “ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะประดิษฐ์อะไรดี แต่เราต้องหาสมาชิกทีมก่อน”  
ใบเตยคิด 
 “เลือกใครดีนะ” ใบเตยใช้เวลา 2-3 วันในการชักชวนเพื่อนร่วมห้องเข้าทีม 
แต่ผู้ที่ตอบตกลงคือ หัวหน้าห้องคนเก่ง ดีกรี 4.00 ทุกเทอม เธอชื่อ นานา  
หรือ ลลนา ศรีสงคราม เธอเป็นเด็กสาวผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ แม้ขาดประสบการณ์
ในการท�าสิ่งประดิษฐ์ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของใบเตย ส�าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาทีม  
คงไม่พ้นอาจารย์ดวงพร สาลีติด เพราะอาจารย์มีประสบการณ์เป็นอย่างดี เมื่อปีที่แล้ว 
อาจารย์และใบเตยได้เข้าร่วมแข่งสิง่ประดษิฐ์วทิยาศาสตร์งาน Asian Young Inventors 
Exhibition (AYIE) 2016 ที่ประเทศมาเลเซีย
 หลังจากตกลงร่วมทีมกัน สองสาวใบเตยและนานาก็มักจะปรึกษาหารือ
เรือ่งส่ิงประดิษฐ์ทีจ่ะจดัท�าอยูห่ลายสปัดาห์ จนกระทัง่วนัหนึง่ขณะทีใ่บเตยไปเยีย่ม
คุณปู่และเห็นบริเวณหน้าบ้านคุณปู่มีสวนชะอมที่งามมาก ต้นสูงเกือบ 2 เมตร  
ใบเตยเห็นคุณปู่เหน่ง เกษตรกรเจ้าของสวนชะอม ซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยกับคน 
ในครอบครัวใบเตยเป็นอย่างดีก�าลังเก็บชะอมโดยใช้กรรไกรตัดกิ่งไม้ และต้องสวม
ถุงมือเพื่อป้องกันหนามชะอม ทันใดนั้นใบเตยก็นึกออกแล้วว่า เธอกับนานาจะท�า
สิ่งประดิษฐ์อะไรเข้าแข่งขัน
 ในกระบวนการการจัดท�าสิ่งประดิษฐ์ มักเร่ิมจากมีปัญหาท่ีเราต้องการ
แก้ไขโดยน�าสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาใช้ จากนั้นวางแผนรวมถึงการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ 
การจัดท�าสิ่งประดิษฐ์ การประเมินผลโดยการทดลองน�าไปใช้จริง ถ้ายังไม่สามารถ
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แก้ปัญหาได้ดี ต้องมาปรับแก้สิ่งประดิษฐ์นั้นใหม่เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด และแน่นอน
ใบเตยก็น�าแนวคิดนี้มาใช้ในการจัดท�าสิ่งประดิษฐ์ของเธอ

 
              
 
 ใบเตยบอกนานาว่า ตอนนี้เธอต้องการแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้ท�าสวน
ชะอม เพื่อป้องกันการถูกหนามต�ามือ นานาเห็นด้วยและเสนอใบเตยว่า เราควรมี
อุปกรณ์ช่วยในการเด็ดรูดชะอมด้วย เพราะการเด็ดรูดก็ท�าให้หนามทิ่มต�ามือได้   
ใบเตยพยักหน้ารับ ทั้งสองชวนกันไปหาอาจารย์ดวงพรเพื่อแจ้งให้ทราบ อาจารย์
ดวงพรรับทราบและบอกให้นักเรียนทั้งสองคนไปวางแผนการด�าเนินงานต่อ  
อาจารย์ดวงพรให้ก�าลังใจนานาในฐานะนักประดิษฐ์หน้าใหม่ และเปิดโอกาสให ้
ทั้งคู่ปรึกษาปัญหาและยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง 
 ใบเตยและนานาต่างช่วยกันคิดและวางแผนการด�าเนินงาน เมื่อมาถึง 
ขัน้ตอนการออกแบบอปุกรณ์ตัดกิง่ชะอมใบเตยจ�าได้ว่าสวนชะอมหน้าบ้านสงูเหนอื
ศีรษะ อุปกรณ์ต้องยาว จะได้ไม่ต้องโน้มกิ่งเพื่อป้องกันการถูกหนามต�ามือ ส่วน
อุปกรณ์เด็ดรูดต้องติดอยู่ด้วยกันแม้จะมีหน้าที่ต่างกันเพื่อสะดวกในการใช้งาน 
 ทั้งสองใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการออกแบบ ส่วนการจัดท�าชุดอุปกรณ์
ต้นแบบ ใบเตยต้องปรึกษาคุณพ่อเพราะคุณพ่อมีความรู้เชิงช่างอยู่บ้าง อุปกรณ์ตัด
รุ่นแรกไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ประเมนิจากการให้คณุปูเ่หน่งทดลองใช้ เพราะยาว
ไม่สะดวกในการใช้งาน ใบเตยต้องกลับไปคิดแก้ปัญหาใหม่ จึงได้รุ่นท่ีสอง ส่วน
อปุกรณ์เดด็รูดไม่ต้องแก้ไขเพราะใช้งานได้ด ีใบเตยบอกว่าอปุกรณ์ตดัออกแบบโดย
อาศัยหลักการท�างานของ cigar cutter ส่วนอุปกรณ์เด็ดรูดอาศัยหลักการท�างาน
ของ belt cutter เมือ่จดัท�าชดุอปุกรณ์ต้นแบบเสรจ็ น�าไปทดลองใช้ไม่มปัีญหาต้อง
แก้ไข ขัน้ต่อไปคอืจดัท�าชิน้งานจรงิ ซึง่ต้องพึง่มอือาชพี ตลอดระยะเวลาการด�าเนนิ
การสองคนรายงานให้อาจารย์ดวงพรทราบตลอด อาจารย์ดวงพรได้แต่ย�้าเรื่อง
ส�าคัญอีกเรื่องที่บางครั้งใบเตยก็มักมองข้ามไป
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 “เม่ืออุปกรณ์เสร็จ อย่าลืมเก็บข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานนะคะ 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ การประเมินผลที่ดีไม่ควรใช้ความรู้สึก” อาจารย์ดวงพร
แนะน�าสองสาว
 คุณพ่อพาใบเตยไปพบพี่วิทย์ เป็นอาจารย์อยู่ท่ีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
แผนกช่างเชือ่ม จงึเป็นโอกาสเหมาะทีท่�าให้ใบเตยและนานาได้อปุกรณ์ตวัจรงิทีต่รง
ตามความต้องการและใช้เวลาไม่นาน วสัดุทีใ่ช้เป็นสเตนเลสเพือ่ป้องกนัการเกดิสนมิ 
และใช้การเชื่อมประสาน ไม่ได้ใช้กาวอย่างชุดอุปกรณ์ต้นแบบที่คุณพ่อท�าให้  
ราคาต้นทุนของอุปกรณ์ตัด 300 บาท ส่วนอุปกรณ์เด็ดรูดราคา 45 บาท 

รุ่นที่ 1 มุ่งเน้นการตัดบริเวณสูงๆ 

แต่เกษตรกรไม่พึงพอใจ  เพราะ

ขาดความคล่องตัวในการใช้งาน

รุ่นที่ 2 มุ่งเน้นความกระชับ ใช้

งานง่าย พกพาสะดวก ท�าด้วย

ท่อ พีวีซี และใบมีดคัตเตอร์ 

รุ่นที่ 3 ทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์

เป็นสเตนเลสทั้งหมด ไม่เป็นสนิม

การยึดติดใช้วิธีการเชื่อมประสาน 

ใบมีดที่ใช้เป็นแบบกรรไกรตัด

ซิการ์ (cigar cutter)

รุ่นที่ 1 ตัวห่วงใช้ท่อ พีวีซี , ตัวแหนบและ

ตัวรีดเป็นเหล็ก มีโอกาสเป็นสนิม การยึด

ติดใช้กาวเป็นส่วนใหญ่

รุ่นที่ 2 ทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์เป็นสเตนเลส

ทั้งหมด  ไม่เป็นสนิม การยึดติดใช้วิธีการเชื่อม

ประสาน  ใช้ได้ทั้งผู้ถนัดซ้ายและขวา

อุปกรณ์ตัด

อุปกรณ์เด็ดรูด

ภำพที่ 2  การพัฒนาชุดอุปกรณ์
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 ทนัททีีช่ดุอปุกรณ์เสรจ็ ใบเตยและนานากล็งพืน้ทีท่�าการเกบ็ข้อมลูเพือ่หา
ประสิทธิภาพการใช้งาน อปุกรณ์ตัดน�าไปให้เกษตรกรผู้ท�าสวนชะอมใช้เปรยีบเทียบ
กับกรรไกรตดักิง่ ส่วนอปุกรณ์เดด็รดูน�าไปให้แม่บ้านและแม่ครวั ใช้เปรยีบเทยีบกบั
การเด็ดรูดด้วยมือเปล่า การประเมินผลนับจากจ�านวนกิ่งที่ตัดเก็บและเด็ดรูดใน 1 
นาที
 ก่อนท�าการเก็บข้อมูล ทั้งคู่ต้องมั่นใจว่ากลุ่มตัวอย่างทุกคนสามารถใช้งาน
อุปกรณ์ได้คล่องแคล่ว จึงต้องช่วยกันสาธิตการใช้งาน
 “สวมห่วงท่ีน้ิวกลางและนิว้นางสวมเชอืกทีน้ิ่วโป้ง เปิดอปุกรณ์ให้ยอดชะอม
อยู่กลางใบมีด ก�าน้ิวทุกน้ิว พร้อมใช้อุ้งมือดันให้อุปกรณ์ปิด ใบมีดท่ีอยู่ภายใน
อปุกรณ์จะตดัยอดชะอม” นานาพดูพร้อมสาธติอปุกรณ์ตดัให้กบักลุม่ตวัอย่างท่ีเป็น
เกษตรกรสวนชะอม
 “ห่วงคล้องที่นิ้วหัวแม่มือ จับอุปกรณ์ให้ตัวแหนบคว�่าลง ใช้แหนบเป็นตัว
เด็ดยอดชะอมและใช้ตัวแผ่นที่มีร่องเป็นตัวรูดชะอม โดยให้ยอดอยู่ในร่อง ใช้นิ้วช้ี
ประคองแล้วรูดจากยอดมาหาโคน” ใบเตยพูดพร้อมสาธิตอุปกรณ์เด็ดรูดกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นแม่บ้าน แม่ครัว

ภำพที่ 3 แสดงการใช้อุปกรณ์ตัดต้นชะอม 

 แม้ผลการประเมนิทีไ่ด้ดเูหมอืน
ไม่แตกต่างกับวิธีท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้งาน
อยู่ประจ�า แต่สิ่งท่ีกลุ่มตัวอย่างทุกคน
พดูเป็นเสยีงเดยีวกันคือ ควำมปลอดภยั
ท่ีได้จำกกำรถูกหนำมต�ำมือ บางคน
บอกว่าถ้าท�าขายก็จะซื้อใบเตยจ�าได้  
มีคุณแม ่ เพื่อนร ่วมช้ันท ่านหนึ่ งได ้
ทดลองใช้อุปกรณ์เด็ดรูด ท่านบอกว่า 
 “ใช ้ งานได ้ดีมากๆ มือไม ่ 
เหม็นเขียวกลิ่นชะอมเลย ถ้าท�าขายแม่
ขอซื้อ 1 อันนะ” 
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 ขั้นตอนต่อไปคือการจัดท�าเอกสารการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ full 
paper แผ่นพับ poster  และ presentation ซึ่งหนีไม่พ้นการลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพ
สวย ๆ พร้อมจัดท�าวิดีโอด้วย
 วันที่เร่ิมเก็บภาพท้ังคู่ก็ไปสวนชะอมคุณปู่เหน่งเช่นเดิม เป็นครั้งแรกท่ีได้
ทดสอบการท�างานจริงในสวนชะอม เป็นเวลานานพอที่จะท�าให้รู้ว่า เมื่อเกษตรกร
น�าอุปกรณ์ตดัของเธอไปใช้แล้วจะรูส้กึอย่างไร นานาเป็นคนท่ีได้ท�าการทดสอบก่อน 
 “ใบเตย มันเจ๋งจริงๆ นะ ตัดง่ายสุดๆ มือเราไม่ถูกหนามเลยล่ะ”นานา 
บอกใบเตยด้วยใบหน้ายิ้ม
 “แน่นอนอยู่แล้ว นานา” ใบเตยพูดเสริมอย่างมั่นใจ
 เมื่อวันแข่งขันใกล้เข้ามา เกือบทุกเย็นหลังเลิกเรียนอาจารย์ดวงพรจะนัด
นกัเรียนทัง้สองคนไปซ้อมพดูน�าเสนอ และซกัซ้อมการตอบค�าถาม โดยจะมอีาจารย์
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร ์ผลัดเปลี่ยนกันมานั่ งฟ ัง ซักถามและ 
ให้ค�าแนะน�าต่าง ๆ ใบเตยจ�าได้ดีในวันแรกที่ซ้อมน�าเสนอ อาจารย์ท่านหนึ่ง 
ต้องการเห็นการท�างานจริงของชุดอุปกรณ์ จึงลงทุนขับรถไปซื้อซะอมมาให้สาธิต
 “หนูสองคนอย่าลืมนะ แม้สิ่งประดิษฐ์ของเราจะมุ่งเน้นที่การตัดชะอมแต่
เราก็สามารถน�าเสนอได้ว่า อุปกรณ์เราไม่ได้ใช้กับการตัดชะอมเพียงอย่างเดียวแต่
สามารถตัดพืชที่มีหนามอื่น ๆ  ได้ ไม่ว่าจะเป็นกุหลาบหรือโป๊ยเซียน” อาจารย์ดวงพร 
ก�าชับกับสองสาว

ภำพที ่4 การใช้อปุกรณ์รดูผักชะอม ห่วงคล้องทีน่ิว้หวัแม่มอื จับอปุกรณ์ให้ตวัแหนบคว�า่ลง ใช้แหนบ

เป็นตัวเด็ดยอดชะอม และใช้ตัวแผ่นที่มีร่องเป็นตัวรูดชะอม โดยให้ยอดอยู่ในร่องใช้นิ้วชี้ประคอง

แล้วรูดจากยอดมาหาโคน
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 และแล้ววันแข่งขันก็มาถึง การน�า
เสนอที่บูทไม่มีปัญหา แต่ทีมต้องข้ึนไป 
น�าเสนอบนเวทีด้วย  มีการซักถามหลายค�าถาม  
แต่กรรมการท่านหนึ่งยิงค�าถามส�าคัญที่
ท�าให้ทั้งใบเตยและนานาถึงกับหน้าเสีย
 “ที่ ญ่ีปุ ่นไม่มีชะอม แล้วจะเอา
อปุกรณ์ไปตัดอะไร” กรรมการท่านหนึง่ถาม
 “ตัดกุหลาบค่ะ” นานาตอบ
 “แล้วท่ีญ่ีปุ่นเขาใช้อะไรตดักหุลาบ” 
กรรมการท่านเดิมถามต่อ ใบเตยกับนานา
เงียบเพราะไม่ได ้ศึกษาข้อมูลตรงนี้มา 
กรรมการแนะน�าสองสาวว่า 

 “เราต้องรูบ้รบิทของประเทศทีเ่ราจะไปด้วย เราต้องรูว่้า เราจะเอาอปุกรณ์
ของเราไปใช้ที่โน่นได้ไหม” กรรมการอีกท่านหนึ่งพูดเสริมขึ้น จากนั้นก็ตอบค�าถาม
ของกรรมการท่านอืน่ ๆ  อกีไม่นานทัง้คูล่งจากเวทด้ีวยใบหน้าผดิหวงัเลก็น้อย ในใจ
คิดว่าตกรอบแน่ ๆ  
 เมื่อถึงวินาทีการประกาศผล ไม่น่าเชื่อ ทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
เป็นทมีแรกใน 9 ทมี ทีไ่ด้รบัคัดเลอืกให้ไปน�าเสนอผลงานในเวทีนานาชาติท่ีประเทศ
ญี่ปุ่นในปีนี้ คนที่ดีใจสุด ๆ ไม่พ้นนานา เธอรู้ว่าผลส�าเร็จครั้งนี้ อยู่ที่ความพยายาม
และความตัง้ใจจริง เพราะเธอไม่มีประสบการณ์อย่างใบเตยและเธอ ไม่เคยเดนิทาง
ไปต่างประเทศมาก่อนเลย มีอะไรอีกมากมายที่เธอต้องเตรียมตัว
 เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันทีมที่ผิดหวังก็เก็บของกลับบ้าน ทีมที่เข้ารอบต้อง 
เตรียมถ่ายรูปพร้อมสัมภาษณ์เพื่อน�าไปออกรายการเสียงแห่งอนาคต และเข้าร่วม
ฟังค�าแนะน�าจากคณะกรรมการของ สพฐ. คณะกรรมการส่วนใหญ่ให้ค�าแนะน�า  
ต้องเพ่ิมการน�าเสนอใหม่เพราะทีญ่ี่ปุ่นไม่มชีะอม ท�าให้เราต้องเปลีย่นช่ือสิง่ประดษิฐ์ 
เป็นชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม เท่ากับว่าทั้งใบเตยและนานาต้องเตรียมการน�าเสนอ
ใหม่เกือบทั้งหมด ส�าหรับการไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น 

ภาพที ่5 การน�าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 

และวิดีโอ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
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 ทั้งคู่ปรึกษากันว่าชุดอุปกรณ์ท่ีต้องเป็นพระเอกคืออุปกรณ์ตัด ซึ่งต้อง 
น�าเสนอการตัดกุหลาบและโป๊ยเซียนเพ่ิมเข้าไป ต้องหาต้นโป๊ยเซียนปลอมและ 
ดอกกุหลาบปลอมไปจัดแสดง จัดท�าวีดีโอ เป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการท�า  
โปสเตอร์ และแผ่นพับ สองคนแบ่งงานกันท�าเป็นอย่างดีเพื่อให้ผลงานดีที่สุด และ
ที่ส�าคัญการซ้อมน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต้องซ้อมทุกวัน  ซึ่งทางอาจารย์ดวงพร
เป็นผู ้ประสานไปยังกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้อาจารย์ 
ชาวต่างชาติเป็นผู้ฝึกซ้อมให้ โดยมีอาจารย์สุเทพ พงศ์พิริยะสกุล คอยให้ค�าแนะน�า
อยู่ใกล้ ๆ ทุกครั้ง อาจารย์สุเทพเป็นผู้ที่ช่วยในเรื่องการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ 
ให้กับทีม การเตรียมความพร้อมทุกอย่างเดินหน้าแบบไม่มีปัญหาและอุปสรรค  
ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการท�างานที่ดีของทีม
 

ภำพที่ 6 การใช้อุปกรณ์ตัด สวมห่วงที่นิ้ว

กลางและนิ้วนางสวมเชือกที่นิ้วโป้ง เปิด

อุปกรณ์ให้กิ่งกุหลาบอยู่กลางใบมีด  ก�านิ้วทุก

นิ้ว พร้อมใช้อุ้งมือดันให้อุปกรณ์ปิด ใบมีดที่

อยู่ภายในอุปกรณ์จะตัดกิ่งกุหลาบ

            ส่วนอุปกรณ์เด็ดรูดชะอมแม้
ไม่ใช่พระเอกแต่ก็เอาไปน�าเสนอด้วย 
เพราะหลายประเทศในแถบเอเชีย  
มีชะอมให้รับประทานกัน 
 การน�าเสนอผลงานทีป่ระเทศ
ญี่ปุ่นไม่ได้ใช้รูปแบบของการน�าเสนอ
เหมือนรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศ
แบบทีบ้่านเรา ทีน่ัน่เราต้องอยูป่ระจ�าบทู 
รอให้กรรมการมาซักถาม รูปแบบ
การน�าเสนอดเูหมอืนไม่น่าตืน่เต้นเท่าไร 
สาธิตการใช้งานบ้าง ให้ดูวิดีโอบ้าง  
แต่ท่ีส�าคัญจะไม่ให้อาจารย์เข ้ามา 
ร่วมตอบข้อซักถามเด็ดขาด ทั้งใบเตย
และนานากอ็ดกงัวลไม่ได้ เพราะเกรงว่า 
จะฟังกรรมการซักถามไม่เข้าใจ แต่
ภาษาอังกฤษของทั้งสองพอใช้ได้ ไม่มี
ปัญหาด้านการสือ่สาร ต่างผลัดกนัตอบ
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ผลัดกันสาธิต ถ้ามีผู ้สนใจเข้ามาหลายคน ก็แยกกัน
ต้อนรับผู้สนใจ นับว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตท่ีดีท่ีได้มี
โอกาสมาแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติเช่นนี้ 
 ก่อนเดินทางมาแข่งขนั 2 สปัดาห์ คณุพ่อใบเตย
แนะน�าใบเตยให้น�าวิดีโอลง youtube ระหว่าง การน�า
เสนอที่ประเทศญี่ปุ่นใบเตยและนานาต้องไม่ลืมน�าเสนอ
ว่าผลงานของเธอทั้งสองได้ลงใน youtube ในคืนแรก
ของการแข่งขนัทีญ่ี่ปุน่ใบเตยได้เข้าไปดวูดิโีอใน youtube 
และพบว่า มีผู้สนใจเข้ามาดูเป็นจ�านวนมาก ใบเตยมั่นใจ
ว่าส่วนหนึ่งของผู้เข้ามาดูต้องเป็นกรรมการผู้ให้คะแนน
อย่างแน่นอน สิ่งส�าคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ การจด 
อนุสิทธิบัตร ซึ่งใบเตยได้ให้คุณพ่อช่วยด�าเนินการตรงนี้

ภำพที่ 7 แสดงการใช้

อุปกรณ์ตัดไม้หนาม

ให้เพื่อเพิ่มเครดิตของผลงาน แต่เนื่องจากมีเวลาไม่มากจึงท�าเรื่องจดอนุสิทธิบัตร
เฉพาะอุปกรณ์ตัดชิ้นเดียว เพราะการจดอนุสิทธิบัตรมีขั้นตอนยุ่งยากพอควร และ
มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก (ในความรู้สึกของใบเตย) เลยเอาช้ินท่ีเป็นพระเอกจด 
ชิ้นเดียวก่อน 

 บนเวที IEYI แห่งน้ีนอกจาก
ความส�าเร็จการได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด้านอาหารและการเกษตรแล้ว ยังได้รับ
รางวัลพิเศษจากประเทศเวียดนามใน
ฐานะที่ได้คะแนนรวมสูงสุดด้านอาหาร
และการเกษตรอีก สร้างความยินดีให้
อาจารย์ดวงพรและนักเรียนทั้งสองเป็น
อย่างมาก อาจารย์ดวงพรรูส้กึภมูใิจในตวั
ใบเตยท่ีน�าความส�าเรจ็และน�าช่ือเสียงมา
ให้โรงเรียนในเวทีนานาชาติสองปีซ้อน 
และภมูใิจในตวันานาท่ีมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ 
ร่วมน�าความส�าเร็จมาให้ทีม แม้จะเป็น
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ครั้งแรกก็ไม่ได้ท�าให้อาจารย์ผิดหวัง ส่วนใบเตยและนานานั้นนอกจากความภูมิใจ
ในผลงานของตนเองแล้วทั้งคู่ยังได้รับประสบการณ์ชีวิตหลายอย่าง ตั้งแต่ย่างเท้า
มายงัเมอืงนาโกยา ซึง่เป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งหน่ึงของประเทศญีปุ่่น ได้เหน็ความ
เจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีได้เรยีนรูว้ฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมและประเพณขีอง
คนญี่ปุ่น แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงไม่กี่วันแต่ทั้งสองคนก็ไม่มีวันลืม 
 สิ่งประดิษฐ์ของเธอทั้งสองแม้ไม่ได้ส่งไปเข้าร่วมแข่งขันในเวทีใดๆอีก แต่
ชิน้งานได้กลับมาน�าเสนอให้พี ่ๆ  น้อง ๆ  ในโรงเรยีนได้ชมกนั เป็นการสร้างแรงจงูใจ
ให้มีผู้อยากท�าสิ่งประดิษฐ์มากขึ้น มีการจัดบูทเพื่อน�าเสนอในงานวิชาการโรงเรียน 
งานประเมินนักเรียนพระราชทาน ใบเตยมักจะพูดให้เพื่อน ๆ ฟังอยู่เสมอ ๆ ว่า
 “การท�าสิ่งประดิษฐ์ไม่ยากนะ แต่ต้องวางแผนการท�างานที่ดี”
 “สิ่งประดิษฐ์ที่ดี ต้องตอบโจทย์ปัญหาของเราได้” 
 “มคีวามเป็นไปได้น้อยมากทีท่�าสิง่ประดิษฐ์แล้วสามารถใช้งานได้ด ีโดยไม่มี
การแก้ไข”
 และจากเวที IEYI ครั้งนี้ท�าให้ใบเตยได้ข้อคิดการจัดท�าสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้
ประสบความส�าเร็จและได้รับรางวัลว่า 
 “จะท�าสิ่งประดิษฐ์ไปแข่งที่ประเทศไหน ต้องรู้บริบทของประเทศนั้นด้วย
ว่า สามารถน�าไปใช้จริงที่นั่นได้หรือไม่” ถ้าใบเตยและนานาไม่เพิ่มกุหลาบและ
โป๊ยเซียนก็คงไม่ได้รางวัลแน่ ๆ 
 ทั้งหมดน้ีคือ สิ่งที่ใบเตยใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต ่
สมยัเดก็ ๆ  เป็นการเรยีนรูท้ีไ่ด้จากประสบการณ์จรงิ แต่การน�าเสนอเป็นเร่ืองทีม่อง
ข้ามไม่ได้ ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีไม่ว่าจะเป็นการจัดท�าวิดีโอ presentation 
แผ่นพับ poster และที่ส�าคัญที่สุดคือ ตัวเรำ ต้องน�าเสนอให้ชัดเจน ครอบคลุม  
น่าสนใจ น�้าเสียง ลีลาท่าทาง ล้วนแต่มีความส�าคัญทั้งสิ้น
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วิเคราะห์บทเรียน
 เมือ่ท่านศกึษาบทเรยีนเรือ่งชดุอุปกรณ์ตัดไม้หนำมแล้ว โปรดสะท้อนบทเรียน
โดยตอบค�าถามต่อไปนี้
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างไร  
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบได้อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ทักษะที่ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนเพื่อเป็นนักประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. คุณลักษณะของนักประดิษฐ์จากบทเรียนนี้คืออะไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. ผู้เรียน  เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  (Activity Base Learning)  และท�าให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างไรบ้าง     
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�านวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 
เป็นผู้สนับสนุนผู้ให้ก�าลังใจ (cheer up)  ให้ผู้เรียนคิดสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. ท่านจะประยกุต์บทเรยีนเรือ่งนีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ทักษะและคุณลักษณะนักประดิษฐ์ให้กับผู้เรียนของท่านอย่างไร 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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ภำพยนตร์สั้น กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์เรื่อง

ถุงกระดำษ ไคโตซำน ดูดซับไขมันในอำหำร

“ความส�าเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วย 
แต่…ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและ

พยายาม จงหมั่นเพียร 
ขยันซ้อม ซ้อม และก็ซ้อม”

เรื่องที่ 3  การจัดการเรียนรู้ของครูช�านาญพงษ์  เจริญผล 
และเรื่องเล่าการสร้างส่ิงประดิษฐ์เรื่องถุงกระดาษ ไคโตซาน  
ดูดซับไขมันในอาหาร โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)   
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ความเป็นมา
กิจกรรมชุมนุมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของ 

ผู้เรียน เพื่อการแข่งขัน  ทั้งภายในและภายนอกประเภทศ เป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาผูเ้รยีนให้รอบรูใ้นเรือ่งทีจั่ดท�าเป็นการเพิม่ศักยภาพผูเ้รยีน และเตรยีมชิน้งาน
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เมือ่พบปัญหานกัเรยีนสามารถแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความถนัดและสนใจในการค้นคว้าในด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
โดยมีการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์และ มีวิจารณญาณ 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู ้ ทักษะ กระบวนการเก่ียวกับการจัดท�า 
โครงงานวิทยาศาสตร์
   2. เพื่อให้นักเรียนจัดเตรียมผลงานเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพื่อการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การจัดการเรียนรู้
 ในการจดัการเรียนรูจ้ะใช้ การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน  (PROJECT 
-BASED LEARNING)
 1.  กำรเตรียมตัวของครูก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้
       ในการจัดการเรียนรู้แต่ละคร้ัง ครูจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมและมี
ความแม่นย�าในเนื้อหาเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถ
อ�านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ขณะปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ การจัด
กิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้

 1.1  กำรจดักิจกรรมตำมควำมสนใจของผูเ้รยีน เป็นการจดักจิกรรม
ที่ให้ผู ้เรียนเลือกศึกษาโครงงานจากสิ่งที่สนใจอยากรู้ท่ีมีอยู ่ในชีวิตประจ�าวัน  
สิ่งแวดล้อมในสังคมหรือจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ยังต้องการค�าตอบ ข้อสรุป  
ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียนของหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้
   –  ตรวจสอบ วเิคราะห์ พจิารณา รวบรวม ความสนใจของผูเ้รยีน
   – ก�าหนดประเด็นปัญหา/หัวข้อเรื่อง
   – ก�าหนดวัตถุประสงค์

  – ตั้งสมมติฐาน
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  –  ก�าหนดวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้
  –  ก�าหนดเค้าโครงของโครงงาน
  –  ตรวจสอบสมมติฐาน
  –  สรุปผลการศึกษาและการน�าไปใช้
  – เขียนรายงานวิจัยแบบง่าย ๆ
  – จัดแสดงผลงาน
 1.2  กำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู ้ เป็นการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้โดยยึดเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรก�าหนด ผู้เรียนเลือกท�าโครงงาน 
ตามทีส่าระการเรียนรู้ จากหน่วยเนือ้หาทีเ่รยีนในช้ันเรยีน น�ามาเป็นหวัข้อโครงงาน 
มีขั้นตอนที่ผู้สอนด�าเนินการดังต่อไปนี้

  –  ศึกษาเอกสาร หลักสูตร คู่มือครู
  –  วิเคราะห์หลักสูตร
  – วิเคราะห์ค�าอธิบายรายวิชา เพื่อแยกเนื้อหา จุดประสงค์และ

จัดกิจกรรมให้เด่นชัด
  –  จัดท�าก�าหนดการสอน
  –  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
  –  ผลิตสื่อ จัดหาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  –  จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ โดยเริ่มต้ังแต่ แจ้งวัตถุประสงค์  

กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ การใช้ค�าถามกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ บทบาทของครู 
ในฐานะผู้กระตุ้นการเรียนรู้

  –  จัดแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
  – บันทึกผลการจัดการเรียนรู้
 ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้โครงงำนเป็นฐำน
การจดัการเรยีนรูแ้บบใช้โครงงานเป็นฐานนัน้ มกีระบวนการและขัน้ตอน

แตกต่างกันไปตามแต่ละทฤษฎี 
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การจัดการเรยีนรูแ้บบใช้โครงงานเป็นฐาน ทีป่รบัจากการศกึษาการจัดการ
เรียนรู้แบบ PBL ทีไ่ด้จากโครงการสร้างชดุความรูเ้พือ่สร้างเสรมิทกัษะแห่งศตวรรษ
ที ่21 ของเดก็และเยาวชน: จากประสบการณ์ความส�าเรจ็ของโรงเรยีนไทยของ ดษุฎี 
โยเหลาและคณะ (2557)  โดยมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้

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

ในการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้โครงงานเป็นฐานคร้ังน้ี ได้น�าแนวคดิท่ีปรบัปรงุจาก ดษุฎี 
โยเหลาและคณะ (2557: 20-23) ซึง่เป็นแนวทางการจัดการเรยีนรูท้ีส่ร้างขึน้มาจาก
การศึกษาโรงเรียนในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนดังนี้
  1.  ขัน้ให้ความรูพื้น้ฐาน ครใูห้ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการท�าโครงงานก่อน
การเรียนรู้ เน่ืองจากการท�าโครงงานมีรูปแบบและข้ันตอนที่ชัดเจนและรัดกุม  
ดังน้ันนักเรียนจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็น 
พื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติขณะท�างานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้

2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ  ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน โดยต้องคิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ถึงความ
สนกุสนานในการท�าโครงงานหรอืกจิกรรมร่วมกนั โดยกจิกรรมนัน้อาจเป็นกจิกรรม
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ที่ครูก�าหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจต้องการจะท�าอยู่แล้ว
ทั้งนี้  ในการกระตุ้นของครูจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอจากกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
ผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

3. ขั้นจัดกลุ ่มร ่วมมือ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ ่มกันแสวงหาความรู ้  
ใช้กระบวนการกลุม่ในการวางแผนด�าเนนิกจิกรรม โดยนกัเรยีนเป็นผูร่้วมกันวางแผน 
กจิกรรมการเรยีนของตนเอง โดยระดมความคดิและหารอื แบ่งหน้าทีเ่พือ่เป็นแนวทาง 
ปฏิบัติร่วมกัน หลังจากที่ได้ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ในภาคเรียนนั้น ๆ 
เรียบร้อยแล้ว

4. ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติส�าหรับ
นักเรียนในการท�ากิจกรรม ดังนี้
 นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจ นักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดย
ขอค�าปรึกษาจากครเูป็นระยะเมือ่มข้ีอสงสยัหรอืปัญหาเกดิข้ึนนกัเรียนร่วมกนัเขยีน
รูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบัติ

5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปส่ิงที่เรียนรู้จากการท�ากิจกรรม 
โดยครูใช้ค�าถาม ถามนักเรียนน�าไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้

6. ขัน้น�าเสนอผลงาน ครใูห้นักเรียนน�าเสนอผลการเรียนรู ้โดยครอูอกแบบ
กิจกรรมหรือจัดเวลาให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนร่วมช้ัน 
และนักเรียนอื่น ๆ ในโรงเรียนได้ชมผลงานและเรียนรู้กิจกรรมท่ีนักเรียนปฏิบัต ิ
ในการท�าโครงงาน

ผลการจัดการเรียนรู้
             นักเรียนมีความรู้ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ สามารถค้นพบศักาภาพของ
ตนเอง นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการสร้างชื่อเสียง
ให้ตนเอง ครู และโรงเรียน  
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ผลจากการจัดการเรียนรู้ ได้	สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการ
จัดการเรียนรู้	ได้แก่
1. ถงุกระดำษไคโตซำนดดูซบัน�ำ้มนัในอำหำร(ได้รบัรางวลัเหรยีญ
ทองแดงและสเปเชียลอวอว์ด ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 
IEYI 2016 ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน)

2. กระถำงปลูกพืชมีหัว (เข้ารอบสุดท้ายสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ 
2561 ระดับประเทศ)

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

4.  เครื่องชั่งน�้ำหนักแรงดันน�้ำ BMI (เข้ารอบสุดท้ายสิ่งประดิษฐ์
แนวคิดใหม่ 2559 ระดับประเทศ)

5. แผ่นรองรองเท้ำจำกเปลอืกทเุรยีน (เข้ารอบสุดท้ายส่ิงประดษิฐ์
แนวคิดใหม่ 2559 ระดับประเทศ)

6. อุปกรณ์ช่วยแกะเนื้อปู (เหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ปีการศึกษา 
2560)

7.  เฟอร์นเิจอร์จำกเปลอืกหอยแครง (เข้ารอบสุดท้าย ในรายการ
แข่งขัน นวัตกรรมลดขยะที่ต้นทาง ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
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กระบวนการส�าคัญ	ส่งผลต่อการเป็นนักประดิษฐ์

 ส�าหรับส่ิงประดิษฐ์ ถงุกระดาษไคโตซานดูดซบั
น�า้มนัในอาหารทีไ่ด้รบัรางวลันีม้กีระบวนการประดษิฐ์
คิดแบบกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  โดยเริม่จากการ
สังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา การตั้งปัญหา ตั้ง
สมมติฐาน ทดลอง สรุปผล จนได้สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน 
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้เงนิจากโรงเรยีน เพราะสิง่ประดษิฐ์ส่วนใหญ่ทีคิ่ดข้ึนจะเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่น�าของเหลือใช้มาท�าให้เกิดประโยชน์โดยมีครูช�านาญพงษ์ เจริญผล 
คอยให้ค�าปรกึษา แนะน�า ช่วยเหลอืพฒันาทักษะทางวทิยาศาสตร์ ให้โอกาสในการ
แสดงศักยภาพของนกัเรียน นกัเรยีนตระหนกั เหน็คุณค่าในตวัเอง มคีวามภาคภมิูใจ
ในการสร้างชื่อเสียง ได้รับค�าชมจากครอบครัว เพื่อน ครู ชุมชนและประเทศชาติ

คุณลักษณะและทักษะของนักเรียนที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็น
นักประดิษฐ์

  การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส�าคัญที่มีการให้นักเรียนฝึกการปฏิบัติจริง 
ท�าให ้นักเรียนได ้มีทักษะการสังเกต การตั้งป ัญหา  
ตั้งสมมติฐาน ทดลองสรุปผล มีความคิดสร้างสรรค์และ
สามารถคิดสร้างส่ิงประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในชีวิต

ประจ�าวันได้  และการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีวินัย
ในตนเอง มีสัมมาคารวะ ท�าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีส่งผลในการใช้ชีวิตภายหน้า
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กระบวนการสําคัญ สงผลตอการเปนนักประดิษฐ 

 

                                           
 
 
 
             สําหรับสิ่งประดิษฐ ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับนํ้ามัน 
ในอาหารที่ไดรับรางวัลน้ีมีกระบวนการประดิษฐ 
คิดแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร  โดยเริ่มจากการสังเกต 
สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา การต้ังปญหา ต้ังสมมติฐาน ทดลอง  
สรุปผล จนไดสิ่งประดิษฐขึ้นมา เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน  
สวนใหญจะไมคอยไดใชเงินจากโรงเรียน เพราะสิ่งประดิษฐสวนใหญ 
ที่คิดขึ้นจะเปนสิ่งประดิษฐที่นําของเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชน 
โดยมีครูชํานาญพงษ เจริญผล คอยใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ 
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร ใหโอกาสในการแสดงศักยภาพของนักเรียน นักเรียนตระหนัก เห็นคณุคาใน
ตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการสรางช่ือเสียง ไดรับคําชมจากครอบครัว เพ่ือน ครู ชุมชนและประเทศชาติ 

 
 

   คุณลักษณะและทักษะของนักเรียนท่ีจะกาวเขาสูความเปนนักประดิษฐ 

                การจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีการใหนักเรียนฝกการปฏิบัติจริง 

ทําใหนักเรียนไดมีทักษะการสังเกต การต้ังปญหา ต้ังสมมติฐาน ทดลองสรุปผล มีความคิดสรางสรรคและ

สามารถคิดสรางสิ่งประดิษฐขึ้นมาเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวันได  และการจัดการเรียนรูที่สอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะ ทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่ดีสงผลในการใชชีวิต

ภายหนาบนพ้ืนฐานคุณธรรมตลอดจนการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข   การฝกใหนักเรียนมีทักษะ

ในการคนควาทางวิทยาศาสตรจะทําใหนักเรียนมีพัฒนาการอยางตอเน่ืองเปนนักคิด นักประดิษฐ และเปน 

นวัตกรที่เกงและดีไดในอนาคต 

 

 

 

 

 

คณุครูชํานาญพงษ์ เจริญผล 

สงัเกต ตัง้คําถาม สมมติุฐาน 

ทดลอง สรุปผล สิง่ประดิษฐ์ 
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บนพื้นฐานคุณธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การฝึกให้
นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์จะท�าให้นักเรียนมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ และเป็น นวัตกรที่เก่งและดีได้ในอนาคต

ปัจจัยที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ
นักเรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมมือกันท�างานอย่างต่อเนื่อง

ครู ครูคอยอ�านวยช่วยเหลือกระตุ้นให้นักเรียนค้นหาค�าตอบด้วยตัวเอง

ผู้บริหำร    มนีโยบายส่งเสรมิครแูละนกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  ทัง้หน่วยงาน 
 ต้นสงักดั และภาคเอกชนเพือ่เสรมิสร้างศักยภาพของครแูละนกัเรยีน 
 อย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

ข้อคิด	...
การท�าโครงงานวิทยาศาสตร์	ให้ส�าเร็จ
      1. การบันทึกข้อมูลโครงงาน
      สิ่งส�าคัญที่สุดในการท�าโครงงาน คือการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง  
มีรายละเอียดท่ีชัดเจน สมเหตุสมผลและละเอียดรอบคอบ ซ่ึงจะช่วยให้การเขียน
รายงานมีความถูกต้องสมบูรณ์
      2. การปรึกษา
      ควรขอค�าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญอย่างสม�่าเสมอ  
เพื่อให้การท�าโครงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามแผนท่ีก�าหนดไว้  
ซ่ึงการพูดคุยกับที่ปรึกษาจะท�าให้เราได้แนวคิดในการท�าการทดลองเพิ่มเติมหรือ
เข้าใจความเชื่อมโยงของโครงงานและประโยชน์ของโครงงานได้มากขึ้น
      3. การอ้างอิง
      นักวทิยาศาสตร์ทีด่ ีจ�าเป็นต้องมจีรยิธรรมในการวจิยั ดงันัน้ เอกสาร หรอื
รูปภาพที่น�ามาใช้ต้องแสดงเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้องเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้อื่น
อย่างเหมาะสม
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 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ในประเทศ
ของเรานิยมรบัประทานอาหารจ�าพวกกุง้ หอย ปู 
เป็นส่วนใหญ่เพราะหาได้ง่าย และมรีาคาถกูส่วน
เปลือกที่เหลือจากการรับประทานนั้น ถูกมองว่า
เป็นเศษอาหารที่ไร้ค่าเพราะไม่มีใครน�ามันมา 
ใช้ประโยชน์  ซ่ึงเปลอืกของสตัว์จ�าพวกกุง้ หอย ปู 
จะมีสารที่ชื่อว่า ไคโตซาน คือ  สารธรรมชาติ 
ชนดิหนึง่ทีมี่ในสตัว์กระดองแข็งและขาเป็นปล้อง 
เช่น เปลือกกุ้ง กั้ง และกระดองปู ซึ่งเมื่อน�ามา 

เรื่องเล่าการสร้างส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียนเรื่องถุงกระดาษ 
ไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร(Chitosan paper Bag Absort 
Fats in the Food) โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) อ�าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลเหรียญทองแดงและ
รางวัลสเปเชียลอวอร์ดจากประเทศญี่ปุ่น จากการประกวดเวที
นานาชาติ International Exhibition For Young  Inventers 
(IEYI 2016) ณ  เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวพิมพ์มาดา  เงินมาก (เนย)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

  นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยอินทร์ศูนย์ (นก)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภำพที่ 1 ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร

“ความส�าเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและพยายาม”
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สกัดแยกเอาแคลเซียม โปรตีน และ ธาตุที่ไม่ต้องการออกไป ก็จะได้สารส�าคัญที่มี
โครงสร้างทางเคมีคล้ายเซลลูโลส เรียกว่า “ไคติน” (chi-tin) และเมื่อน�าไคตินผ่าน
กระบวนการทางเคมีอกีครัง้ กจ็ะได้สารทีเ่รยีกว่า “ไคโตซาน” ซึง่เป็นสารธรรมชาติ
ที่มีคุณสมบัติหน่ึงในการดักจับไขมัน ทางคณะผู้จัดจึงสนใจศึกษาเพื่อท่ีจะน�ามา 
เป็นส่วนประกอบในถุงกระดาษที่เราน�ามาใส่อาหารจ�าพวกท่ีมีไขมันหรือน�้ามัน  
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไคโตซานในการดูดซับไขมันหรือน�้ามันในอาหาร
           ทางกลุ่มจึงคิดประดิษฐ์ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหารขึ้นมา 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองได้ใช้วัสดุที่เหลือทิ้งจากการ 
รับประทาน น้ันก็คอื เปลอืกกุง้ กระดาษ และสารเคมใีนห้องปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์
ของโรงเรียน ซึ่งผลจากการศึกษาทดลองพบว่า ถุงกระดาษไคโตซานสามารถน�าไป
ใช้ได้จริง
 การได้รบัรางวลั 2 รางวลัทีน่่าภาคภมูใิจ จากงาน International Exhibition 
for Young Inventors (IEYI 2016) ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ท�าให้นักประดิษฐ์ทั้งสองคนเป็นที่ชื่นชมและถูกใจของโรงเรียน ครอบครัว เพื่อน ๆ  
น้อง ๆ ในโรงเรียนต่างยกย่องให้เป็นต้นแบบของความส�าเร็จ   
 นกกับเนยหรือรัตนาภรณ์ ชัยอินทร์ศูนย์ กับพิมพ์มาดา เงินมาก เป็น 
เด็กสาวทีช่อบท�ากิจกรรม ชอบไปทีต่่าง ๆ  การพบเจอสิง่ใหม่ ๆ  เกดิการแลกเปลีย่น
ความคิด พูดคุยกับคนอื่นอยู่เสมอ ท�าให้เธอทั้งสองคนนั้น มีความคิดที่สร้างสรรค์ 
กล้าพูด กล้าคิด กล้าท�าและตั้งใจในการท�างาน
 ความส�าเร็จของพวกเธอไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มีเหตุปัจจัยมาจากการ
กระตุ้นและสร้างวิธีคิดมุมมอง กระบวนการท�างานแบบนักวิทยาศาสตร์ให้เกิดข้ึน
กับพวกเธอ
 “เด็กทั้งสองจะสนใจและพร้อมที่จะหาค�าตอบเมื่อเจอปัญหาที่พวกเธอ
สงสัยเสมอ และเมื่อเกิดความสงสัยก็จะมาหาครูเสมอ ๆ ผมก็จะช่วยแนะแนวทาง
ให้พวกเธอหาค�าตอบเอง พอได้ค�าตอบแล้วให้กลับมาเล่าให้ฟังหรือเขียนให้ผมดู” 
ครูช�านาญพงษ์  เจริญผล ครูของเนยกับนกเล่า
 บางทีนิสัยนักวิทยาศาสตร์ของหนูเกิดจากการ
มองสิ่งต่างๆรอบตัว มองเพื่อนคนนั้นคนนี้ ท�าไมเพื่อนขาว 
ท�าไมเพื่อนด�า ท�าไมผมหยิก ผมตรง ลองคิดเล่น ๆ แล้ว
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  “สองสาวนีเ่วลาอยู่ด้วยกนัจะขัดกนับ้าง เนยจะเป็นคนมนึ ๆ  นึกอะไรกพู็ด
ขึ้นมา ส่วน นก จะเป็นคนนิ่ง ๆ คิดก่อนจะพูด เธอจะคอยเบรกเนยอยู่เสมอเวลาที่
พูดอะไรไม่เข้าท่า นี่อาจเป็นความแตกต่างที่ ลงตัวของเด็กคู่นี้” 
 ใคร ๆ  ในโรงเรยีนวงัน้อย (พนมยงค์วิทยา) ต่าง ๆ  รู้ดว่ีาถ้าเรือ่งการแข่งขัน
โครงงานวทิยาศาสตร์หรอืสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์จะต้องนกึถึงคุณครูช�านาญพงษ์ 
เจริญผล เพราะคุณครูจะคอยชักชวน เด็ก ๆ ที่สนใจหรือมีแววเข้ามาท�าโครงงาน 
หรือสิ่งประดิษฐ์ บางคนตอนแรกไม่ชอบวิทยาศาสตร์เลย แต่พอได้ลองเข้ามา 
สัมผัสจริง ๆ ก็ชอบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว
 นกกับเนย เมื่อถูกชวนก็รีบมาเป็นสมาชิกเด็กวิทย์ในทีมก่อนใครจน 
คุณครูช�านาญพงษ์ ดูจะมีก�าลังใจในการส่งเด็ก ๆ เข้าแข่งขันในเวทีต่าง ๆ
 “.. คุณครูช�านาญพงษ์ เล่าว่า นกกับเนยจะคอยมาหาเวลาพักกลางวันอยู่
เสมอ มาช่วยงานอาจารย์บ้าง มาท�าโครงงานบ้าง มาซ้อมน�าเสนอบ้าง จนเรารู้ทาง
กันเลยทีเดียว ครูเล่าว่าโชคดีที่เด็กตั้งใจ สนใจ ครูจึงให้การสนับสนุนเด็กทั้งสองคนนี ้
อย่างเต็มที่ บางครั้งถ้าวันปกติเวลาซ้อมจะไม่ค่อยมี ครูก็จะนัดซ้อมเสาร์ อาทิตย์ 
บางครั้งไปรับไปส่ง จนผู้ปกครองไว้วางใจ สนับสนุนเด็ก ๆ  ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ”
 “อันที่จริงครูไม่ใช่คนที่เก่งวิทยาศาสตร์หรือรู้เรื่องอะไรไปสักทุกอย่าง  
ครูจะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเด็กในสิ่งที่ครูกับเด็กเกิดความสงสัยร่วมกันมากกว่า”
 ครูช�านาญพงษ์ เจริญผล ครูที่ปรึกษาของทั้งสองสาวกล่าว
 นอกจากความรู ้ที่คุณครูสอน ครูยังสอนการใช้ชีวิต หลักการคิด 
กระบวนการต่างๆ การท�าโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ก็เช่นกัน ครูจะบอกเด็กสาว 
ทั้งสองคนเสมอว่าให้คิดเรื่องใกล้ ๆ ตัว ปัญหาใกล้ ๆ ตัว เรื่องที่เราสนใจ
 “ครูคะ ๆ ” นกกับเนย รีบเดินเข้ามาหา
 “ว่าไงลูก” ครูช�านาญพงษ์ ถาม
 “คือ เมื่อวานพวกหนูไปตลาดมาค่ะ แล้วเดินซื้อของ พอดีหิว หนูก็เลยซื้อ
ไก่ทอดมากิน” นกกับเนยเล่าอย่างจริงจัง
 “แล้วยังไงต่อ มันเกิดอะไรขึ้น” ครูช�านาญพงษ์ ถาม

“นักวิทยาศาสตร์ต้องรู้จัก
แก้ปัญหาและมีไหวพริบ”

ถามเพื่อนดู จนเพื่อนก็บอกว่าจะรู้ไปท�าไม 
“หนกูเ็นยีน ๆ  ว่าเอาไปท�ารายงานส่งคณุครู
เพราะกลัวเพื่อนว่า...”
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 “คือ หนูสังเกตที่ก้นถุงที่ร้านเขาเอากระดาษรอง มันมี
น�้ามันเยิ้มอยู่มาก ถ้าพวกหนูกินเข้าไปมาก ๆ จะเป็นอันตรายไหมคะ 
จะอ้วนไหมคะ จะเป็นความดันไหมคะ” นกกับเนยยิงค�าถามรัว
 หลังจำกวันนั้น ครูก็ได้ให้การบ้านโดยให้ทั้งสองคนไปหามาว่า
เราจะแก้ปัญหาเรื่องน�้ามันเยิ้มก้นถุงได้อย่างไร ไม่นานพวกเธอก็กลับมา
พร้อมกับ ค�าตอบทีว่่า “พวกเราจะประดษิฐ์ถงุกระดาษท่ีสามารถดดูซบัน�า้มนัได้ค่ะ” 
โดยสองสาวไปสบืค้นข้อมูลมาเพิม่เติมอกีว่า อะไรท่ีสามารถดดูซับไขมนัได้ ค�าตอบนัน้
ก็คือ “ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง” นั่นเอง

 ทัง้สองสาวลงมอืทดลอง โดยม ีครชู�านาญพงษ์ คอย
ให้ค�าปรกึษาอยูต่ลอด พวกเธอสกดัสารไคโตซานจากเปลือก
กุง้ทีเ่หลอืจากการรบัประทาน โดยใช้ห้องปฏิบตักิารเคมขีอง
โรงเรียน หลังจากนั้นก็น�ามาผสมกับกระดาษ น�ามาทดสอบ
ประสิทธิภาพว่าสามารถดูดซับน�้ามันได้จริงไหม “พวกเธอ
ท�าได้ มันดูดซับได้จริง ๆ ” โดยต้นทุนที่เราใช้ในการประดิษฐ์

ครูช�านาญพงษ์ เจริญผล 

คุณครูที่ปรึกษา

ถงุกระดาษไคโตซานดูดซบัไขมนัในอาหารเพยีง 400-500 บาท  เพราะสารเคม ีวสัดุ
อุปกรณ์ก็ไม่ต้องซื้อ เรียกว่า ต้นทุนน้อยมากกับความคุ้มค่าที่สองสาวประสบความ
ส�าเร็จ!!!
 จนมาถึงระดับนานาชาติ!!
 สองสาวเล่าว่าไม่ใช่แค่ความส�าเร็จในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพียงเท่านี้  
พวกเธอยงัได้ฝึกความอดทน ความเป็นคนมขีัน้ตอน แบบแผน มคีวามละเอยีด รูจ้กั
แก้ปัญหาและอื่น ๆ อีกมากมาย ต่อมาสองสาวได้มีโอกาสเข้าแข่งขันส่ิงประดิษฐ์
ระดับประเทศ พวกเธอทั้งสองมีความกล้าอยู่แล้วเพราะเธอผ่านเวทีมามากมาย  
ถึงแม้เวทีนี้จะมีกรรมการอยู่ข้างหน้าพวกเธอถึง 15 ท่าน ครูและผู้เข้าแข่งขัน 
อีกเป็นร้อย แต่ในการน�าเสนอครั้งแรกที่สองสาวได้ฟังข่าวจากครู พวกเธอดีใจมาก 
แต่ดูเหมือนจะมีความกังวลอยู ่ไม่น้อย เรื่องภาษา การเดินทาง การไปอยู ่ท่ี
สาธารณรฐัประชาชนจนีหลายวนั ซ่ึงมันไกลมาก มากจรงิๆ การขึน้เครือ่งบนิ ครัง้แรก
คงเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าดู พวกเธอเล่าว่าครูจะคอยให้ก�าลังใจและคอยบอกอยู่
เสมอว่า มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต ให้เก็บเกี่ยวความรู้สึกเหล่านี้ไว้ ที่ส�าคัญคือ 
พวกเธอได้เป็นตัวแทนประเทศชาติไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกด้วย  
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 “มนัไม่ใช่แค่ประสบการณ์จากการเดนิทางไกลนะค่ะ ระหว่างการเดนิทาง
เรายังได้เห็นและเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ มากมาย การนั่งเครื่องบินครั้งแรก การนั่งรถ
โดยสารประจ�าทางในต่างประเทศ การกินอยูใ่นต่างประเทศ ทีไ่กลมาก อาจารย์จะ
คอยบอกพวกเราอยู่เสมอว่า ให้สังเกตสิ่งต่าง ๆ อาหาร เส้นทาง การใช้ชีวิตแล้ว
เทียบกับประเทศของเราว่าแตกต่างกันไหม บางทีเราอาจจะน�าประสบการณ์จาก 
ตรงนีม้าปรบัปรงุใช้ได้ ทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่วกเราได้เหน็ได้สมัผสัมาทัง้หมดน้ีมนัส�าคัญ
กับพวกเราไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะ” 
 “หนูเคยคิดว่าที่ประเทศจีนจะสกปรกและไม่น่าอยู่ ที่บ้านเราน่าจะน่าอยู่กว่า
เพราะเคยเหน็ภาพทีเ่ขาแชร์กนัทางโซเชยีล แต่พอได้ไปสมัผสัทีป่ระเทศจนีแล้วพบ
ว่าประเทศของเขาสะอาดและน่าอยูม่าก อากาศดี เยน็ ๆ  เพราะเราไปช่วงหน้าร้อน
ของเขาแต่ถ้าหน้าหนาว บ้านเขาจะอุณหภูมิติดลบยี่สิบกว่าองศาเลยล่ะ พอได้เห็น
แล้วหนูเลยเกิดความคิดที่ว่าหนูอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น” 
 “คณะอาจารย์และสาวน้อยนักประดิษฐ์บอกว่าเขามีหลักในการน�าเสนอ
ไว้ง่าย ๆ ดังน้ี การน�าเสนอต้องเข้าใจเรื่องราวที่น�าเสนอ อย่าท่องจ�าอย่างเดียว  
ความเข้าใจจะท�าให้เล่าเรือ่งและน�าเสนอได้อย่างไม่ตดิขดั สามารถน�าเสนอได้อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งบางทีอาจจะโดนถามค�าถามต่าง ๆ มากมาย ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องราว
เนื้อหาที่เราน�าเสนอ อาจท�าให้เราตกม้าตายได้เพราะความตื่นเต้นของเราเวลาอยู่
บนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ฟังมากมาย” ลีลาท่าทางของการน�าเสนอท่ีดี 
คือ ท�าตัวเองให้ผ่อนคลาย แสดงออกอย่างชัดเจนให้เห็นถึงความเข้าใจและตั้งใจ 
ที่จะน�าเสนอ หัวใจของการน�าเสนอส�าหรับหนูคิดว่าไม่ใช่อยู่ท่ี “สาระ” แต่อยู่ท่ี 
“ตวัผูน้�าเสนอ” มากกว่า การท�าตวัตามสบายจะท�าให้ความเป็นตวัเองถกูฉายออกมา

“จงหมั่นเพียรขยันซ้อม ซ้อม และก็ซ้อม”
รำงวลัต่ำง ๆ  เป็นตัวกำรนัต ีควำมสำมำรถของพมิพ์มำดำ เงนิมำก 
รัตนำภรณ์ 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
           เมื่อท่านศึกษาบทเรียนเรื่องถุงกระดำษไคโตซำนดูดซับไขมันในอำหำร
แล้ว โปรดสะท้อนบทเรียนโดยตอบค�าถามต่อไปนี้
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างไร  
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ทักษะที่ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนเพื่อเป็นนักประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. คุณลักษณะของนักประดิษฐ์จากบทเรียนนี้คืออะไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. ผู้เรียน  เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  (Activity Base Learning)  และท�าให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างไรบ้าง     
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�านวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 
เป็นผู้สนับสนุนผู้ให้ก�าลังใจ (cheer up)  ให้ผู้เรียนคิดสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. ท่านจะประยกุต์บทเรยีนเรือ่งนีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ทักษะและคุณลักษณะ  นักประดิษฐ์ให้กับผู้เรียนของท่านอย่างไร 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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เรื่องที่ 4 การจัดการเรียนรู้ของครูประภากร เชียงทอง และ
เรือ่งเล่าการสร้างสิง่ประดษิฐ์ของนักเรยีนเร่ือง E-Bug  หุ่นยนต์
ปลูกพชือตัโนมัติ   โรงเรยีนสามเสนวทิยาลัย ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1                   

ภำพยนตร์สั้น ของนักประดิษฐ์ เรื่อง  E-Bug 

หุ่นยนต์ปลูกพืชอัตโนมัติ  

“
เลือกในสิ่งที่ใช่

ได้ท�าในสิ่งที่ชอบ…

”
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ความเป็นมา
สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาในทุกระดับชั้น มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา

ศกัยภาพของคนและในปัจจบัุนเมือ่ประเทศไทยก้าวเข้าสู ่“ไทยแลนด์ 4.0” ซ่ึงเป็น
โมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการเข้าสู่ยุคที่ประเทศไทยต้องมี 
นวัตกรรมเป็นของตนเอง เป็นยุคเทคโนโลยี Creative และ Innovation เน้นการ
สร้างให้คนไทยสามารถคดิเองได้ ไม่ต้องพึง่จากต่างชาต ิการจดัการศกึษาจงึจ�าเป็น
ต้องจัดให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และต้องปรับพฤติกรรมของผู้เรียนที่
เปลี่ยนไป เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้  
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุมอุปกรณ์ควบคุม (ไมโครคอนโทรลเลอร์ : microcontroller) เพื่อให้
ท�างานตามค�าสั่ง โดยมีวัตถุประสงค์ปลายทางคือการท่ีผู ้ เรียนสามารถใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ น�าเอาความรู้ การจัดการความรู้และความคิดสร้างสรรค์
มาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการท�าโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม  ซึง่เป็นต้นแบบทีส่ามารถ ใช้งานได้จรงิ สามารถน�าไปพฒันาต่อยอดเป็น
อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกหรือแก้ปัญหาในชีวิตได้จริง

วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้เรียน
1. ได้ศึกษาวิธีการและรูปแบบการแสวงหาความรู้ ข้อมูลและการเรียนรู้

เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เพื่อควบคุมอุปกรณ์ควบคุม
2. ได้ฝึกทักษะกระบวนการท�างานด้วยตนเองและการท�างานกลุ่ม
3. ได้ศึกษาและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์

แนวคิดใหม่หรือ นวัตกรรมใหม่
4. ได้ศึกษาพัฒนาและฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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การจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนกระบวนการการจัดการเรียนรู้

ขัน้ตอนกระบวนกำรกำรจัดกำรเรยีนรูเ้พือ่ให้เกดิโครงงำนนวตักรรมสิง่ประดษิฐ์  
ใช้รูปแบบขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นให้ควำมรู้พื้นฐำน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูให้ความรู ้พื้นฐานท่ีคิดว่าจ�าเป็นส�าหรับ

นักเรียน ได้แก่ ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ความรู้ 
ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรมด้านไมโครคอนโทรลเลอร์  
การเขียนผังงาน การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ความรู้เก่ียวกับประเภท รูปแบบและขั้นตอนการท�าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นกระตุ้นควำมสนใจ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยเน้นการ

ปฏิบัติ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ กระตุ้นความสนใจและมีความสนุกสนาน 
ได้แก่ การจัด Day Camp, การจัดกิจกรรม Science Show, การปฏิบัติการบัดกรี, 
การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และนอกจากนี้ก็เปิดโอกาสให้นักเรียนพบกับ
นักวิทยาศาสตร์หรือรุ่นพี่ที่ประสบความส�าเร็จ มาถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็น
แรงบันดาลใจ
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ขัน้ตอนที ่3 ข้ันแสวงหำหัวข้อโครงงำน/สิง่ประดษิฐ์ โดยวธิจีดักลุม่ร่วม
มือเรียนรู้ 

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ 
ใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษาหาความรู้ การเลือกหัวข้อโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ 
การวางแผนด�าเนินกจิกรรม โดยนกัเรยีนเป็นผูร่้วมกนัวางแผนกจิกรรมการท�าโครง
งาน/สิง่ประดษิฐ์ของตนเอง โดยระดมความคิดและหารอืแบ่งหน้าทีเ่พือ่เป็นแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นด�ำเนินกำรจัดท�ำโครงงำน/สิ่งประดิษฐ์
หลงัจากทีไ่ด้น�าเสนอหวัข้อโครงงาน/สิง่ประดิษฐ์และผ่าน ได้รบัการอนุญาต

จากครูที่ปรึกษาโครงงานแล้ว นักเรียนก็สามารถจัดท�าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ได้  
โดยระหว่างที่ด�าเนินการจัดท�านักเรียนสามารถพูดคุยซักถามกับครูท่ีปรึกษา 
โครงงานได้ตลอด ทั้งในคาบเรียนและนอกคาบเรียน การจัดท�าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์นี้ 
สามารถใช้อุปกรณ์หลักของโรงเรียนได้ โดยที่โครงการห้องเรียนพิเศษได้อ�านวย
ความสะดวกโดยการสั่งอุปกรณ์มาไว้ให้นักเรียน ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดหรือเซ็นเซอร์
ชนิดต่าง ๆ  และถ้านักเรียนมีแนวคิดอื่นหรือต้องการใช้อุปกรณ์ที่  ไม่มีในห้องเรียน
ก็สามารถแจ้งครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาได้

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นน�ำเสนอผลงำน 
โรงเรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดเวลาให้นักเรียนได้น�าเสนอ 

โครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์  ให้เพื่อนร่วมชั้นและครูสาขาวิชาอื่นร่วมรับฟังและตอบ 
ข้อซกัถาม โดยจัดรปูแบบจ�าลองการสอบหรอืการประกวดโครงงาน โดยจดักจิกรรม 
2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นภาษาไทย และครั้งที่สองเป็นภาษาอังกฤษ โดยเชิญครูต่างชาติ  
ร่วมรับฟังและเป็นคณะกรรมการประเมินการน�าเสนอของนักเรียน

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นน�ำเสนอผลงำนต่อสำธำรณชน 
โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น�าเสนอโครงงาน/ 

สิ่งประดิษฐ์ต ่อสาธารณชน โดยการเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาเป็น 
คณะกรรมการร่วมรับฟังและตอบข้อซักถามให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียน ได้เกิด
ความตื่นตัวในการน�าเสนอท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นการฝึกให้นักเรียน
เกิดความกล้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียน  
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และหลังกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงผลงานในวันส�าคัญของ
โรงเรียน เช่นกิจกรรมวันวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ และถ้ามีเวทีประกวด/แข่งขัน
ภายนอก โรงเรียนก็สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขันอีกด้วย 

ผลการจัดการเรียนรู้
ผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน

การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ท�าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริง ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นเยาวชนทีส่มบรูณ์ มคีวามสมดลุทกุด้านทัง้ในด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม 
และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข เป็นพลังท่ีส�าคัญยิ่ง
ของประเทศชาติในอนาคต นอกจากนี้การเรียนรู้จากโครงงาน ยังประโยชน์ให้กับ
นักเรียน ดังนี้

1. นักเรียนได้ท�ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และ
ท�าอย่างมีความสุข

2. นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจนค้นพบความสามารถ ความถนัดและวิธีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง

3. นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ทดลองหาความรู้และสร้าง
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกทกัษะการคิด วเิคราะห์และสงัเคราะห์ รูจ้กัการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ  โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ประสบการณ์ตรงทีส่อดคล้องกบัชีวติ
จริง 
 4. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ได้ฝึกทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับ 
การด�ารงชีวิต เช่น ทักษะการท�างาน การวางแผนการท�างาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
การตดัสนิใจ ความมปีระชาธปิไตย ความรับผดิชอบ การแบ่งเวลา และการตรงต่อเวลา  
การเป็นผู้น�าและผู้ตามทีดี่ ท�าให้เกิดการพฒันาความคดิและรูจ้กัรับฟังความคดิเหน็
ของผู้อื่น  

    5. เป็นการส่งเสริมฝึกให้นักเรียนกล้าคิด  กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน  
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ผลจากการจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท�าให้นักเรียนได้จัดท�าสิ่งประดิษฐ์

แนวคิดใหม่ขึ้นทุกปี และในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยได้ส่ง 
สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ จ�านวน 2 ชิ้น และทั้ง  
2 ชิ้น ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับนานาชาติ IEYI 2016 (International Exhibition for Young Inventors) 
ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย  “E-bug  หุ่นยนต์ปลูกพืชอัตโนมัติ”  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

กระบวนการส�าคัญ	ส่งผลต่อการเป็นนักประดิษฐ์

เทคนิควิธีเคล็ดลับความส�าเร็จ
เทคนิควิธีที่ 1  เลือกเรียนในสิ่งที่ใช่  ได้ท�ำในสิ่งที่ชอบ

โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกสาขาวิชาที่ชอบ จาก 6 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์/ดาราศาสตร์  
โดยแต่ละสาขาวิชาจะเรยีนเนือ้หาเพิม่เติมจากพืน้ฐานทัว่ไป การเปิดโอกาสให้เลอืก
วิชาเรียน ท�าให้นักเรียนสนใจเรียน ใส่ใจศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติม ซ่ึงจะได ้
ผลดีมากกว่าการบังคับให้เรียนวิชาที่ไม่ชอบ
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เทคนิควิธีที่ 2  จัดหลักสูตร ล�ำดับขั้นตอนกระบวนกำรเรียนส�ำคัญที่สุด 
ล�าดับขั้นตอนของหลักสูตรต้องเรียงล�าดับจากพื้นฐานง่ายๆ ไปสู่เนื้อหาที่

ยากและลึกซึ้งขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรต้องครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่จ�าเป็นต้อง 
เรียนรู้อีกด้วย ซึ่งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจัดหลักสูตร เนื้อหาเพิ่มเติม ได้แก่

ระดบั ม.1  พืน้ฐานวทิยาศาสตร์, พืน้ฐานคณติศาสตร์, การเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์

ระดับ ม.2  ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  การเขียนโปรแกรมด้าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์  การเขียนผังงาน  การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์  

ระดับ ม.3  การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์  ความรู้เกี่ยวกับ 
ประเภท รูปแบบและขั้นตอนการท�าโครงงานคอมพิวเตอร์
เทคนิควิธีที่ 3  พื้นฐำนต้องแน่น  รู้ให้ถึงแก่น  “วิทย์ต้องมำ-คณิตต้องมี-ไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์ต้องรู้”

ก่อนที่นักเรียนจะท�าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ในระดับชั้น ม.3 นักเรียนต้อง
เรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากการท�าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์จ�าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน
ที่ครอบคลุมเหล่านี้ด้วย
เทคนิควิธีที่ 4  ให้โอกำสสร้ำงฝัน สร้ำงแรงบันดำลใจ กระตุ้นควำมคิด แนะน�ำ
แนะแนว เป็นหน่วยสนับสนุน ให้อิสระทำงควำมคิด ไม่ยัดเยียด ไม่กดดัน

ครูที่ปรึกษาโครงงานหรือครูผู้สอน มีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการที่
จะเกิดโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพหรือไม่ ครูต้องให้อิสระทางความคิด  
ไม่ยดัเยยีด ไม่กดดนันกัเรยีน ไม่ชีแ้นะตามความคดิของตนเอง เพยีงแนะน�ากระตุ้น
ความคดิให้เกดิแนวคดิใหม่ ๆ   ร่วมรับรู้ และเปน็หนว่ยสนับสนุน ไมป่ิดกั้นความคิด 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองท�าในสิ่งที่เกิดจากความคิดของนักเรียนเอง
เทคนิควิธีที่ 5 จัดสภำพแวดล้อมให้เอื้ออ�ำนวยต่อกำรเรียนรู้

โดยการจัดสภาพห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นต่อการท�าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อท�าการสืบค้นได้ตลอดเวลาหรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�าโครงงาน  เช่น
อุปกรณ์บัดกรี เซ็นเซอร์ สายไฟ ปืนกาว เลื่อยไฟฟ้า สว่างไฟฟ้า เป็นต้น
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เทคนิควิธีที่ 6 หำเวทีแสดงผลงำน/เปิดประสบกำรณ์
  โดยการจัดกิจกรรมเสริม เช่นกิจกรรม Science Show, กิจกรรม STEM, 
การน�านักเรียนไปศึกษาดูงานนิทรรศการต่าง ๆ และเมื่อนักเรียนท�าโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์แล้ว ก็ควรหาเวทีให้นักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน เพ่ือเป็น 
การกระตุน้นักเรยีนและนกัเรยีนอืน่ ๆ  ในโรงเรยีน ให้ระมดัระวงัในการสร้างชิน้งาน
ที่ถูกต้องตามหลักการและต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดงานบุคคลอื่นและเป็น 
การกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการสร้างผลงานอีกด้วย   

คุณลักษณะและทักษะของนักเรียนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์				      
 1. นักเรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นในการศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนสิ่งประดิษฐ์ รู้เท่าทันความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการท�านายโลก
อนาคต เป็นการช่วยสร้างแนวทางใหม่เพ่ือริเร่ิมงานไปสูง่านอาชพี 
และศึกษาต่อที่ตนเองสนใจและถนัด

2.  มีทักษะการท�าวิจัย มีความรู้เข้าใจในกระบวนการ
ท�าโครงงาน เพราะได้ปฏิบัติจริง

3.  มทีกัษะในการแก้ปัญหา มคีวามเพยีรท�างานกล้าคดิ
กล้าท�าในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ ภมูใิจในผลงานทีค่ดิริเริม่สร้างสรรค์ 

4.  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติร่วมกัน
5. มีความรู้ทางวิชาการที่กว้างขวางขึ้น ได้รับความส�าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

ปัจจัยที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ
 คร ูครผููส้อนเป็นปัจจัยทีส่�าคัญอย่างหนึง่ในความส�าเรจ็ เนือ่งจากครผููส้อน
ต้องจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้น กระบวนการเสรมิสร้างประสบการณ์ให้นกัเรยีน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง  อันส่งผลท�าให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�าโครงงาน 
ใหม่ ๆ  นอกจากนี้ครูยังมีส่วนส�าหรับในการสนับสนุน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ
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เวลาและให้ค�าปรึกษานักเรียนในเรื่องต่าง ๆ การกระตุ้นหรือให้ค�าแนะน�าการร่วม 
แก้ปัญหา การช่วยสนับสนุนจัดหาวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการจดัท�าโครงงานสิง่ประดิษฐ์ 
การอ�านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ท�างาน
 นักเรียน นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นนักเรียนที่จัด
ได้ว่ามีระดับสติปัญญา  ที่เฉลียวฉลาด เรียนรู้ได้รวดเร็ว มีความกระตือรือร้น สนใจ
ใฝ่เรียนรู้ ท�าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
       ผูบ้รหิำร  การได้รบัการสนบัสนนุจากฝ่ายบรหิาร ในเรือ่งการจัดหลกัสตูร
การเรยีนรูท้ีเ่ปิดโอกาสให้นักเรียนเลอืกวชิาเรยีนตามทีส่นใจ ท�าให้ได้นกัเรยีนท่ีสนใจ
ด้านอเิล็กทรอนิกส์ จงึเกดิเป็นนวตักรรมสิง่ประดิษฐ์ นอกจากนีก้ารจดัรายวชิาเรยีน
ต่าง ๆ ของหลักสูตร ยังต้องสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน
โครงการ เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ  รายวิชา 
ทีเ่รยีนนอกจากวชิาพืน้ฐานและ ก็จะเป็นการเรยีนเพิม่เติมโดยเน้นเน้ือหาวทิยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมาให้มากกว่าปกติ
 ผู้ปกครอง  ผู้ปกครองนักเรียนมีบทบาทและมีส่วนในความส�าเร็จหรือ 
ไม่ส�าเร็จของโครงงาน สิ่งประดิษฐ์เป็นอย่างมาก เพราะเวลาส�าหรับการท�างานนั้น 
ส่วนมากเป็นการท�างานนอกเวลาเรยีน นอกจากนีผู้ป้กครองยงัมส่ีวนช่วยเสรมิและ
สนบัสนุน ทัง้ในเรือ่งการบรหิารจดัการเวลาและให้ค�าปรกึษานกัเรยีนในเรือ่งต่าง ๆ  

ข้อคิด	...
ปัญหำอุปสรรค
          นักเรียนยังไม่มีความมานะพยายามอย่างเต็มที่ อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาสูง และ
เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการพัฒนาชิ้นงาน

ข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไข
         การสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ควรมีผู้มีความรู้  ผู้เชี่ยวชาญมาให้
ค�าแนะน�า และมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพ
สามารถส่งเข้าแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
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รายชื่อนักเรียนนักประดิษฐ์
 1. ด.ช.ยศวิธ เงินวิวัฒน์กุล ชั้น ม.3/1 

ท�าหน้าที่ ผู้เขียนโปรแกรม, ผู้ร่วมประดิษฐ์และ
ออกแบบ ส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ 
ได้แก่ ตัวขุดดิน อุปกรณ์ปล่อยเมล็ด ตัวหมุน
อุปกรณ์ปล่อยเม็ด ภาชนะใส่เมล็ดพืช อุปกรณ์
เสรมิใช้ยดึพ้ืนดนิโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์,จดัท�ารายงานท�าสือ่น�าเสนอ,ร่วมคดิ
ชื่อโครงงาน

 2. ด.ช.ศุภวิชญ์  สิทธิพล ชั้น ม.3/1 ท�าหน้าที่ผู้ร่วมประดิษฐ์ ประกอบ 
และวาดออกแบบหุ่นระยะแรก,ร่วมคิดชื่อโครงงาน

3. ด.ช.ธนศาสตร์ พวงทอง ชั้น ม.3/1 ท�าหน้าท่ีผู้ร่วมประดิษฐ์และ 
ออกแบบแก้ไขโมเดล โดยโปรแกรมคอมพวิเตอร์,ท�าสือ่น�าเสนอ,ร่วมคดิชือ่โครงงาน

4. ด.ช.เจตณัฐ  ประภพรัตนกุล ชั้น ม.3/1 ท�าหน้าที่ผู ้ร่วมประดิษฐ์ 
ออกแบบโมเดล และจัดท�าสื่อน�าเสนอผลงาน 

ความเป็นมา	:		
 ในปัจจุบัน ชีวิตของคนเมืองมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างจ�ากัด 
ท�าให้ผู้คนหันมาสนใจดูแลสุขภาพ เกิดเป็นกระแส Clean Food Good Health 
และการปลูกผักด้วยตนเอง การปลูกพืชนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ปลูกได้รับความ

เรือ่งเล่าการสร้างส่ิงประดิษฐ์ของนักเรยีนเร่ือง  E-Bug  หุ่นยนต์
ปลูกพืชอัตโนมัติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 รางวัลเหรียญทองการประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ IEYI 2016 (In-
ternational Exhibition for Young Inventors) ณ เมืองฮาบิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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หลากหลายในอาหาร พืชยังให้ความสุนทรีย์ทางธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
แก่สิ่งแวดล้อมด้วย แต่การปลูกผักในคอนโดมิเนียมของชุมชนเมืองที่มีพื้นที่จ�ากัด  
อีกท้ังการปลูกผักก็ใช้เวลาไม่น้อยจึงต้องการใช้เทคโนโลยีมาอ�านวยความสะดวก
ในชีวิตประจ�าวันดังนั้น จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างหุ่นขนาดเล็กช่วยปลูกผัก 
โดยอัตโนมัติโดยกลุ่มผู้ประดิษฐ์ได้แรงบันดาลใจจาก ข่าวการใช้เครื่องไถนาหยอด
เมล็ดข้าวกับแนวคิดจากการสังเกตในการแพร่พันธุ์พืชของแมลง 
 

ปัญหา
การน�าเอาเทคโนโลยีมาอ�านวยความสะดวกต่อสังคมไทยท่ีมีอาชีพหลัก

ของประชากรเป็นด้านการเกษตรนั้นมีมาแต่ช้านานแล้ว แต่เทคโนโลยีที่พบทั่วไป
ดังกล่าวมีปัญหาคือ ยังคงมีต้นทุนสูงและต้องการน�้ามันซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
ราคาแพงที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ นอกจากนี้เครื่องจักรยังเสียหายได้ง่าย
และมีค่าซ่อมบ�ารุงท่ีแพง แม้จะสามารถทุ่นแรงและลดระยะเวลาในการท�าการ
เกษตรกรรมซึง่เป็นอาชพีหลกัของคนไทยโดยรวมแต่ถงึกระนัน้เทคโนโลยนีีย้งัต้องใช้
มนุษย์ควบคมุท�าให้เกิดค่าเสยีโอกาสจากการท�างานตามหลกัเศรษฐศาสตร์อกีด้วย  
ดงันัน้เราจงึเหน็โอกาสพฒันาต่อยอดเทคโนโลยน้ีี โดยเปลีย่นระบบควบคมุเป็นแบบ
อัตโนมัติไร้คนขับ เพราะลักษณะการใช้งานที่ต้องมีคนเป็นผู้บังคับควบคุมทิศทาง 
ซ่ึงถ้าน�ามาใช้ปลูกผักคงต้องการเวลาในการบังคับเครื่องยนต์เพราะผักต้องปลูก
บ่อยๆเนื่องจากเรารับประทานผักปริมาณมากทุก ๆ วัน แต่คนในชุมชนเมืองท่ีใช้
ชีวติเร่งรีบมเีวลาอนัจ�ากดั ไม่สามารถใช้เวลาในการบงัคบัเครือ่งยนต์ให้ปลกูผกัเป็น
ประจ�าได้ เพื่อแก้ปัญหาข้อจ�ากัดของเวลาที่ต้องใช้ไปในการเพาะปลูก ทีมงานของ
เราได้แนวคิดมาจากการสังเกตในการแพร่พันธุ์พืชที่แมลงส่วนใหญ่สามารถช่วยให้ 
ขยายพันธุ ์พืชโดยการกระจายเมล็ดพันธุ ์และการปลูกพืชตามเส้นทางที่แมลง 
เดินทางไป ดังนั้นทีมงานของเราได้ริเริ่มความคิดของหุ่นยนต์ปลูกผักหรือ E-Bug  
ซ่ึงหมายถงึ ตวัแมลงอเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ามารถปลกูพชืผักได้โดยอตัโนมัติในขณะท่ีเรา
ท�างานประจ�าอยู่ E-Bug จะช่วยในการปลูกผักปลอดสารเคมีและลดภาระในชีวิต
ประจ�าวัน เพราะเป็นหุ่นยนต์ส�าหรับปลูกต้นไม้ แบบอัตโนมัติ (ไม่ต้องมีคนบังคับ)
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ขั้นตอนการคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์	
เริ่มจากแนวคิดจากการสร้างหุ่นอัตโนมัติ ขนาดเล็ก มีขาที่ลักษณะคล้าย

แมลง ช่วยปลูกพืชในพื้นที่จ�ากัดในขั้นต้นได้เริ่มท�าจากภาพวาดและ ตัด แผ่น 
อะคริลิคโดยใช้เลื่อย และประกอบหุ่นโดยใช้น็อตและกาว ปัญหาที่พบคือหุ่นยนต์ 
ไม่แข็งแรง ไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้ จึงพัฒนาปรับปรุงโดยเข้ารับการอบรม วิธีวาด 
แบบโมเดลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้เลเซอร์ในการตัดท�าให้ม ี
ความแม่นย�าและเมื่อประกอบเป็นหุ่นยนต์ท�าให้มีความแข็งแรงและปรับส่วนของ
แบตเตอรี่ให้เป็นชนิดที่น�้าหนักเบาและใช้งานได้นาน ส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
หุ่นยนต์ ได้แก่ ตัวขุดดิน อุปกรณ์ปล่อยเมล็ด ตัวหมุนอุปกรณ์ปล่อยเม็ด ภาชนะใส่
เมลด็พชื กม็กีารพฒันาเปลีย่นแปลงภายหลงัการทดสอบภาคสนาม ทีพ่ืน้สวนหน้า
บ้านและท้ายสดุคอื การออกแบบตัวยดึพืน้ดินเพือ่ช่วยให้หุน่มคีวามมัน่คงในขณะขุด 
ส่วนโปรแกรมบงัคบัหุ่นยนต์เดิมใช้ ipst-microbox(SE) ต่อมาได้เปล่ียน เป็น ATX2 

ปัญหาและอุปสรรค	
 ความยากของการใช้หุน่ยนต์น้ีคือ การปรบัค่า

ในการมองเห็นของกล้องเพราะมีการรบกวนของแสง
จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป

กระบวนการประดิษฐ์	
1. ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง โดยศึกษาการ

ออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต์ โดยการใช้วิธีศึกษา
จากหุ่นยนต์ส�าเร็จรูป และศึกษาการควบคุมหุ่นยนต์ 

2. จัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เช่น 
เซอร์โวมอเตอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ แผ่นอคริลิค 
(acrylics) แบตเตอรี่ เป็นต้น

3. ร่างแบบที่ได้และออกแบบจากคอมพิวเตอร์
4. พิมพ์แบบจากเครื่องพิมพ์สามมิติและตัดแผ่นอะคริลิกด้วยเครื่องตัด

เลเซอร์
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5. ประกอบเป็นหุ่นยนต์
6. ตกแต่งหุ่นยนต์
7. วาดแผ่นป้ายตามที่ได้ออกแบบไว้
8. ติดเซนเซอร์ไว้ตามตัวหุ่นยนต์ที่ได้ออกแบบไว้
9. ตรวจสอบความเรียบร้อยของโมเดล
10. เขียนโปรแกรมพัฒนาโปรแกรม ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด และ 

เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
11. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม
12. ลงโปรแกรมใน Micro controller 
13. ตรวจสอบการท�างานของโปรแกรม เมื่อพบข้อผิดพลาดก็ท�าการแก้ไข

จนส�าเร็จ เช่น การพัฒนาระบบการตรวจจับวัตถุ โดยพิจารณาจากส่วนที่ใช้ใน
การตรวจจับวัตถุเช่น สีแดงคือหยุดการท�างาน เป็นต้นการพัฒนาการท�างานของ 
หุ่นยนต์ โดยออกแบบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ให้เคลื่อนท่ี ขุดและหยอดเมล็ด  
หลังจากนั้นทดสอบการท�างาน โดยทดสอบให้หุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ ขุดและหยอด
เมล็ด ตามจุดที่ก�าหนดในแปลงปลูก ปรับปรุงโปรแกรม

วิธีการใช้		
E-Bug ถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ เริ่มท�างานจากการเปิดสวิทซ์

จะมกีารเคล่ือนทีไ่ปข้างหน้าในแปลงปลกู แล้วหยดุเพือ่เริม่ปลกูตามจดุทีก่�าหนดไว้  
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(ทุก 5 เซนติเมตร หมายเหตุ สามารถปรับในโปรแกรมได้) แล้ว E-BUG จะหยุด
เพือ่เริม่ขดุและปล่อยเมลด็ จากนัน้จะเดนิไปเรือ่ย ๆ  จนกว่าหุน่จะพบป้ายสญัญาณ  
ด้วยการมองด้วยกล้อง (PIXY) เมือ่พบแผ่นป้ายทีม่สีามสทีีแ่ตกต่างกนั คอื สเีหลอืง, 
สนี�า้เงินและสแีดง จงึมีค�าสัง่สามทศิทางทีแ่ตกต่างกนั เช่น ค�าสัง่เลีย้วซ้าย เลีย้วขวา 
และหยุด (สีแดง) โดยต�าแหน่งสุดท้ายที่จะให้หยุดท�างานคือ ป้ายสีแดง ถ้า E-Bug 
อยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ดืสลวั E-Bug จะเปิดไฟ LED จากการตรวจสอบของเซนเซอร์
แสง (ZX – LDR) และจะมีตัวแสดงจ�านวนหลุมที่ปลูกส�าเร็จ (7-segment digits ) 

ประโยชน์
 ได้หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถปลูกผักได้เองโดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลา 
เพิ่มความสะดวกสบายโดยมีผักรับประทานเองปราศจากสารเคมี และไม่เสี่ยง
อันตรายกับสารตกค้างในผัก สามารถใช้เป็น Education Toy ได้
 ขณะท�าโครงการ คุณครูคอยให้ค�าปรึกษา ค�าชี้แนะ และเทคนิคการเขียน
โปรแกรมต่าง ๆ  รวมไปถงึการให้ความรูด้้านคอมพิวเตอร์ การช่วยเหลอืเรือ่งอปุกรณ์
การท�างาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายส�าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ และเอื้อเฟื้อสถานท่ีในการ
ท�างาน

 ขณะเข้าร่วมประกวด คุณครคูอยให้ค�าปรกึษา ค�าชีแ้นะในการน�าเสนอและ
คอยดูแลอย่างสม�่าเสมอจนท�าให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง
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ความภาคภูมิใจของนักเรียน
รู้สึกดีใจที่เลือกวิชาเอก คอมพิวเตอร์ เพราะผมมีความสนใจในการเขียน

โปรแกรมและมีความหวังว่าจะศึกษาต่อในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต 
การได้ประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันเป็นสิ่งที่ผมสนใจมาตั้งแต่
เด็ก ๆ และเคยได้รับรางวัลจากสิ่งประดิษฐ์ในระดับประถมศึกษามาก่อน ส�าหรับ
เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในระดับนานาชาติน้ีเป็นส่ิงที่ผมตื่นเต้นมาก อีกท้ัง
เป็นการเดินทางไปแข่งขันในระดับนานาชาติครั้งแรกของผม ผมได้ฝึกซ้อมการน�าเสนอ
ด้วยภาษาอังกฤษภายใต้การแนะน�าจากครูท�าให้ผมมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น 
และการได้รับรางวัลเหรียญทองท�าให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  
ขอขอบพระคณุทางโรงเรยีนสามเสนวทิยาลยัและอาจารย์ทุกท่านท่ีมส่ีวนสนบัสนนุ
ให้ความส�าเร็จครั้งนี้
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วิเคราะห์บทเรียน
 เมือ่ศึกษาบทเรียนเรือ่ง E-Bug หุน่ยนต์ปลูกพชือตัโนมติัแล้ว โปรดสะท้อน
บทเรียนโดยตอบค�าถามต่อไปนี้ 
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างไร  
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ทักษะที่ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนเพื่อเป็นนักประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. คุณลักษณะของนักประดิษฐ์จากบทเรียนนี้คืออะไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม (Activity Base Learning)  และท�าให้ผู้
เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างไรบ้าง     
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�านวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 
เป็นผู้สนับสนุนผู้ให้ก�าลังใจ (cheer up)  ให้ผู้เรียนคิดสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. ท่านจะประยกุต์บทเรยีนเรือ่งนีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ทักษะและคุณลักษณะ นักประดิษฐ์ให้กับผู้เรียนของท่านอย่างไร 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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เรื่องท่ี 5 การจัดการเรียนรู้ของครูสมไชย กระต่ายทอง 
นางสาวนริศรา ซุ่นทรัพย์ นางสุภักดิ์   ภิรมย์แก้ว  นายสุชาย   
วิเศษสินธุ์และเรื่องเล่าการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน เรื่อง 
โครงงานระบบสมองกลฝังตัว  JIG SAW Smart Education 
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ภำพยนตร์ส้ัน กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงส่ิงประดิษฐ์  
เร่ือง โครงงำนระบบสมองกลฝังตัว JIG SAW Smart Education

“ยุวนวัตกรของฉัน  
 เริ่มสร้างสรรค์จากงาน

ประดิษฐ์ชิ้นเล็ก ๆ 
ในชั้นเรียน…”
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ความเป็นมา
 โรงเรยีนวดัเขาวงั (แสง ชว่งสวุนชิ) ตัง้อยู ่ถนนเพชรเกษม ต�าบลหนา้เมอืง 
อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปิดท�าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย
จนถงึระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๓ มีคร ูจ�านวน 195 คน มีผู้เรียน 3,374 คน เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา แม้ว่าโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็นโรงเรียนสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ที่ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอ
เมือง    แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนคือนักเรียนในอ�าเภอต่าง ๆ ซึ่ง ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ส่งผล
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นไปด้วยความยากล�าบาก ผู้เรียนร้อยละ 89.09 
นิยมศึกษาต่อสายอาชีพ ร้อยละ 2.29 ออกไปประกอบอาชีพเมื่อส�าเร็จการศึกษา
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ในการจดัการเรียนการสอนระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ 
โรงเรยีนเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบความสามารถของตนเองตามความถนดั และ
ความสนใจจากกิจกรรมเสริมหลกัสตูรของสถานศึกษา โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ทกัษะทางดา้นศลิปะ กฬีา ดนตร ีภาษา และเทคโนโลย ี ซึง่จากการวเิคราะห์ขอ้มลู
พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี และร้อยละ 31.57 เป็น 
ผู้เรียน ที่มีพื้นฐานความรู้ในการเป็นนักประดิษฐ์ที่ดี มีศักยภาพที่สามารถส่งเสริม 
สร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีต่าง ๆ ได้
 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จึงได้หา
แนวทางในการส่งเสรมิศกัยภาพผูเ้รยีนโดยการพฒันาระบบเทคโนโลยขีองโรงเรยีน
ให้ทันสมัย การสนับสนุน และให้โอกาสผู้เรียน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การจัดท�า
โครงการสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สง่เสรมิ
การเป็นนักคิดและนักสร้างสรรค์ การสร้างผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ 
สรา้งนวัตกรรม  เพ่ือเตรยีมความพรอ้มและส่งเสรมิด้านวชิาชพีใหก้บันกัเรยีน เสรมิ
สร้างศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะความเป็นนักประดิษฐ์
 2. เพื่อยกระดับความสามารถของผู้เรียนในการเป็นนวัตกร
 3. เพื่อจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชน
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       การจัดการเรียนรู      
               แนวคดิการจัดการเรียนรู 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการ J I G S A W   Model 
 J Joyful (ทํางานดวยความสนุกสนาน) 
 I Integrated skills (การบูรณาการทักษะในหลายสาขาวิชา) 
 G Generating new ideas (การสรางความคิดใหม ๆ) 
 S Successful (มุงมั่นสูความสาํเร็จ) 
 A Action (การลงมือปฏิบัติ) 
 W Working together (การทํางานรวมกัน) 
กระบวนการดําเนนิงาน 
 1.  คัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ตามความถนัดและความสนใจ เขารวมกจิกรรมเสรมิ
หลักสูตร ในโครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดาน ICT 
 2.  ประชุมผูเกีย่วของเพ่ือขอความรวมมือ และรวมดําเนินการในการสรางนวัตกร 
 3.  จัดกิจกรรมเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ และฝกฝนทักษะเบ้ืองตนในการเปนนวัตกร คือ กลาคิด 
กลาแสดงความคิดเห็น กลาที่จะเรียนรู และกลาที่จะลงมอืทํา 

 
การสะทอนถึงแนวทางการสรางนวัตกรของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ชวงสุวนิช) ครูผูสอนตองดึง

นกัวิจยั นกัคิดค้น 

   เสริมนวตักรรมท่ีเกิดประโยชน์ตอ่สงัคม  

ทกัษะชีวิต 

การออกแบบ 

ความสวยงามของนวตักรรม 

เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี  

สร้างแรงบลัดาลใจ 

Jigsaw model  

สร้างทกัษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  

สร้างความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

ความแข็งแรงร่างกาย จิตใจ 

การแสดงออก กล้าคิด กล้าทํา  

 กล้าพดู กล้าเส่ียง 

ผู้ เรียนเป็นนวตักร สร้างนวตักรรม 

สนบัสนนุ ให้คําปรึกษา 

วิทย์ 

บริหาร 

คณิต 

สขุฯ

พละ 

สงัคม 

เทคโนโลยี 

ดนตรี 

นาฎศิลป 

ศิลปะ 

ทกัษะการส่ือสาร การนําเสนอ ไทย 

ทกัษะการส่ือสารภาษาสากล ภาษาต่าง

ประเทศ 

IS 

การจัดการเรียนรู้					
 แนวคิดการจัดการเรียนรู้

กระบวนการ	J	I	G	S	A	W			Model
 J Joyful (ท�างานด้วยความสนุกสนาน)
 I Integrated skills (การบูรณาการทักษะในหลายสาขาวิชา)
 G Generating new ideas (การสร้างความคิดใหม่ ๆ)
 S Successful (มุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ)
 A Action (การลงมือปฏิบัติ)
 W Working together (การท�างานร่วมกัน)

กระบวนการด�าเนินงาน
 1.  คดัเลือกนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1-3 ตามความถนดัและความสนใจ 
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน ICT
 2.  ประชมุผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ขอความรว่มมอื และรว่มด�าเนนิการในการสรา้ง
นวัตกร
 3. จดักจิกรรมเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจ และฝกึฝนทกัษะเบือ้งตน้ในการเป็น
นวัตกร คือ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเรียนรู้ และกล้าที่จะลงมือท�า
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 4. โรงเรยีนได้เปดิโอกาสให้ผูเ้รียนกลุม่นี ้ได้แสดงศกัยภาพความเปน็นวตักร 
โดยเริม่จากการแสดงนิทรรศการภายในโรงเรยีน และร่วมกจิกรรมการแขง่ขนัในเวที
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ผลการจัดการเรียนรู้
 1. ผู้เรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ�านวน 573  คน สามารถสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การบูรณาการวิชาที่เรียน จ�านวน 465 คน คิดเป็นร้อยละ 81.15
 2. ผูเ้รียนระดับชัน้ มธัยมศกึษาปทีี ่1-3  สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานประสบ
ความส�าเร็จในระดับส�านักงานเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ ในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน
 3. เยาวชนและชุมชน จ�านวน 4,000 คน ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน จ�านวน 3,500 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.50

คุณลกัษณะและทกัษะของนกัเรยีนทีจ่ะก้าวสูค่วามเป็นนกัประดษิฐ์
         นักเรียนมีจิตสาธารณะ อยากน�าความรู้เรื่องเทคโนโลยี มาช่วยนักเรียน
อนุบาล มีแรงบันดาลใจ กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเรียนรู้ และกล้า
ที่จะลงมือท�า มีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดความคิดจากรุ่นพี่มาปรับปรุงพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น  มีความสามารถทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการ
ท�างานร่วมกันเป็นจิกซอว์

ปัจจัยที่ท�าให้ประสบผลส�าเร็จ
ร่วมมือร่วมใจ บูรณาการความรู้ และความสามารถของสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

ตอ้งเปน็ผูอ้�านวยการการเรยีนรู้ ฝกึให้นกัเรียนท�างานรว่มกนั เพือ่
บูรณาการ  ความรู้ ความสามารถ ดึงศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
คนออกมาท�างานร่วมกัน

 ให้การสนับสนุนจัดนิทรรศการแสดงผลงานท้ังภายในโรงเรียน 
และภายนอกโรงเรยีน แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้ห้รุน่นอ้งเหน็แบบอยา่ง
ที่ดีของรุ่นพี่สร้างความภาคภูมิใจให้นักประดิษฐ์

นักเรียน

ครู

ผู้บริหาร
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มณี รตันสนุทร
เข้าเรยีนระดบัมธัยม “เพราะรกัศลิปะ ชอบวาดรูป และสามารถ
ต่อศพัท์ภาษาองักฤษ เรยีนรูว้ทิย์ คณติได้ด ีแต่ไม่รูว่้าอะไร
คือสิ่งท่ีฉันรัก ฉันต้องการแสดงออกถึงความสามารถ 

ของฉัน ฉันต้องการปลดล็อค คุณครูดวงใจหัวหน้าวิชาการสายชั้นมัธยมแนะน�าให้ฉัน
เข้าสู่ชุมนุมคอมพิวเตอร์  คุณครูที่ปรึกษาชุมนุมแนะให้ฉันฝึกเขียนโปรแกรมภาษา 
เริ่มต้นด้วยภาษา C++ ผ่านการเขียนควบคุมสมองกลหุ่นยนต์ ฉันลงเวทีแข่งขันหุ่น
ยนต์อัตโนมัติในรุ ่นระดับกลางฉันชนะ ฉันได้รับคัดเลือกลงรุ ่นระดับสูงของ 
การแข่งขันระดับภาค ฉันรู้สึกกดดันและฉันขอถอนตัวออกจากการแข่งขัน .... ฉัน
ต้องการปลดล็อค คุณครูแนะน�าฉันให้ฉันพิสูจน์ความสามารถตัวเองและไม่ถอย 
ไม่ถอนตัวในสถานการณ์ที่กดดัน โดยพาฉันสู่การแข่งขันแบบ โอเพน ฉันนักเรียน
สาธิต นักเรียนระดับมัธยมปลาย ในเวทีหุ่นยนต์อัตโนมัติและครั้งนี้ฉันสามารถ 
ปลดล็อคความสามารถฉันส�าเร็จ ฉันมีประสบการณ์ มีความพร้อม ฉันเริ่ม 
เรียนรู้ภาษา HTML และ Java เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเกิดขั้นตอน 
ในการสร้างนวัตกรรมฉันได้รับแรงบันดาลใจในค่ายยุวนวัตกร ครูแนะน�าบอร์ด 
สมองกลฝังตัว raspberry pi 3 model b และ เริ่มศึกษาภาษา ไพธอน ซึ่งนักเรียน 
ชั้น ม.ปลาย ศึกษากัน และ LAB กับวงจรแบบต่าง ๆ ฉันคือ Jigsaw”

          
ลขิิต ฟองน�า้  
เรียนในห้องเรียนระดับกลาง ๆ คะแนนปานกลาง “ผมมี
พีช่ายซึง่เคยชนะระดับประเทศเป็นแบบอย่าง  ผมอยาก

เรื่องเล่า การสร้างส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน เรื่องโครงงานระบบ
สมองกลฝังตัว  JIG SAW Smart Education  โรงเรียนวดัเขาวงั  
(แสง ช่วงสุวนิช) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 จากการแข่งขันหุ่น
ยนต์นานาชาติ 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย นางสาวมณ ีรตันสุนทร  นายลิขติ ฟองน�า้  เดก็หญิงสิรนิยา  
กระต่ายทอง
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สร้างสิ่งประดิษฐ์ดี ๆ แบบพี่ ถ้าผมมีอะไรพอเป็นทุนบ้างก็คือ ก�าลังกาย ก�าลังใจ
และทกัษะในเชงิช่าง ผมก้าวสูชุ่มนมุคอมพวิเตอร์ด้วยการแนะน�าของพีช่าย คณุครู
แนะน�าให้ผม ต่อวงจร แนะน�าและฝึกฝนให้ใช้เครื่องมือที่หลากหลายจนเกิดความ
คุ้นเคย และส่งผมสู่เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ผมได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับท่ี 5 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปีต่อมาคุณครูแนะน�าให้ผมเข้าสู่ 
สายการสร้างนวตักรรมโดยผ่านโครงการค่ายยวุนวตักรของโรงเรยีน คณุครแูนะน�า
บอร์ดสมองกลฝังตัว ชื่อ NodMCU คุณครูแนะน�าให้ผมทดลองเขียนโปรแกรม 
ควบคุมด้วยภาษา C นี้คือ Jigsaw ในมือผม ผมคือ Jigsaw” 

สริินยา  กระต่ายทอง 
เล่าว่า “ช่วงประถมฉนัไม่ได้เรยีนท่ีโรงเรยีนวดัเขาวงั (แสง 
ช่วงสวุนชิ) ในระดบัมธัยม ผูป้กครองอยากให้ฉนัเข้าเรยีน
โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งมีการสอบคัดเลือก ฉันตัดสินใจสมัคร

ประเภทห้องเรียนความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ฉันสามารถสอบเข้าได้โดยใช้
โปรแกรมออกแบบสามมิติสอบผ่านเข้ามาและได้เข้าสู่ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ฉันพูด 
ไม่เก่ง แต่ฉันมีความอดทนและพยายาม ฉันสามารถเข้า LAB ได้เป็นวันไม่ว่าการ
ทดลองน้ันจะส�าเรจ็หรอืล้มเหลว คณุครแูนะน�าให้ฉนัรูจ้กับอร์ดสมองกลแบบฝังตัว 
ชื่อ Raspberry pi 3 model b และแนะน�าให้ฉันศึกษาโปรแกรมแบบ GUI  
ด้วย Wiring Pi ทดลองแล็บ senser ประเภทต่าง ๆ ที่คุณครูมีให้ทดลองในห้อง
วิทยบริการ และเริ่มศึกษาภาษาไพธอน ตลอดจนการตั้งค่าต่าง ๆ ในบอร์ด ช่ือ 
Raspberry pi ฉนัได้รบัความรูสู้ส่ายนวตักรเตรยีมความพร้อมในการสร้างนวตักรรม 
โดยผ่านค่ายยุวนวัตกรของโรงเรียน ฉันเริ่มสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ช้ินเล็ก ๆ ใน 
ชั้นเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ใหม่ในโรงเรียนแห่งนี้ ฉันคือ Jigsaw   
 พวกเราคือ Jigsaw  ที่คุณครูค่อย ๆ ต่อให้
ลงตวั เราทกุคนเหน็หุ่นทีรุ่น่พีส่ร้างไว้และวางไว้เป็นแรง
บนัดาลใจ เราอยากปลกุชวีติให้หุน่ยนต์ของรุน่พีเ่กิดเป็น
เวอร์ชันใหม่เข้ากับยุค 4.0 เราผนวกเอาความสามารถ
ของแนวทางดี ๆ ที่พี่ ๆ วางไว้เช่น การใช้กล่องราคาถูก
หาได้ในร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียนที่สามารถเปิด-ปิด 
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 เน่ืองจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวในแต่ละปีพบว่า มีนักเรียนเสียชีวิตในรถ
โรงเรียนหลายราย ซึ่งเป็นข่าวที่ สะเทือนขวัญเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียนที่เสีย
ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวัยอนุบาลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อถูกลืมอยู่ในรถ
โรงเรียน  เราจึงคิดน�าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาเป็นกลไกในการสร้างเครื่องมือ
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนบนรถโรงเรียน ตลอดถึงการประยุกต์ใช้
การดูแล แจ้งการเดินทางถึงโรงเรียนหรือห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
เกิด ความอุ่นใจกับผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน โครงงานระบบ
สมองกลฝังตัว หุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education เป็นโครงงานที่น�าเทคโนโลยี
สมองกลมาเพื่อใช้แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมที่ชื่อว่า หุ่นยนต์ Jigsaw Smart 
Education  โดยระบบการท�างาน จะเริ่มจากการเช็คสถานะทันทีเม่ือนักเรียน 
เดินผ่าน และท�าการแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบด้วยการ
แสดงข้อความผ่านทาง Application Line  หุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education  
ได้น�าบอร์ด Raspberry Pi3 วงจร RFID LED โพรโทบอร์ด webcam หรือ  
Camera Module  มาใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education 
โดยใช้โปรแกรมภาษา Python และ IFTTT ในการพัฒนาระบบการท�างานของ  
หุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education  

แก้ไขชิน้งานได้สะดวก ความสามารถในการช่วยชวีติคน  
การสร้างความอบอุ่นใจให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายและมัน 
ต้องถูกเรียกว่า Jigsaw แล้ว Jigsaw ของเราก็ออก 
เดินทางและถูกเติมเต็มให้สมบูรณ์ขึ้นด้วย Jigsaw  
ในมือของทุก ๆ คนเพราะทุกคนคือ.......”

“
สงสัยเราไหม ?

มารู้จัก Jigsaw กัน

”
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พวกเราช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาด้วยชุดค�าถาม	5W1H	
• ปัญหาคืออะไร (What) ค�าตอบ คนขับรถรับส่งนักเรียนมักลืมตรวจสอบว่า

นักเรียนลงจากรถหมดทุกคนหรือยัง ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต้องการทราบ
ข้อมูลต่างๆเพื่อความอบอุ่นใจ

• ปัญหาเกิดกับใคร (Who)  ค�าตอบ นักเรียน 
• ปัญหาเกิดข้ึนที่ไหน (Where) ค�าตอบ รถรับส่งนักเรียน ตลอดจนโรงเรียน 

ห้องเรียน 
• ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไร (When) ค�าตอบ เม่ือมีเด็กหลับอยู่ในรถแล้วคนขับไม่ทัน

สังเกตเห็น การเดินทางถึงโรงเรียนหรือเข้าถึงห้องเรียนโดยเฉพาะของเด็กเล็ก 
• เพราะเหตุใดจึงต้องแก้ปัญหา (Why) ค�าตอบช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถรับส่ง

นักเรียนซึ่งอาจเกิดอาการช็อค หมดสติ และอาจ เสียชีวิตได้  
• จะแก้ปัญหาอย่างไร (How) ค�าตอบ มีข้อความแจ้ง ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมดผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต
           

แล้วเราก็ช่วยกันคดิแก้ปัญหาน�าเทคโนโลยีสมองกลมาเพ่ือใช้
แก้ปัญหาตามขั้นตอน	
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                เน่ืองจากเหตุการณที่เปนขาวในแตละปพบวา มีนักเรียนเสยีชีวิตในรถโรงเรียนหลายราย ซึ่ง

เปนขาวที่ สะเทือนขวัญเปนอยางมาก เพราะนักเรียนที่เสียชีวิตสวนใหญอยูในวัยอนุบาลที่ไมสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได เมื่อถูกลืมอยูในรถโรงเรียน  เราจึงคิดนําเทคโนโลยีและการสื่อสารมาเปนกลไกในการ

สรางเครื่องมือเพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนบนรถโรงเรียน ตลอดถึงการประยุกตใชการดูแล 

แจงการเดินทางถึงโรงเรียนหรือหองเรียนเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนเกิด ความอุนใจกับผูปกครอง ครู 

ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของทุกสวน โครงงานระบบสมองกลฝงตัว หุนยนต Jigsaw Smart Education เปน

โครงงานทีนํ่าเทคโนโลยีสมองกลมาเพ่ือใชแกปญหาและสรางนวัตกรรมที่ช่ือวา หุนยนต Jigsaw Smart 

Education  โดยระบบการทํางาน จะเริ่มจากการเช็คสถานะทันทีเมื่อนักเรียนเดินผาน และทําการแจง

ขอมูลใหผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของทราบดวยการแสดงขอความผานทาง Application Line  หุนยนต 

Jigsaw Smart Education ไดนําบอรด Raspberry Pi๓ วงจร RFID LED โพรโทบอรด webcam หรือ 

Camera Module  มาใชในการสรางหุนยนต Jigsaw Smart Education โดย ใชโปรแกรมภาษา Python 

และ IFTTT  ในการพัฒนาระบบการทํางานของ หุนยนต Jigsaw Smart Education   

              พวกเราชวยกันวิเคราะหปญหาดวยชุดคําถาม ๕W๑H  

- ปญหาคืออะไร (What) คําตอบ คนขับรถรับสงนักเรียนมักลืมตรวจสอบวานักเรียนลงจากรถหมดทุกคน

หรือยัง ผูปกครองและผูเกี่ยวของตองการทราบขอมูลตางๆเพ่ือความอบอุนใจ 

- ปญหาเกิดกบัใคร (Who)  คําตอบ นักเรียน  

- ปญหาเกิดขึน้ที่ไหน (Where) คําตอบ รถรับสงนักเรียน ตลอดจนโรงเรียน หองเรียน  

- ปญหาเกิดขึน้เมื่อไร (When)  คําตอบ เมื่อมีเด็กหลับอยูในรถแลวคนขบัไมทันสังเกตเห็น การเดินทางถึง

โรงเรียนหรือเขาถึงหองเรียนโดยเฉพาะของเด็กเล็ก  

- เพราะเหตุใดจึงตองแกปญหา (Why) คําตอบชวยเหลือเด็กที่ติดอยูในรถรับสงนักเรียนซึ่งอาจเกิดอาการ

ช็อค หมดสติ และอาจ เสียชีวิตได   

- จะแกปญหาอยางไร (How)  คําตอบ มีขอความแจง ผูที่เกี่ยวของทั้งหมดผานระบบอินเตอรเน็ต 

            

แลวเราก็ชวยกันคิดแกปญหานาํเทคโนโลยีสมองกลมาเพื่อใชแกปญหาตามขั้นตอน  

 

1.สรางทางเลือกวิธีการแกปญหา                         2.เลือกวิธีการ       3.ออกแบบและปฏิบัติการ       

 

7.ประเมินประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ         6.ปรับปรุงแกไข        5.ทดสอบ         4.ลงมือสราง 

 

 

 

วิธีท่ี 1 

วิธีท่ี 2 

ภาพวงจรการท�างานของหุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education
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ลงมือสร้างตามขั้นตอน			                      

ภาพการสร้างสิ่งปะดิษฐ์ Jigsaw Smart Education

ขัน้ตอนกำรสร้ำงหุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education คอื 1. ออกแบบวงจรหุน่ยนต์  
Jigsaw Smart Education 2. ต่อวงจรตามที่ได้ออกแบบไว้  3. เขียนโปรแกรม
ควบคุม 4. ทดสอบและแก้ไขการท�างานของวงจรหุ ่นยนต์ Jigsaw Smart  
Education ให้สามารถใช้งานได้ 5. ตดิตัง้วงจรหุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education 
ลงกล่องเพือ่ให้สามารถใช้งานได้สะดวก 6. ตดิตัง้หุ่นยนต์ Jigsaw Smart Education 
เข้ากับโมเดลทดสอบ 7. ตรวจสอบการใช้งานและตกแต่งโมเดลให้ดูสวยงาม
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วิเคราะห์บทเรียน
        เมื่อท่านศึกษาบทเรียนเรื่องโครงกำรระบบสมองกลฝังตัว JIG SAW 
Smart Education แล้ว โปรดสะท้อนบทเรียนโดยตอบค�าถามต่อไปนี้ 
1. ครูจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างไร  
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ทักษะที่ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนเพื่อเป็นนักประดิษฐ์ มีอะไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. คุณลักษณะของนักประดิษฐ์จากบทเรียนนี้คืออะไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. ผู้เรียน  เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  (Activity Base Learning)  และท�าให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างไรบ้าง     
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. ครูเป็นที่ปรึกษา (coach) ผู้อ�านวยให้เกิดการเรียนรู้ (Learning Facilitator) 
เป็นผู้สนับสนุนผู้ให้ก�าลังใจ (cheer up)  ให้ผู้เรียนคิดสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. ท่านจะประยกุต์บทเรยีนเรือ่งนีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ทักษะและคุณลักษณะนักประดิษฐ์ให้กับผู้เรียนของท่านอย่างไร 
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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 ารพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักประดิษฐ์ได้นั้นผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และชุมชน  

 ต้องร่วมมอืกนัพฒันาผูเ้รยีน ก�าหนดเป้าหมายการจดัการเรยีนรู้ ตามทิศทาง

ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่จะให้เยาวชนทุกคนเป็นคนดี เก่ง  

มีคุณภาพ มีปัญญา และมีนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 

และทักษะของผู้เรียนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ ผู้มีบทบาทส�าคัญคือครูที่จะเป็น 

ผู้จัดอ�านวยการให้ผู้เรียนเรียนรู้ มีคุณลักษณะและทักษะของนักประดิษฐ์ โดยม ี

ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู และผู้เรียน 

เช่นการจดัหลักสตูรสาระเพ่ิมเตมิวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีการจัดให้มโีครงงาน

วิทยาศาสตร์การสร้างสิ่งประดิษฐ์ การจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน  

สถานประกอบการ และสถาบนัอดุมศึกษา  การส่งเสรมิให้มกีารจดัแสดงนทิรรศการ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การจัดแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเวทีต่างๆ รวมท้ัง

การได้รับความร่วมมือจากชุมชน ภูมิปัญญา ผู้ปกครองท้องถ่ินให้การสนับสนุน 

ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการค้นพบสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้ประโยชน์ในสังคม  

 การจดัการเรียนรู้ของครู ให้ผูเ้รียนมคุีณลกัษณะและทกัษะของนกัประดษิฐ์  

สรุปบทบาท วิธีการจัดการเรียนรู้ และการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะของนักประดิษฐ์ได้ดังนี้

บทที่ 3
สรุปบทเรียนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนสู่ความ
เป็นนักประดิษฐา์ัาาัาีู้ำู่าิัิิ

ก
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1.	บทบาทครใูนการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะของนักประดิษฐ์
 บทบาทครู เร่ิมจากทัศนคติภายในตัวครู ไปสู่ความรู้ความสามารถ การ
จัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียน ดังนี้
 1) การมีปรัชญาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และปรับ
กระบวนทศัน์ใหม่ว่า ไม่ใช่เพยีงผูม้พีรสวรรค์เท่านัน้ ทีจ่ะสร้างสิง่ประดษิฐ์ได้ ผู้เรยีน
ทกุคนมคีวามคดิสร้างสรรค์ในแบบของตนเองและผูเ้รยีนทกุคนเป็นนกัประดษิฐ์ได้ 
 2) ครูใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือต้องใฝ่หาความ
รู้ให้ทันยุคทันสมัย ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และพัฒนาตนเองให้สามารถน�า
รปูแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รยีนไปใช้ โดยมหีลกัจติวทิยา เทคนคิการ
จัดการเรียนรู ้ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ กระตุ ้นให้ค้นหา 
ความรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข
  3) จดัการเรยีนรู ้โดย คร ูเป็น ผู้เอือ้อ�านวยการให้เกดิการเรยีนรู ้(learning 
facilitator)  โดยมีการวางแผนและจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ จัดบรรยากาศให้
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาความรู้ คุณลักษณะ และทักษะของ 
นกัประดษิฐ์ อย่างต่อเนือ่ง ผ่านรายวชิา ด้วยกจิกรรมเชงิปฏบิตักิาร (Activity Base 
Learning) ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อผู้เรียนคิดสร้างผลผลิต/สิ่งประดิษฐ์ 
          4) การวัดประเมินผล ว่าผู้เรียนได้คุณลักษณะ ทักษะของนักประดิษฐ์ 
และความรู้ที่จ�าเป็นแล้ว และสร้างเสริมก�าลังใจ ให้ผู้เรียน  คิดสิ่งใหม่ๆ และเปิดใจ
กว้างรับความผิดพลาด จากการลองผิดลองถูกความคิดใหม่ๆ
          5) ทบทวนสรุปภาพความส�าเร็จ และข้อปรับปรุงแก้ไขร่วมกับผู้เรียน  
ทั้งในผลผลิต /สิ่งประดิษฐ์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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2.	วิธกีารจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคณุลกัษณะและทกัษะของ
นักประดิษฐ์
 ในการจัดการเรียนรู ้ให้มีประสิทธิผลต้องวางแผนการจัดการเรียนรู ้ 
อย่างเป็นระบบ ก�าหนดเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ คุณลักษณะ 
และทักษะที่ต้องการพัฒนานักเรียนแล้วครูต้องเตรียมความพร้อม เตรียมสื่อ 
อุปกรณ์และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้แล้วด�าเนินการจัดการเรียนรู้โดย
 1) จดัการเรยีนรูผ่้านรายวชิาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551และมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตัวชีว้ดัฯ (ฉบับปรบัปรงุ 2560) และ
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิติัในบทเรยีนนีเ้น้นการจัดการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคุณลกัษณะ
และทักษะของนักประดิษฐ์ จึงเสนอให้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
สร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานนี้แม้จะไม่ใช่รูปแบบใหม่ในการจัดการเรียนรู้ แต่เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ทันสมัย ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่สามารถตอบโจทย์การสร้างผู้เรียนให้เป็น 
นวัตกรได้ 
 2) การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การพัฒนาคุณลักษณะ 
และทักษะของนักประดิษฐ์และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ความคิด 
ด้วยตนเองด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยก�าหนดสถานการณ์เพื่อให้นักเรียน 
คดิสร้างสิง่ประดิษฐ์ทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบัการด�าเนินชีวติในบริบทของชุมชนสงัคม
ใกล้ตัว จัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนเรียนรู้แก้ปัญหาให้สังคมจากการปฏิบัติกิจกรรม  
และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างสิ่งประดิษฐ์  สู่สังคม
 3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย การวางแผน 
การจัดการเรียนรู้  การจัดปัจจัย จัดกระบวนการ ล�าดับขั้นตอนกระบวนการเรียน
รู้จากความรู้พ้ืนฐาน จากง่ายไปสู่เนื้อหาเฉพาะและลึกซ้ึง ให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิจัย 
และวิจารณ์ จดักระบวนการกลุม่ ให้ท�างานเป็นทมี ท�างานร่วมกนัเพือ่ สร้างผลผลติ 
/สิ่งประดิษฐ์ ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเอง
 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างเสริมพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ 
ของนกัประดษิฐ์ ด้วยเทคนคิต่างๆ เช่นเทคนคิทีช่่วยเสรมิความสามารถด้านความคดิ
ด้วยเทคนิคหมวกคิด 6 ใบของ เอ็ดเวิดร์ เดอ โบโน (Edward De Bono:1986)   
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ฝึกการน�าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาที่ตนเองสนใจใน 
วิถีชุมชนท้องถิ่น  ฝึกการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือแบบจิกซอว์ ฝึกฝนให้ผู้เรียน 
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น
 5) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ท�าโครงงานสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
ประเมินให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการคือการประเมินเพ่ือดูการพัฒนาของนักเรียน
ระหว่างการเรียนการสอน ประเมินชิ้นงานคือการประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ประเมนิผลส�าเร็จของการสร้างสิง่ประดิษฐ์ ซึง่ให้ความส�าคญักบัความคดิสร้างสรรค์ 
การเลือกใช้วัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง และประเมินคุณลักษณะและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อรู้ความ
สามารถของนักเรียนตามความคาดหวังในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
 6) สรุปผลการจัดการเรียนรู้สะท้อนบทเรียนในแต่ละแผนการเรียนรู้  
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการเรียนรู ้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.	การส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมคุีณลักษณะและทกัษะของนกัประดษิฐ์
 การจดัส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะและทกัษะของนกัประดษิฐ์โดยการ
จัดปัจจัยเอื้ออ�านวยในการเรียนรู้ การจัดค่ายพัฒนานักประดิษฐ์ จัดชมรม ชุมนุม
นักประดิษฐ์ และ เมื่อนักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์แล้ว ครู และ ผู้บริหารโรงเรียน  
ควรจัดกจิกรรมส่งเสรมิผูเ้รยีน เช่น และ การจดันทิรรศการแสดงผลงานสิง่ประดษิฐ์
ของผู้เรียนเพ่ือให้ชุมชน ได้ร่วมรับรู้และสนับสนุนนักเรียนให้เป็นนักประดิษฐ์  
การจัดหาผู ้ เชี่ยวชาญมาให้ค�าแนะน�าต่อยอดพัฒนาการสร้างสิ่งประดิษฐ์  
และสนับสนุนให้ผู้เรียนส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในเวทีระดับต่างๆ ระดับ
โรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ เป็นต้น เพื่อสร้าง
แรงบนัดาลใจให้ผู้เรยีนกล้าคดิ กล้าออกแบบสร้างสิง่ประดษิฐ์ และเป็นการส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิด วิธีการสร้างสิ่งประดิษฐ์กับนักคิด 
นักประดิษฐ์จากหลากหลายโรงเรียน หลากหลายประเทศ เพื่อการพัฒนาเยาวชน
ผูเ้รียน ให้เป็นนวตักรตามเป้าหมายการพฒันาประเทศเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 ต่อไป
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