ฉบั บ ที ่ 2 8 เดื อ นกั น ยายน 2561

ทุกคนสามารถเป็นวิศวกรได้

“กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์สามารถนำ�ไปใช้กบั การ
ดำ�เนินกิจกรรมใดๆ ก็ได้ในชีวติ กระบวนนีไ้ ม่ได้เป็นแค่ทกั ษะทีเ่ ราได้เรียนรู้
แต่มนั เป็นกระบวนการคิดทีเ่ ราสามารถนำ�ไปปรับใช้เมือ่ ใดก็ได้”
แอนเดรียน มีเลีย

ผู้จัดการโปรแกรม Engineering Design Challenges จาก Museum of Science

นักวิทยาศาสตร์ตวั น้อยตบเท้าเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สร้างสรรค์โลกแห่งการเรียนรู้ เติมเต็มทุกจินตนาการ สูป่ ระสบการณ์นกั วิทยาศาสตร์มอื ใหม่
เป็นอีกหนึง่ ปีทโ่ี ครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลัง
คิด เพือ่ อนาคต ได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติเพื่อนำ�เสนอกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ทใ่ี ห้นอ้ งๆ นักเรียน นักศึกษา และ
บุ ค คลทั่ว ไปได้ สัม ผั ส ประสบการณ์ท่ีไ ด้ฝึกฝนทั้ง
ทักษะในด้านต่างๆ และต่อยอดสูผ่ ลงานทีเ่ ป็นจริง
เสียงหัวเราะและการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกันมีมาตลอดจากกิจกรรมภาย
ใต้คอนเซ็ปท์ “ทุกคนสามารถเป็นวิศวกรได้” ซึง่ โครง
การฯเป็นผูร้ เิ ริม่ และนำ�เสนอในงานครัง้ นี้ เพียงก้าว
แรกทีเ่ ข้ามาภายในงาน เราได้เห็นถึงความตืน่ เต้น
และความกระตือรือร้นจากเด็กๆ ทุกคน ซึง่ ภายใน
บูธ Enjoy Design Challenges ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
จากกิจกรรมต้นแบบของ Museum of Science
(MOS) เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้
รับความร่วมมือจากองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) ทำ�ให้เ้ ห็นว่าเด็กๆ มาพร้อมกับ
อาวุธทางปัญญา และพร้อมปล่อยพลังทางความคิด
กันอย่างเต็มที่
กิจกรรมภายในบูธเป็นการสือ่ ให้เด็กๆ ได้ฝกึ ฝน
การออกแบบจากปัญหาทีพ่ บ วางแผน สร้างอุปกรณ์
ต้นแบบ นำ�ไปทดสอบ และนำ�มาปรับแก้จนได้ผล
งานตามที่ต้องการภายใต้บรรยากาศที่ต่างไปจาก
ห้องเรียน ซึง่ เปรียบเสมือนชีวติ จริงในการทำ�งานที่
ไม่มีคุณครูหรือตำ�ราหนังสือเรียนคอยชี้แนะว่าควร
ทำ�อย่างไร เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กๆ ได้อกี มุม
หนึง่ นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้เข้าถึงการเรียนรูแ้ บบสะ
เต็มศึกษานอกห้องเรียนที่ โครงการฯ และอพวช.
ตัง้ ใจนำ�มาให้เยาวชนไทยโดยเฉพาะ โดยมุง่ มัน่ ให้
เยาวชนไทยได้มอี สิ ระทางความคิดและได้ท�ำ ในสิง่ ที่
ตนเองสนใจอย่างจริงจัง
ซึง่ กิจกรรม Enjoy Design Challenges ในปี
นี้ ได้สร้างความน่าตืน่ เต้นให้แก่ผเู้ ข้าร่วมงาน โดยมี
ผูส้ นใจกว่า 71,000 คนมีโอกาสได้ทดลองประดิษฐ์
ชิน้ งานจากฝีมอื ของตนเอง สร้างความภาคภูมใิ จ
เป็นอย่างยิง่ เสียงเชียร์ให้ก�ำ ลังใจเพือ่ นๆ ระหว่าง
ประดิษฐ์และแก้ปญ
ั หาชิน้ งาน เป็นกำ�ลังใจสำ�คัญ

ในการทำ�ชิน้ งานให้ส�ำ เร็จได้ ทุกคนได้สนุกไปกับ
กิจกรรม “ดาวเทียมมหาสนุก Soaring Satellites”
ทีต่ า่ งได้แสดงฝีมอื แบบ DIY กันอย่างเต็มทีก่ บั
อุปกรณ์ทห่ี าได้งา่ ยๆ อย่างกรวยกระดาษ ถ้วย
พลาสติก หลอด ฯลฯ โดยทีเ่ ด็กๆจะต้องนำ�อุปกรณ์
ที่ได้รับมาประดิษฐ์เป็นดาวเทียมที่สามารถลอยอยู่
บนอากาศได้ มีการลองผิดลองถูกอยูห่ ลายครัง้ บาง
คนแทบหมดกำ�ลังใจ แต่พอได้ยนิ เสียงเชียร์ หรือ
เกิดปิง๊ ไอเดียใหม่ขน้ึ มา ก็กลับมากระตือรือร้นทีจ่ ะ
ทำ�ให้จานดาวเทียมของตัวเองลอยได้อกี ครัง้ เป็นการ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูท้ อ่ี ยากให้เกิดขึน้ แก่
เร็วหรือช้า ในลูร่ ะยะทาง 2.5 เมตร ซึง่ ผ้าประเภท
เยาวชนไทยทัง้ ในและนอกห้องเรียน
ต่างๆ ทีเ่ ด็กๆ ได้ทดลองใช้ได้แก่ ผ้าสักหลาด ผ้าขน
สัตว์ ผ้าลูกไม้ และผ้ากระสอบ จากกิจกรรมนีเ้ ด็กๆ
ยังได้ตง้ั สมมติฐาน ทดลอง และปฏิบตั ิ ซำ�ๆ้ หลาย
ครัง้ จนกว่าจะได้ผลเป็นทีพ่ อใจ ซึง่ เป็นกระบวนการ
ขัน้ พืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ส�ำ หรับการประดิษฐ์
คิดค้นนวัตกรรม เรียกได้วา่ ซึมซับความเป็นวิศวกร
อย่างไม่รตู้ วั
สอดคล้องกับที่ มร. แอนเดรียน มีเลีย ผูจ้ ดั การ
โปรแกรม Engineering Design Challenges จาก
Museum of Science ได้กล่าวว่า “กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์สามารถนำ�ไปใช้กับ
การดำ�เนินการใดๆ ก็ได้ในชีวติ กระบวนนีไ้ ม่ได้เป็น
หนึ่ ง ในผู้ นำ � กิ จ กรรม“ดาวเที ย มมหาสนุ ก แค่ทกั ษะทีเ่ ราได้เรียนรู้ แต่มนั เป็นกระบวนการคิดที่
Soaring Satellites” อย่าง มร. เดฟวิน คูร่ี เราสามารถนำ�ไปปรับใช้เมือ่ ใดก็ได้”
โดยรวมกิจกรรม Enjoy Design Challenges
Engineering Education Associate จาก Museum
of Science เน้นยำ�ว้ า่ การลองทำ�แล้วไม่ส�ำ เร็จไม่ใช่ ไม่ เ พี ย งแต่ ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด จิ น ตนาการในการ
แต่ยงั เป็นการนำ�เอา
ปัญหา แต่การนำ�เอาประสบการณ์ทล่ี องทำ�มาเรียน สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
กระบวนการออกแบบทางวิ
ศ วกรรมศาสตร์
รูแ้ ละแก้ไขต่างหากทีส่ �ำ คัญ “การทำ�งาน การคิดค้น
หรือการประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการออกแบบทาง มาสอดแทรก ซึง่ มีอยูร่ อบตัวเรา และเพิม่ พูนทักษะ
วิศวกรรมศาสตร์คือการเรียนรู้จากความล้มเหลว การเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการดำ�รงชีวติ ในอนาคต
สามารถติดตามข่าวสารของโครงการเชฟรอน
แล้วนำ�ข้อผิดพลาดมาแก้ไข จนทำ�ให้ส�ำ เร็จ”
อีกหนึง่ กิจกรรมจากโครงการฯ อย่าง “กระดาน สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคต และกิจกรรมดีๆ เพือ่
เลือ่ นหิมะ Echo Base Bobsleds” ทีเ่ ปิดโอกาส ส่งเสริมการเรียนรูส้ ะเต็มได้ท่ี https://www.enjoyให้เด็กๆ ได้ลองเลือกวัตถุดบิ หลากหลายชนิดเพือ่ มา science.org
ห่อหุ้มแคร่หิมะจำ�ลองให้สามารถเคลื่อนตัวได้อย่าง

น้องจิรดา อังเพชร ตระหนักดีว่า วิชา
วิทยาศาสตร์คือพื้นฐานที่สำ�คัญที่จะเพิ่มพูน
ความรู้ให้น้องได้ประกอบอาชีพในฝันได้ใน
อนาคต

71,406

คือจำ�นวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
Enjoy Design Challenges ที่จัดขึ้นในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2561

1,000,000

คือจำ�นวนนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปี 2561

“ตอนแรกคิดไว้วา่ คงทำ�ไม่ได้ แต่สดุ ท้ายมันก็ลอยได้ส�ำ เร็จ”

คำ�กล่าวอันสุดแสนดีใจของ ด.ญ.จิรดา อังเพชร หนึง่ ในเยาวชนที่
ได้รว่ มกิจกรรม Enjoy Design Challenges ของโครงการเชฟรอน
สนุกวิทย์ฯ ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2561
แม้ว่าการลองประดิษฐ์จานดาวเทียมใน
ครั้งนี้จะเป็นความท้าทายที่น้องจิรดาต้องก้าว
ผ่านไปให้ได้ แต่ความมุ่งมั่นและแรงเชียร์จาก
เพื่อนๆ ก็ทำ�ให้มีแรงในการทำ�จานดาวเทียม
ให้สามารถบินได้อย่างสำ�เร็จ ทั้งการลองผิด
ลองถูก เรียนรู้จากความผิดพลาด การสังเกต
เทคนิคการใช้อุปกรณ์จากเพื่อนๆ ซึ่งทำ�ให้
เข้าใจว่าการใช้โฟมชิ้นเล็กๆ ไม่สามารถทำ�ให้
จานดาวเทียมลอยได้ จึงเอาโฟมออกและมันก็
ลอยได้อย่างไม่น่าแปลกใจ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่โครงการฯ เตรียมให้ น้อง
จิรดาได้ลองนำ�มาใช้ทั้งหมดเพื่อดูว่าชิ้นไหน
สามารถทำ�งานได้ดีที่สุดเพื่อให้จานดาวเทียม
ลอยได้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งตรงนี้เองทำ�ให้
ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์และคาด
คะเนความเป็นไปได้ และเมื่อการทดลองได้
เกิดขึ้น ความผิดพลาดต่างๆ ทำ�ให้ได้เรียนรู้
เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝน
ทักษะไปในตัว
การทดลองกิจกรรม“ดาวเทียมมหาสนุก
Soaring Satellites” ของน้องจิรดานั้นอาจจะ
ใช้เวลาไม่มากสักเท่าไหร่ แต่เชื่อได้ว่าน้องได้
เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างจากการทำ�กิจกรรม
นี้
“เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานมหกรรม
วิทย์ฯ ค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมาก เป็นคนชอบวิชา
วิทยาศาสตร์ เพราะอยากรู้ถึงผลลัพธ์จากการ

ทดลองค่ะ กิจกรรมในวันนี้ได้จุดประกายให้ตัว
เองในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์
ในอนาคตอีกด้วยค่ะ” จิรดากล่าวอย่างตื่นเต้น
สำ � หรั บ เธอเองวิ ท ยาศาสตร์ คื อ พื้ น ฐาน
ของทุกอย่างรอบตัว
จึงให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับวิชานี้ และยิ่งได้มารับประสบการณ์
การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ น อกห้ อ งเรี ย นอย่ า ง
วันนี้แล้ว ยิ่งทำ�ให้อยากเข้าไปค้นหาที่มาที่ไป
ของศาสตร์นี้ให้มากยิ่งขึ้น “กิจกรรมในวันนี้
ทำ�ให้หนูได้เอาความคิดสร้างสรรค์มาใช้อย่าง
เต็มที่เลยคะ ได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทั้งเรื่องนำ�้หนักของวัสดุต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
ลอยตัวในอากาศ ได้ออกแบบเอง คิดเอง
ทดลองเอง ปรับปรุงและพัฒนางานของตัวเอง
และที่สำ�คัญได้รู้ว่าเพื่อนๆ ลุ้นกับเราไปมาก
ขนาดไหน เป็นการมาที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง และ
ปีหน้าจะไม่พลาดแน่นอนคะ”
กิจกรรมของโครงการฯ ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไม่ได้เป็น
เพียงแค่การให้เด็กๆ ได้มาทำ�จานดาวเทียม
ที่ลอยได้หรือแคร่หิมะที่สามารถแล่นได้ในลู่ที่
กำ�หนดเท่านั้น แต่เป็นการเพิ่มพูนการเรียนรู้
สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน ให้เด็กๆ ได้สนุก
ได้ปลดปล่อยจินตนาการ พร้อมสร้างรากฐาน
การศึกษาที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง

เด็กๆ จะต้องนำ�อุปกรณ์ที่ได้รับ
มาประดิษฐ์เป็นดาวเทียมที่สามารถ
ลอยอยู่บนอากาศได้ตามระยะที่
กำ�หนด

