
     

ตลอดระยะเวลากว่าสองสัปดาห์ของงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
มีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 1 ล้านคน แต่สำาหรับ
ผู้จัดงาน  คุณบิ๋ง จิระพัชรินทร์ อรรถจินดา       
ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ บอกกับเราว่า 1 ล้านคนนั้น ยังไม่
เพียงพอ  

“เนื่องจากจุดประสงค์หลักในการจัดงาน
คือต้องการให้เด็กๆได้สนุกกับวิทยาศาสตร์ และ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิต
ประจำาวันอย่างไร ไม่ใช่แค่ได้ความรู้ แต่ต้องอยู่
กับมันอย่างสนุกสนานด้วย เราอยากทำาให้น้องๆ
นักเรียนสนุกสนานและเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้ง่าย
ขึ้น”

 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภาย
ใต้การดำา เนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)มุ่งเน้นไปที่การ
สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสะเต็ม
ศึกษาและวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน

  

ทักษะด้านสะเต็มเป็นส่วนสำาคัญที่ภาครัฐ
พยายามผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และมุ่งเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ จากผลงาน
วิจัยแสดงว่าสะเต็มศึกษาเป็นส่วนสำาคัญในการ
พัฒนาศักยภาพของแรงงานอย่างยั่งยืน 

ในปัจจุบัน เป็นที่ ยอมรับกันอย่างแพร่
หลายว่าประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
เป็นส่วนสำาคัญของการเรียนรู้ในสาขาสะเต็ม
ศึกษา การเรียนรู้นอกห้องเรียนสร้างพื้นฐาน
ความสนใจในด้านสะเต็ม และเป็นตัวขับเคลื่อน
สำาคัญในการสร้างความเท่าเทียมและการเข้า
ถึงความรู้ด้านสะเต็มโดยไม่แบ่งแยกพื้นฐาน
ความรู้

เพื่อตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อพวช.
ภายใต้การสนับสนุนจากอว.และ โครงการ 
Chevron Enjoy Science ร่วมกันพัฒนา
กิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างทักษะที่สำาคัญใน
ศตวรรษที่ 21 เช่นความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
แก้ปัญหา และทักษะอื่นๆ กิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยสร้างความสนใจ
ในด้านสะเต็มให้กับนักเรียนต่อยอดไปจนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
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การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มรูป
แบบใหม่กำาลังเติบโตและไปได้สวยในประเทศไทย
เห็นได้จากคาราวานวิทยาศาตร์อพวช.ที่ออกเดิน
ทางไปทั่วประเทศพร้อมกับนิทรรศการ Enjoy 
Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ และEnjoy 
Maker Space ไปจนถึงจตุรัสวิทยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ใจกลางกรุงเทพฯ 
และงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ที่ปีนี้นำาเสนอ
นิทรรศการสนุกๆหลากหลายตั้งแต่ภารกิจ
พิชิตดวงจันทร์ TESLA ไปจนถึงพลาสติกพลิก
โลก

ที่ Enjoy Maker Space ในงานมหกรรม    
วิทยาศาสตร์ฯ น้องๆนักเรียน 6 คน กำาลัง
ตั้งใจสร้างผลงานจากกระดาษคาร์ดบอร์ด ไม้
ปลายแหลม  ไม้ไอติม และเข็มฉีดยา ประกอบร่าง
กันออกมาเป็นกรงเล็บที่มีเขี้ยวรูปสามเหลี่ยม 
หน้าตาคล้ายตัวการ์ตูนในเกมส์ PACMAN (มี
การวาดตาเพิ่มลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความน่ากลัว) 
เด็กๆลุ้นกับการทดสอบการใช้งานโดยการ
พยายามใช้กรงเล็บหยิบลูกปิงปองที่ซ่อนอยู่ใน
กล่อง

คุณธนพร ก้องเสียง หรือพี่นุช นัก
วิชาการจากอพวช.ที่ รับหน้าที่ดู แลMaker 
Space เล่าให้เราฟังว่ากิจกรรมเมกเกอร์จะเริ่ม

สะเต็มนอกห้องเรียน
การเรียนรู้ท่ีสนุกสนานและเข้าถึงได้ง่ายข้ึน



จากการที่เด็กๆจะได้รับภารกิจในการสร้างสิ่ง
ประดิษฐ์ หลังจากนั้นจะทำาการสังเกตและถอด
แบบตัวอย่างงานของเพื่อนๆ แล้วจึงสร้างงาน
ออกแบบของตัวเองลงบนแผ่นกระดาษ ก่อนจะ
ลงมือประดิษฐ์จริงและทำาการทดลองซ้ำาแล้วซ้ำา
อีกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด โดยพี่นุชจะคอยกระตุ้น
ให้เด็กๆพยายามสร้างผลงานด้วยตัวเองและ
พิชิตภารกิจให้ได้

ความท้าทายที่ Enjoy Maker Space เป็น
กิจกรรมที่เด็กๆให้ความสนใจ น้องมนตรีและน้อง
กฤษณวัตร นักเรียนชั้นม.5 จากโรงเรียนส่องแสง 
จังหวัดนครราชสีมา เดินทางกว่า10 ชั่วโมงเพื่อ
มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ น้องกฤษณวัตรบอกว่ามัน
คุ้มค่ามาก เพราะว่าที่โรงเรียนไม่ค่อยมีกิจกรรม
ในรูปแบบนี้เท่าไร “เราพยายามประดิษฐ์กันอยู่ตั้ง
นานแต่มันก็สนุกมากเลยครับ”

การเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนเน้นไป
ที่การจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
มากกว่าการจุดประกายให้นักเรียนสนุกกับการ
ค้นคว้าเรื่องวิทยาศาสตร์

น้องกฤษณวัตรเล่าว่าต้องพยายามปรับ
แก้กันอยู่หลายครั้งกว่ากรงเล็บจะทำางานได้ 
เพื่อนๆกลุ่มอื่นเลือกที่จะออกแบบอย่างเรียบ
ง่าย “แต่ของทีมผมนี่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
เครื่องตัดอ้อยที่พบเห็นอยู่ทั ่วไปที่บ้าน”

นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม
ซึ่ง อพวช. และ อว. สนับสนุนแนวคิดนี้ร่วมกับ
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ จากผลงานวิจัย   การจัดการเรียนรู้
สะเต็มนอกห้องเรียนแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์
และรูปแบบทางวิศวกรรม เมื่อนำามารวมกับบริบท
ของเกษตรกรรม จะทำาให้นักเรียนที่มีความรู้พื้น
ฐานหลากหลายเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและอพวช.เองก็
มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรที่เกี ่ยวข้องกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เรื ่องข้าว และเรื ่อง
การประมงแบบพื้นบ้าน

คุณบิ๋งเล่าว่า“มีของหลายอย่างมากที่ชาว
บ้านในชนบทใช้กัน ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมแฝงอยู่พวกเขารู้จักการใช้อุปกรณ์
แต่ไม่เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ของอุปกรณ์นั้นๆ 
ทั้งที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ทุกวัน แต่ก็ไม่รู้ว่ามัน
ทำางานยังไง คือเขาใกล้ชิดกับวิทยาศาสตร์แบบ
ไม่รู้ตัว”

การรวมตัวกันของภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความรู้ด้านสะเต็มเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำาคัญ
ที่ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการChevron 

“น้องๆนักเรียนจะไม่พูดหรอก
ว่าผมได้ทักษะการคิดวิเคราะห์

ผมได้พัฒนาเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ แต่เราจะเห็นได้เลย

จากการที่เด็กๆลงมือทำา”

พี่นุช ธนพร ก้องเสียง 
นักวิชาการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สนใจโดยพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากการทำางาน
ร่วมกันระหว่าง New York Hall of Science 
สหรัฐอเมริกา อพวช.และโครงการ Chevron 
Enjoy Science

เพื่อพัฒนะทักษะที่จำ า เป็นในศตวรรษ
ที่ 2 1 คุ ณ ค รู ส า ม า ร ถ นำ า ก า ร เ รี ย น รู้ น อ ก
ห้องเรียนประยุกต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดของ Maker Space หรือกิจกรรม
อินเตอร์แอคทีฟอื่นๆซึ่งก่อให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ใหม่ๆ แก่นักเรียน  ที่แตกต่างจากรูป
แบบการเรียนรู้ในห้องเรียน 

พี่นุชบอกว่าหน้าที่ของเธอไม่ ใช่ครูผู้
สอนแต่เป็นผู้แนะนำา โดยเน้นไปที่การสร้าง
กระบวนการการเรียนรู้มากกว่าผลลัพท์ และ
ออกแบบกิจกรรมที่ใช้วัสดุที่หาได้ในบ้าน ราคา
ไม่แพงและหาซื้อง่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆทุก
คนจะสามารถเข้าถึงกิจกรรมเมกเกอร์ได้

“น้องๆนักเรียนจะไม่พูดหรอกว่าผมได้
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผมได้พัฒนาเรื่องความ
คิดสร้างสรรค์ แต่เราจะเห็นได้เลยจากการที่
เด็กๆลงมือทำา หลังจากที่รับภารกิจ พวกเขา
จะพยายามสร้างสิ่งประดิษฐ์ ออกแบบ ลองผิด
ลองถูกหลายครั้งจนสำาเร็จ การเรียนรู้มันเกิด
ขึ้นตอนนั้น”

“เด็กๆตื่นเต้นกับผลงานของตัวเองมาก 
พี่พยายามขอตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อจัด
แสดงใน Maker Space แต่ไม่ค่อยจะมีใครยอม
ยกให้พี่หรอก เค้าอยากเอากลับบ้านมากกว่า 
เด็กๆเค้าภูมิใจในผลงานของตัวเองจริงๆ” พี่
นุชกล่าวทิ้งท้าย

Enjoy Science โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาใน
ภาคเหนือ มีกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นจากการรวม
กันระหว่างความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
เกมส์ไม้ไผ่อาข่า การเก็บมะม่วง และอุปกรณ์จับ
ปลา กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้เป็นประโยชน์แก่
นักเรียนอย่างมากในการเรียนรู้ด้านสะเต็ม

คาราวานวิทยาศาสตร์ อีกหนึ่งภารกิจ
ข อ ง อ พ ว ช . ที่ จั ด ขึ้ น เ พื่ อ ต อ บ โ จ ท ย์ ก า ร ใ ห้
บริการความรู้กับนักเรียนทุกคน นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ที่เดินทางไปยัง 77 จังหวัด
ทั่วประเทศ นำานิทรรศการที่น่าสนใจ กิจกรรม
ต่างๆ และ Maker Space ไปให้บริการกับเด็กๆใน
ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

คุณครู ในต่างจังหวัดมี โอกาสได้พบกับ 
Maker Space ที่เดินทางไปพร้อมกับคาราวาน
วิทยาศาสตร์ หลายคนอยากเรียนรู้การจัดการ
เพื่อจัด Maker Space ในโรงเรียนของตัวเอง 
อพวช. จึงออกแบบหลักสูตรการจัดการ Maker 
Space เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูที่


