
ทุกคนสามารถเป็นวิศวกรได้

นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยตบเท้าเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สร้างสรรค์โลกแห่งการเรียนรู้ เติมเต็มทุกจินตนาการ สู่ประสบการณ์นักวิทยาศาสตร์มือใหม่

เป็นอีกหน่ึงปีท่ีโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลัง
คิด เพ่ืออนาคต ได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติเพ่ือนำาเสนอกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลท่ัวไปได้สัมผัสประสบการณ์ท่ีได้ฝึกฝนท้ัง
ทักษะในด้านต่างๆ และต่อยอดสู่ผลงานท่ีเป็นจริง 

เสียงหัวเราะและการพูดคุยเพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างกันมีมาตลอดจากกิจกรรมภาย
ใต้คอนเซ็ปท์ “ทุกคนสามารถเป็นวิศวกรได้” ซ่ึงโครง
การฯเป็นผู้ริเร่ิมและนำาเสนอในงานคร้ังน้ี เพียงก้าว
แรกท่ีเข้ามาภายในงาน เราได้เห็นถึงความต่ืนเต้น
และความกระตือรือร้นจากเด็กๆ ทุกคน ซ่ึงภายใน
บูธ Enjoy Design Challenges ท่ีได้รับการพัฒนา
จากกิจกรรมต้นแบบของ Museum of Science 
(MOS) เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้
รับความร่วมมือจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) ทำาให้้เห็นว่าเด็กๆ มาพร้อมกับ
อาวุธทางปัญญา และพร้อมปล่อยพลังทางความคิด
กันอย่างเต็มท่ี

กิจกรรมภายในบูธเป็นการส่ือให้เด็กๆ ได้ฝึกฝน
การออกแบบจากปัญหาท่ีพบ วางแผน สร้างอุปกรณ์
ต้นแบบ นำาไปทดสอบ และนำามาปรับแก้จนได้ผล
งานตามท่ีต้องการภายใต้บรรยากาศท่ีต่างไปจาก
ห้องเรียน ซ่ึงเปรียบเสมือนชีวิตจริงในการทำางานท่ี
ไม่มีคุณครูหรือตำาราหนังสือเรียนคอยช้ีแนะว่าควร
ทำาอย่างไร เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กๆ ได้อีกมุม
หน่ึง นอกจากน้ี เด็กๆ ยังได้เข้าถึงการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษานอกห้องเรียนท่ี  โครงการฯ และอพวช. 
ต้ังใจนำามาให้เยาวชนไทยโดยเฉพาะ โดยมุ่งม่ันให้
เยาวชนไทยได้มีอิสระทางความคิดและได้ทำาในส่ิงท่ี
ตนเองสนใจอย่างจริงจัง

ซ่ึงกิจกรรม Enjoy Design Challenges ในปี
น้ี ได้สร้างความน่าต่ืนเต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมี
ผู้สนใจกว่า 71,000 คนมีโอกาสได้ทดลองประดิษฐ์
ช้ินงานจากฝีมือของตนเอง สร้างความภาคภูมิใจ
เป็นอย่างย่ิง เสียงเชียร์ให้กำาลังใจเพ่ือนๆ ระหว่าง
ประดิษฐ์และแก้ปัญหาช้ินงาน เป็นกำาลังใจสำาคัญ

“กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์สามารถนำาไปใช้กับการ
ดำาเนินกิจกรรมใดๆ ก็ได้ในชีวิต กระบวนน้ีไม่ได้เป็นแค่ทักษะท่ีเราได้เรียนรู้ 

แต่มันเป็นกระบวนการคิดท่ีเราสามารถนำาไปปรับใช้เม่ือใดก็ได้”
 แอนเดรียน มีเลีย 

ผู้จัดการโปรแกรม EnginEEring DEsign ChallEngEs  จาก MusEuM of sCiEnCE
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ในการทำาช้ินงานให้สำาเร็จได้ ทุกคนได้สนุกไปกับ
กิจกรรม “ดาวเทียมมหาสนุก Soaring Satellites” 
ท่ีต่างได้แสดงฝีมือแบบ DIY กันอย่างเต็มท่ีกับ
อุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายๆ อย่างกรวยกระดาษ ถ้วย
พลาสติก หลอด ฯลฯ โดยท่ีเด็กๆจะต้องนำาอุปกรณ์
ท่ีได้รับมาประดิษฐ์เป็นดาวเทียมท่ีสามารถลอยอยู่
บนอากาศได้ มีการลองผิดลองถูกอยู่หลายคร้ัง บาง
คนแทบหมดกำาลังใจ แต่พอได้ยินเสียงเชียร์ หรือ
เกิดป๊ิงไอเดียใหม่ข้ึนมา ก็กลับมากระตือรือร้นท่ีจะ
ทำาให้จานดาวเทียมของตัวเองลอยได้อีกคร้ัง เป็นการ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีอยากให้เกิดข้ึนแก่
เยาวชนไทยท้ังในและนอกห้องเรียน

หน่ึงในผู้นำากิจกรรม“ดาวเทียมมหาสนุก 
Soaring Satellites” อย่าง มร. เดฟวิน คูร่ี  
Engineering Education Associate จาก Museum 
of Science เน้นยำา้ว่า การลองทำาแล้วไม่สำาเร็จไม่ใช่
ปัญหา แต่การนำาเอาประสบการณ์ท่ีลองทำามาเรียน
รู้และแก้ไขต่างหากท่ีสำาคัญ “การทำางาน การคิดค้น 
หรือการประดิษฐ์โดยใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมศาสตร์คือการเรียนรู้จากความล้มเหลว 
แล้วนำาข้อผิดพลาดมาแก้ไข จนทำาให้สำาเร็จ”

อีกหน่ึงกิจกรรมจากโครงการฯ อย่าง “กระดาน
เล่ือนหิมะ Echo Base Bobsleds”   ท่ีเปิดโอกาส
ให้เด็กๆ ได้ลองเลือกวัตถุดิบหลากหลายชนิดเพ่ือมา
ห่อหุ้มแคร่หิมะจำาลองให้สามารถเคล่ือนตัวได้อย่าง

เร็วหรือช้า ในลู่ระยะทาง 2.5 เมตร ซ่ึงผ้าประเภท
ต่างๆ ท่ีเด็กๆ ได้ทดลองใช้ได้แก่ ผ้าสักหลาด ผ้าขน
สัตว์ ผ้าลูกไม้ และผ้ากระสอบ จากกิจกรรมน้ีเด็กๆ 
ยังได้ต้ังสมมติฐาน ทดลอง และปฏิบัติ ซำา้ๆ หลาย
คร้ังจนกว่าจะได้ผลเป็นท่ีพอใจ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ข้ันพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์สำาหรับการประดิษฐ์
คิดค้นนวัตกรรม เรียกได้ว่าซึมซับความเป็นวิศวกร
อย่างไม่รู้ตัว

สอดคล้องกับท่ี มร. แอนเดรียน มีเลีย ผู้จัดการ
โปรแกรม Engineering Design Challenges  จาก 
Museum of Science ได้กล่าวว่า  “กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์สามารถนำาไปใช้กับ
การดำาเนินการใดๆ ก็ได้ในชีวิต กระบวนน้ีไม่ได้เป็น
แค่ทักษะท่ีเราได้เรียนรู้ แต่มันเป็นกระบวนการคิดท่ี
เราสามารถนำาไปปรับใช้เม่ือใดก็ได้”

โดยรวมกิจกรรม Enjoy Design Challenges   
ไ ม่เ พียงแต่กระตุ้นให้เ กิดจินตนาการในการ
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ แต่ยังเป็นการนำาเอา                  
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์       
มาสอดแทรก ซ่ึงมีอยู่รอบตัวเรา และเพ่ิมพูนทักษะ
การเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการดำารงชีวิตในอนาคต 

สามารถติดตามข่าวสารของโครงการเชฟรอน 
สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต และกิจกรรมดีๆ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มได้ท่ี https://www.enjoy-
science.org 



“ตอนแรกคิดไว้ว่าคงทำาไม่ได้ แต่สุดท้ายมันก็ลอยได้สำาเร็จ”  
คำากล่าวอันสุดแสนดีใจของ ด.ญ.จิรดา อังเพชร หน่ึงในเยาวชนท่ี

ได้ร่วมกิจกรรม Enjoy Design Challenges ของโครงการเชฟรอน  
สนุกวิทย์ฯ ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2561

แม้ว่าการลองประดิษฐ์จานดาวเทียมใน
ครั้งนี้จะเป็นความท้าทายท่ีน้องจิรดาต้องก้าว
ผ่านไปให้ได้ แต่ความมุ่งมั่นและแรงเชียร์จาก
เพื่อนๆ ก็ทำาให้มีแรงในการทำาจานดาวเทียม
ให้สามารถบินได้อย่างสำาเร็จ ทั้งการลองผิด
ลองถูก เรียนรู้จากความผิดพลาด การสังเกต
เทคนิคการใช้อุปกรณ์จากเพื่อนๆ ซึ่งทำาให้
เข้าใจว่าการใช้โฟมชิ้นเล็กๆ ไม่สามารถทำาให้
จานดาวเทียมลอยได้ จึงเอาโฟมออกและมันก็
ลอยได้อย่างไม่น่าแปลกใจ

อุปกรณ์ต่างๆ ที่โครงการฯ เตรียมให้ น้อง
จิรดาได้ลองนำามาใช้ทั้งหมดเพื่อดูว่าชิ้นไหน
สามารถทำางานได้ดีที่สุดเพื่อให้จานดาวเทียม
ลอยได้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งตรงนี้เองทำาให้
ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์และคาด
คะเนความเป็นไปได้ และเมื่อการทดลองได้
เกิดขึ้น ความผิดพลาดต่างๆ ทำาให้ได้เรียนรู้
เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝน
ทักษะไปในตัว

การทดลองกิจกรรม“ดาวเทียมมหาสนุก 
Soaring Satellites” ของน้องจิรดานั้นอาจจะ
ใช้เวลาไม่มากสักเท่าไหร่ แต่เชื่อได้ว่าน้องได้
เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างจากการทำากิจกรรม
นี้ “เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานมหกรรม
วิทย์ฯ ค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมาก เป็นคนชอบวิชา
วิทยาศาสตร์ เพราะอยากรู้ถึงผลลัพธ์จากการ

ทดลองค่ะ กิจกรรมในวันนี้ได้จุดประกายให้ตัว
เองในการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์
ในอนาคตอีกด้วยค่ะ” จิรดากล่าวอย่างตื่นเต้น

สำาหรับเธอเองวิทยาศาสตร์คือพื้นฐาน
ของทุกอย่างรอบตัว จึงให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับวิชานี้ และยิ่งได้มารับประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่าง
วันนี้แล้ว ยิ่งทำาให้อยากเข้าไปค้นหาที่มาที่ไป
ของศาสตร์นี้ให้มากยิ่งขึ้น “กิจกรรมในวันนี้
ทำาให้หนูได้เอาความคิดสร้างสรรค์มาใช้อย่าง
เต็มที่เลยคะ ได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ทั้งเรื่องนำา้หนักของวัสดุต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
ลอยตัวในอากาศ ได้ออกแบบเอง คิดเอง 
ทดลองเอง ปรับปรุงและพัฒนางานของตัวเอง 
และที่สำาคัญได้รู้ว่าเพื่อนๆ ลุ้นกับเราไปมาก
ขนาดไหน เป็นการมาที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง และ
ปีหน้าจะไม่พลาดแน่นอนคะ”

กิจกรรมของโครงการฯ ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไม่ได้เป็น
เพียงแค่การให้เด็กๆ ได้มาทำาจานดาวเทียม
ท่ีลอยได้หรือแคร่หิมะที่สามารถแล่นได้ในลู่ที่
กำาหนดเท่านั้น แต่เป็นการเพิ่มพูนการเรียนรู้
สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน ให้เด็กๆ ได้สนุก 
ได้ปลดปล่อยจินตนาการ พร้อมสร้างรากฐาน
การศึกษาที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง

 

น้องจิรดา อังเพชร ตระหนักดีว่า วิชา

วิทยาศาสตร์คือพื้นฐานที่สำาคัญที่จะเพิ่มพูน

ความรู้ให้น้องได้ประกอบอาชีพในฝันได้ใน

อนาคต

1,000,000
คือจำานวนนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ปี 2561

71,406 
คือจำานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม      

Enjoy Design Challenges ที่จัดขึ้นในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ปี 2561 

เด็กๆ จะต้องนำาอุปกรณ์ที่ได้รับ    

มาประดิษฐ์เป็นดาวเทียมที่สามารถ

ลอยอยู่บนอากาศได้ตามระยะที่

กำาหนด


