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ก 
 

ค าน า 
 

  เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการจัดกิจกรรม

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในระดับโรงเรียนให้แก่ครูวิทยาศาสตร์และผู้สนใจได้น าไปประยุกต์ใช้ เนื้อหา

สาระของเอกสารได้จากการประมวลข้อมูลจากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เขียนที่จัด

ให้แก่นักเรียนมากว่า 15 ปี ผนวกกับค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร และเวบไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์ 

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

    ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านและคณะครูทุกคนที่สนับสนุน ส่งเสริม และเป็น

ก าลังแรงใจอย่างเปี่ยมล้น ท าให้เกิดพลังในการเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียน 

  ขอขอบคุณนายยุทธนา ทองบุญเกื้อ หัวหน้าวนอุทยานถ้ าเพชร – ถ้ าทอง อ าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์ นายดนัย เกียรติวงศ์ชัย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น “ข่าวเด็ด” นายสมชาย ชัยโพศรี ครู

วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ นายคล้าย มะกร่ าเทศ 

เจ้าหน้าที่ปุาไม้ วนอุทยานถ้ าเพชร – ถ้ าทอง นายขาว  เทศสุข ปราชญ์ชุมชนตาคลี และเจ้าหน้าที่ 

วนอุทยานถ้ าเพชร – ถ้ าทอง ที่กรุณาอนุเคราะห์ความรู้ แรงกาย ก าลังใจ พลังคิด สนับสนุนการเรียนรู้ของ

ครูและเด็กด้วยน้ าใจอันงดงามเสมอมา 

  ขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ร่วมกันสรรค์สร้างความรู้ ท ากิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ จากแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีผลงานที่ได้รับการยกย่อง

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งประสบความส าเร็จในการศึกษาและมีชีวิตการงานที่ดี 

  ท้ายสุดขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ สามี น้องและลูก ที่กรุณาสละเวลาของครอบครัว 

อันอบอุ่นดูแลซึ่งกันและกันด้วยพลังรักที่เปี่ยมล้น ท าให้ผู้เขียนสามารถอุทิศเวลาแบ่งปันให้กับนักเรียนอัน

เป็นที่รักได้อย่างที่ต้องการ 

  ทั้งหมดคือความอ่ิมใจ ความสุขใจของการเป็น “ครู” และมีพลังสรรค์สร้างกิจกรรมที่ดีให้กับ

นักเรียนและแหล่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น 

  ทั้งหมดคือ สิ่งที่ท าให้มีโอกาสได้ถ่ายทอดความงดงามของประสบการณ์ ก่อเกิดเอกสารเล่มนี้อย่าง

เป็นรูปธรรม 
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 มารู้จัก…กิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์...กันเถอะ 
 

 
 

ภาพที่ 1  ตราสัญลักษณ์ของสมาคมวิทยาศาสตร ์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(ท่ีมา : http://www.scisoc.or.th) 
 

      กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์   

จัดขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งมีการสนับสนุนให้

นักเรียนและครูได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากแหล่ง

การเรียนรู้ใกล้ตัว  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน นักเรียน ครูและปัจจัย

แวดล้อมอ่ืน ๆ 

      กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ได้

เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ด้วยการสนับสนุน

งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการและ   

เครือซิเมนต์ไทย(SCG)  และสมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในช่วงงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของทุกปี โดย

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่น เยาว์ ใน

ระดับประเทศจัดขึ้นในเขตกรุง เทพฯ ส่วน

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ระดับ

ภู มิ ภ า ค นั้ น  จั ด ขึ้ น เ พี ย ง แ ห่ ง เ ดี ย ว คื อ ที่        

จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลั ย แม่ โ จ้  ผลั ดกั น เป็ น เ จ้ าภาพ        

จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น  มีส านักงานตั้งอยู่

ที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว 

(ท่ีมา : http://www.scisoc.or.th) 
 

ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 มี ศาสตราจารย์ 

ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ด ารงต าแหน่งเป็น 

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ 

 ประเภทของกิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

    ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แบ่งเป็น 2 

ประเภท ดังนี้ 
 

  1. ประเภทชีวภาพ  ประกอบด้วยชุมนุมย่อย  

ดังนี้     

http://www.scisoc.or.th/
http://www.scisoc.or.th/
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      1.1 ชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ 

      1.2 ชุมนุมนักนิเวศวิทยารุ่นเยาว์ 

      1.3 ชุมนุมนักปักษีวิทยารุ่นเยาว์ 

      1.4 ชุมนุมนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์  

      1.5 ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์ 
 

  2. ประเภทกายภาพ  ประกอบด้วยชุมนุมย่อย 

ดังนี้ 

      2.1 ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์  

      2.2 ชุมนุมนักธรณีวิทยารุ่นเยาว์ 

      2.3 ชุมุนมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 

      2.4 ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ 

      2.5 ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 

      2.6 ชุมนุมนักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ 
 

หมายเหตุ  การประเมินผลกิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นั้น  นักเรียนจะได้รับ

การประเมิน “ผ” เมื่อท ากิจกรรมชุมนุมย่อยนั้น

ได้ดาวครบจ านวนตามที่สมาคมวิทย์ฯ ก าหนดไว้ 

 

 บทบาทของครู กับกจิกรรมชุมนุม...

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

     การจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ 

รุ่นเยาว์นั้น ครูควรมีบทบาทดังนี้ 

    1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัดและ

ศักยภาพของนักเรียน 
 

 
ภาพที่ 3  นักเรียนชอบเรียนรู้เรื่องพืชก็สนับสนุนให้  

เรียนรูต้ามความชอบ 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 

 
ภาพที่ 4  นักเรียนชอบเรียนรู้เรื่อง สัตว์(หอย) ก็สนับสนุน

ให้เรียนรู้และช่วยประสานงานให้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญดา้น

นั้น ๆ เป็นการเฉพาะ 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 

 

    2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

 
ภาพที่ 5 พานักเรียนเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้บ่อยครั้ง 
ในหลากหลายพื้นท่ี และใช้เทคนิคการสอนให้หลากหลาย 

ทั้งสอดแทรกการอ่าน คิด พูด เขียน 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
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  3. จัดท า/เตรียมฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ 

ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

 
ภาพที่ 6 มีการจัดแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ข้อมูล 

นักเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา 

(ท่ีมา : สุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผูถ้่ายภาพ) 
 

 
ภาพที่ 7 เตรียมแหล่งสืบค้นข้อมลูทางเว็บไซต ์

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

    4. อุทิศเวลาในการเป็นครูที่ปรึกษาของ

นักเรียนอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

 
ภาพที่ 8 เตรียมความพร้อมปราชญ์ชุมชน เจ้าหน้าท่ี 

ปุาไม้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก ๆ 

(ท่ีมา : นายคล้าย มะกร่ าเทศ, ผู้ถ่ายภาพ) 

 
ภาพที่ 9 เวลาว่างก็ลงพ้ืนท่ีชุมชน  เพื่อถ่ายทอดความรู้

ด้านธรรมชาติวิทยาตามที่เด็ก ๆ นัดหมาย 

(ท่ีมา : นายคล้าย มะกร่ าเทศ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 
ภาพที่ 10 เมื่อนักเรียนต้องศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 

ก็ต้องเรียนรูร้่วมกัน เพื่อให้เกิดพลงัการเรียนรู้ 

(ท่ีมา : นางสาววาสนา นราเลิศ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

    5. หมั่นสังเกตคุณลักษณะพิเศษของนักเรียน

เป็นรายบุคคล  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและ

เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 
ภาพที่ 11 นักเรียนท่ีใจเย็น สุภาพ มักเรียนรู้ในเรื่อง   

ที่ละเอียดถี่ถ้วนไดด้ี ไมต่้องย้ าบ่อย ๆ 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
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ภาพที่ 12 นักเรียนท่ีคิดสร้างสรรค์ ออกแบบได้เอง  

ก็สนับสนุนให้คดิใหม่ท าใหม่อยูเ่นอืง ๆ 

(ท่ีมา : นายเดชา สืบสาย, ผู้ถ่ายภาพ) 

 

ภาพที่ 13 นักเรียนชอบอนุรักษ์ ก็คิดค้นน้ าหมักชีวภาพ

จากเปลือกผลไม ้

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

   6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนุกสนาน อบอุ่น 

เป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน 

 
ภาพที่ 14 การเรียนรู้แบบระดมสมอง ให้อิสระนักเรียน

แต่ละกลุ่ม คิด ท า พูด โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

ท าให้นักเรียนเรียนรู้อยา่งอิสระ มคีวามสุข 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 

 
ภาพที่ 15  การเรียนรู้แบบพ่ีสอนน้องยามว่าง          

พี่พาน้องส ารวจปริมาณเศษอาหารในโรงอาหาร เพื่อ

ผลิตกา๊ซชีวภาพเป็นการเรยีนรู้ที่นา่รัก น้องเชื่อมั่นในตัว

พี ่มีมิตรไมตรีต่อกันแมเ้รียนคนละระดับ พี่ภมูิใจ  น้อง

อบอุ่น การเรียนรู้ก้าวไกล 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

   7. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ 

พยายามให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์เรียนรู้

จากแหล่งการเรียนรู้สถานที่จริง 
 

 

ภาพที่ 16 พานักเรียนเรียนรูผ้่านกระบวนการคา่ย       

จากสถานที่จริง เขาชอนเดื่อ ภเูขาในท้องถิ่นที่อนุรักษ์

โดยกลุม่ชาวบ้าน “กลุ่มรักษ์ถ้ าเพชรฯ” ก่อความรู้เกดิ

ความรัก ตระหนักรักษ์ท้องถิ่นท าให้เกิดปฏสิัมพันธ์ที่ดี

ต่อเพื่อน ครู และปราชญ์ชุมชน 

(ท่ีมา : นายคล้าย มะกร่ าเทศ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 



             มารูจ้ัก…กิจกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์...กันเถอะ                                         6 

 

 
ภาพที่ 17  การเรียนรู้จากพระคณุเจ้า..               

พระครูนิวิฐธรรมขันธ์เมตตาให้เรียนรู้ความเป็นมาของ

วัดและชุมชนท่ีวัดจันเสน    นครสวรรค ์

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 
ภาพที่ 18  ศึกษาฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน 

ที่อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

(ท่ีมา : นายเดชา  สืบสาย, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 บทบาทของนักเรียน กับกิจกรรม

ชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

     การเรียนรู้กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ 

รุ่นเยาว์นั้น นักเรียนควรมีบทบาทดังนี้ 

    1. เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด

และศักยภาพของนักเรียน 

 

 

 
ภาพที่ 19  Reuse และมีฝมีือก็ประดิษฐ์ตามความถนดั 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 
ภาพที่ 20 ช่างประดิษฐ์คิดค้น ก็ผลิตกันอย่างรวดเร็ว 

แบ่งหน้าท่ีตามความช านาญ ผลงานจึงดีเยี่ยม 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

    2. นักเรียนตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ มีความอดทน กล้าแสดงออก 
 

 
ภาพที ่21 เมื่อฝึกฝนอย่างตั้งใจ เคี่ยวกร ากันจนแกร่ง

นักเรียนก็สามารถถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างมั่นใจ 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
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ภาพที่ 22 ห้องเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ คือแหล่งฝึกฝน

ทั้งความอดทน ความกล้า ความส าเร็จจึงไม่ไกลเกินฝัน..

เอื้อมฝันที่ไกลได้ดังหวัง 

 (ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 

ภาพที่ 23  เมื่อนักเรียนเผยแพร่และแลกเปลีย่นเรยีนรู้

จึงไม่ประหม่า ตั้งสติตอบข้อซักถามไดด้ี อธิบาย/

บรรยาย/แสดงให้เห็นได้อย่างเข้าใจในสิ่งที่ตนท า   

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

   3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

เตรียมพร้อมในการเรียนรู้และสืบค้น รวบรวม

ความรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุมย่อยที่นักเรียน

สนใจ มาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และวิ เคราะห์ 

สังเคราะห์เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ 

 

 
 

 
ภาพที่ 24  ความพร้อม ความขยัน มุ่งมั่น ท าให้

ความคิดกว้างไกล ต่อยอดความรูอ้ื่น ๆ ได้ง่าย 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 
ภาพที่ 25  ยามว่าง เด็ก ๆ ก็ไปเป็นยุวมัคคุเทศก์ให้กับ

แหล่งเรียนรู้ถ้ าเพชรฯ ด้วยจิตอาสาจากใจรักและรักษ์..

และเปีย่มสุข 

(ที่มา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

   4 .  นั ก เ รี ย น แ บ่ ง เ ว ล า ใ น ก า ร เ รี ย น รู้           

เพ่ือเตรียมพร้อมรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่

หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการ

ความรู้ต่างๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

 
ภาพที่ 26  เด็ก ๆ ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์แบ่งเวลายาม 

ว่าง ไปเรียนรู้เรื่องแมงมมุที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จังหวัดนครปฐม 

 (ท่ีมา : นายอริญชัย  นิลสนธ,ิ ผู้ถ่ายภาพ) 
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ภาพที่ 27  วันข้างหน้า ความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้จาก      

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ย่อมน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

(ท่ีมา : นายอริญชัย  นิลสนธิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 
ภาพที่ 28  เมื่อสะสมประสบการณ์ได้มากพอ ก็จะน าไป

แลกเปลีย่นหรือเขา้ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 

(ท่ีมา : นายเดชา  สืบสาย, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

   5. นักเรียนร่วมจัดประสบการณ์การเรียนรู้กับ

ครู นักเรียนอ่ืน ๆ ปราชญ์ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

อย่างสร้างสรรค์ 
 

 
ภาพที่ 29  นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร

สอนน้อง ๆ ระดับประถมศึกษาเรยีนรู้

วิทยาศาสตร์จากแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี พรหมประสิทธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 

ภาพที่ 30  นักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตรแ์ลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับปราชญ์ชุมชน และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านต่าง ๆ เพื่อวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู ้

(ท่ีมา : นายคล้าย  มะกร่ าเทศ, ผูถ้่ายภาพ) 
 

   6. นักเรียนสามารถคิดสร้างสรรค์ ใช้ทักษะ

ชีวิตและเทคโนโลยีในการสื่อสารความรู้อย่างมี

คุณภาพ 

 
ภาพที่ 32  นักเรียนใช้สื่อ/เทคโนโลยีที่หลากหลายในการ

เผยแพรค่วามรู้กจิกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์แกผู่้สนใจได้

อย่างคล่องแคล่ว  สร้างสรรค ์

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธิ,์ ผู้ถ่ายภาพ) 

 

      เทคนิคที่ท าให้การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

ประสบความส าเร็จ 

      1. ครูศึกษาแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จาก 

เว็บไซต์หรือหนังสือแนวการจัดกิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
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ภาพที่ 33  หลักการคือจัดให้นักเรียนเรยีนรู้ตามความ

ถนัดและความสนใจของตนเอง จะท าให้เกิดความรักใน

การเรยีนรู้ และ มีความสุข 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

      2. ครูเตรียมสื่อ แหล่งการเรียนรู้ ทั้งที่เป็น

วัสดุ อุปกรณ์ เว็บไซต์ สื่อเทคโนโลยี สถานที่

และบุคคล เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักเรียนให้เกิดคุณภาพ 

 
ภาพที่ 34  เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 4 

มาช่วยสอนวิธีการตรวจหาคณุภาพน้ า ให้กับนักเรียน

ชุมนุมสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์  ...เข้าใจลึกซึ้ง 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 

 
ภาพที่ 35  นักเรียนเรียนรู้จลุชีววิทยา ที่คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร เพื่อศึกษาวิธีการเลีย้งเช้ือจุลินทรีย์

ชนิดต่าง ๆ 

 (ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 

     3. ครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย ทั้ งนักเรียน 

นักเรียนรุ่นพ่ีหรือนักเรียนที่มีประสบการณ์ 

ผู้ปกครอง ปราชญ์ชุมชนและวิทยากรที่เก่ียวข้อง 

 
ภาพที่ 36  ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง           

จะวางแผนร่วมกันกับนักเรียน คร ูและปราชญ์ชุมชน

เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูม้คีุณภาพ 

 (ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
   

   4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จุดประกาย 

การคิดน่าเรียนรู้ 

 
ภาพที่ 37  ท าไมสิ่งมีชีวิตบางชนิดจึงออกหากินกลางคืน 

...ลองศึกษาเรยีนรู้กันไหม..ท าไม ? ? ? 

 (ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

     5. ครู เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนอย่าง

กัลยาณมิตร จัดแบ่งเวลาในการท ากิจกรรม 

ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และอุทิศเวลานอกเวลา

ราชการแก่นักเรียนอย่างเต็มที ่
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ภาพที่ 38  แม้วันหยุด...ครูจะไม่ได้หยุดพัก แต่ก็อิ่มใจ 

ที่มีนักเรียนตัวน้อย ๆ ต่างขยันมาเรียนรู ้

 (ท่ีมา : นายคล้าย มะกร่ าเทศ, ผูถ้่ายภาพ) 
 

 

ภาพที่ 39  ค่ าคืนแห่งการเรียนรู้ หอมหวานแม้ต้อง

นอนดึก ตื่นเช้า ก็ท าได้..จากใจรักและอุทิศ 

 (ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 

ภาพที่ 40  การจัดค่ายการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย     

อย่างสม่ าเสมอ  ท าให้การเรียนรูต้อ่เนื่อง ยั่งยืน 

 (ท่ีมา : นายคล้าย มะกร่ าเทศ, ผูถ้่ายภาพ) 

 

 

 
 

     6. หมั่นพานักเรียนที่สนใจลงพ้ืนที่แหล่งการ

เรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ  

ทั้งนี้จัดท าใบขออนุญาตผู้ปกครองตามระเบียบ

ของกระทรวงศึกษาธิการ  และควบคุมดูแล 

ความปลอดภัยของนักเรียนอย่างเคร่งครัด 
 

 
ภาพที่ 41 การเรียนรู้จากพื้นท่ีธรรมชาติ ก่อเกิด    

ความรักษ์ ความเข้าใจในธรรมชาติของท้องถิ่นประหยัด 

เรียบง่าย อ่อนโยนและปลอดภัย 

 (ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 
ภาพที่ 42 พื้นที่ธรรมชาติในท้องถิ่นที่หลากหลายท าให้

เรียนรูไ้ดห้ลากเรื่อง...ค้นพบความพิเศษ ของเด็ก  

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

     7. ควรก าหนดจุดประสงค์และวางแผนการ

เก็บข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย   

ในทุกๆครั้งที่นักเรียนต้องการเรียนรู้ ในพ้ืนที่

ธรรมชาติ  เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ภาพที่ 43 เมื่อลงพ้ืนท่ีธรรมชาติ จะศึกษาอะไร        

ใช้อุปกรณ์อะไร ออกแบบการบันทึกอย่างไร  

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

     8. สนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างเต็มที่  เมื่อมีปัญหาจึงร่วมคิด ร่วมท า      

เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะ 

การคิดและทักษะชีวิตอ่ืน ๆ อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ 
 

 
ภาพที่ 44  ฝึกเด็ก ๆ คิด  ครูเป็นผู้สนับสนุน 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

     9. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 

ทั้ ง นั ก เ รี ย น  ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร อ่ื น  ๆ          

ปราชญ์ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้สื่อข่าว ครู-อาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เพ่ือสรรค์สร้างประโยชน์

ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างลึกซึ้ง ตามบริบท

ของเรื่องที่นักเรียนเลือกศึกษาเรียนรู้ 
 

 
ภาพที่ 45  เครือข่ายการเรียนรู้....จากจุฬาลงกรณ-์

มหาวิทยาลยั ..ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 

ภาพที่ 46  เครือข่ายการเรียนรู้....จากกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม...มหิงสาสายสืบ (ธรรมชาติ) 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 
ภาพที่ 47  เครือข่ายการเรียนรู้...ส านักบริหารวิชาการ

ภาค 8  เกื้อหนุนความรู้เรื่อง พลังงาน 

(ท่ีมา : นางสาวอรอุมา ภิญโญมหากุล, ผู้ถ่ายภาพ) 
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ภาพที่ 48  เครือข่ายการเรียนรู้....วนอุทยาน          

ถ้ าเพชร –ถ้ าทองและปราชญ์ชุมชนอีกหลายท่าน 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 
ภาพที่ 49  เครือข่ายการเรียนรู้..ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 
ภาพที่ 50  เครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการ           

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 กระบวนการ/ข้ันตอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้….. 

ชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
 

       ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ชุ ม นุ ม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  เป็นการสอนแบบ

หลากหลายเพ่ือกระตุ้นความสนใจและการ

เรียนรู้ของนักเรียน  เน้นกระบวนการสืบเสาะ

ความรู้ แล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ พร้อม

ทั้งสามารถน าไปขยายผลสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่ง

มีขั้ นตอนการจัดกิ จกรรมการ เรี ยนรู้  10 

ขั้นตอน  ดังนี้ 
 

 หนึ่ง    สืบค้น ศึกษา ส ารวจสภาพปัญหา 

 สอง    ลองเสาะหา รวบรวมข้อมูลจากการ

สังเกต   
 

 
ภาพที่ 51  ศึกษา สังเกต รวบรวมข้อมูล 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 สาม  วิเคราะห์ สาเหตุ และสืบค้นความเป็นมา 

  ส่ื    ตั้งปัญหา สรรค์สร้างออกแบบการส ารวจ/

ทดลอง 

  ห้า   ส ารวจ ทดลอง บันทึก เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาพที่ 52  เรียนรู้แล้วก็ควรจดบนัทึกอย่างเป็นระบบ 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

  หก      เพ่ิมพูนสร้างสรรค์ประสบการณ์ 

  เจ็ด     ผสานวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปล

ความหมาย น าเสนอข้อมูล 

  แปด    สรุปผล ประโยชน์และทักษะ 

ต่าง ๆ จัดท ารายงาน 

  เก้า     จัดนิทรรศการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/

ขยายผลสู่ท้องถิ่น 

 
ภาพที่ 53  เมื่อเรียนรู้ ส ารวจ ทดลองแล้ว 

ก็แบ่งปันความรู้แก่ผูส้นใจให้คุ้มคา่ 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

     สิบ      ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

หมายเหตุ  การประเมินผลการเรยีนรู้กิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์ชุมนุมย่อยต่าง ๆ นั้น ประเมินเป็น

จ านวนดาวตามทีส่มาคมวิทย์ฯก าหนดไว ้

 

 รายละเอียด เรื่อง กระบวนการ/

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้….. 

ชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
 

ขั้นที่ 1 สืบค้น ศึกษา ส ารวจสภาพปัญหา 
 

       หลังจากนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมย่อย

ตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน

แล้ว  ให้นักเรียนศึกษาส ารวจ รวบรวมสภาพ

ปัญหาหรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ ทั้งที่โรงเรียน บ้าน 

แหล่งการเรียนรู้พ้ืนที่ธรรมชาติในท้องถิ่นหรือ

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วยการสัง เกตและ

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่นักเรียนสนใจอย่างใกล้ชิด 

เอาใจใส่ 

     น า ข้ อมู ลที่ ไ ด้ จ ากส า ร วจ  มาจั ด เ รี ย ง

ตามล าดับความส าคัญ หรือตามความสนใจและ

ความเป็นไปได้หรือตามประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การศึกษาเรียนรู้  เพ่ือก าหนดหรือเลือกเรื่อง/

ปัญหาการเรียนรู้ที่นักเรียนถนัด/สนใจ 
 

 
ภาพที่ 54  ศึกษาเรียนรู้ ส ารวจ แล้วลองเลือกดูว่าถนัด

และชอบเรื่องใดมากทีสุ่ด  แล้วจึงตัดสินใจศึกษาเรื่อง

นั้น  จะท าให้เรียนรูไ้ด้อยา่งเจาะลกึ เพราะ..รัก 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
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ภาพที่ 55  แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน รม่ไม้ใบบัง 

สวนพฤกษศาสตร์  สนามฟตุบอล บ่อน้ าหรือแปลง

เกษตรกรรม ก็เป็นแหล่งการเรียนรู้กิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้อย่างดีเยี่ยม 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 

 

ความส าคัญของการส ารวจสภาพปัญหา 
 

    1. เป็นการตรวจสอบความถนัดและ 

    ความสนใจของตนเอง 

    2. เป็นสิ่งที่ประเมินความเป็นไปได้ 

    อย่างต่อเนื่องของ การท างานและความ 

    สะดวกของผู้เกี่ยวข้อง 

     

ขั้นที่ 2 ลองเสาะหา รวบรวมข้อมูล 

จากการสังเกต   
 

      นักเรียนลองฝึกทักษะการสังเกต รวบรวม

ข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างรอบคอบ

และถี่ถ้วน เหมาะสม ก าหนดเวลาและจ านวน

ครั้งของการสังเกตอย่างเหมาะสมตามบริบทของ

สิ่งที่ต้องการสังเกต เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม

และน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจเป็นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ และเลือกวิธีการบันทึกตาม

สถานการณ ์

  ความส าคัญของการฝึกทักษะการสังเกต 
 

1. ได้ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ใน       

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้

ต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย 

    2. เป็นโอกาสที่จะทดลองเรียนรู้ ส ารวจ  

    ความถนัดและความชอบ ให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง 

    3. เป็นแนวทางท่ีอาจท าให้พบประเด็นปัญหา 

    ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากขึ้น  

    4. ท าให้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 

    ปัญหาที่สนใจได้มากข้ึน    
 

 

 
ภาพที่ 56  รวบรวมบันทึกข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

ลองออกแบบจัดกระท าข้อมลูให้เหมาะสม  

ศึกษาเรียนรู้ได้ง่าย สื่อความหมายของการเรียนรูไ้ดด้ี   

สามารถศึกษาได้หลายครั้งตามต้องการ 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ สาเหตุ และสืบค้น 

ความเป็นมา 

       หลังจากนักเรียนได้รวบรวมข้อมูลจาก  

การสังเกตอย่างหลากหลายแล้ว น าข้อมูลที่ได้มา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน ครูหรือปราชญ์ชุมชน

และผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ เพ่ือก าหนดแนวทางใน 

การเรียนรู้ ก าหนดชื่อเรื่อง / ก าหนดปัญหา  
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ระบุสาเหตุ เพ่ือออกแบบการส ารวจหรืออกแบบ

การทดลองที่เหมาะสมต่อไป 

 
ภาพที่ 57  ลองน าข้อมูลที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เพื่อน กับครู และปราชญ์ชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

จะท าให้ก าหนดแนวทางในการเรยีนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 

 

สิ่งจ าเป็นระหว่างการสืบค้นข้อมูล 
 

      1. เขียนสรุปและบันทึกสิ่งที่เกี่ยวข้อง 

      2. เขียนและรวบรวมแหล่งข้อมูล 

      ที่ใช้ประกอบการค้นคว้า(ศึกษาระบบ 

      แบบแผนการเขียนอ้างอิงเอกสารและ 

      การเขียนบรรณานุกรม) ให้เป็นสากล 

 
 

ความส าคัญของการวิเคราะห์สาเหตุ 

และความเป็นมา 
 

    1. ได้ทบทวนความรู้อย่างรอบด้าน และ 

    รอบคอบ จากแหล่งการเรียนรู้และผู้เกี่ยวข้อง 

    เพ่ือน าไปสู่การก าหนดปัญหาที่สนใจได้อย่าง 

    แท้จริง 

    2. มีผู้ร่วมวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    ที่หลากหลาย ท าให้ก าหนดปัญหาได้ชัดเจน 

ขั้นที่ 4 ตั้งปัญหา สรรค์สร้างออกแบบ 

การส ารวจ/ทดลอง 

ความส าคัญของปัญหา/เรื่อง 
 

    1. เป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาเรียนรู้ 

    2. เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ 

    3. เป็นสิ่งที่ก าหนดขอบเขตและแนวทาง 

    ในการเรียนรู้ 

    4. เป็นสิ่งที่ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 

    อันจะน าไปสู่ความส าเร็จ 

 

ปัญหา/เรื่องที่เลือกจะต้องน าไป 

วางแผนในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
 

    1. ระยะเวลาในการท างาน 

    2. ระดับความยากง่ายของงาน 

    3. จ านวนงบประมาณ 

    4. ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ 
 

 

ปัญหา/เรื่องที่ดี ควรเป็นดังนี้ 
 

    1. ชี้ให้เห็นวิธีการหาค าตอบได้อย่างชัดเจน 

    2. ช่วยก าหนดขอบเขตและแนวทางในการ 

    เรียนรู้ได้ด ี

    3. ชว่ยก าหนดเปูาหมายในการเรียนรู้ได้ดี 

    4. ไม่ควรศึกษาปัญหาที่ซ้ ากับผู้อ่ืน 

    5. หากเป็นเรื่องเดียวกัน ควรท าโดยวิธีการ 

    หรือเทคนิคที่ต่างกัน 

    6. หากยังต้องใช้วิธีการหรือเทคนิคเดียวกัน 

   อาจท าโดยต่อยอดจากเรื่องเดิมหรือใช้วัสดุ 

   ในการทดลองต่างกัน 
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ภาพที่ 58  เมื่อตั้งปัญหาและออกแบบการส ารวจ/

ทดลองไว้แล้ว ลองปฏิบัติตามสิ่งทีไ่ด้ออกแบบไว ้

ว่าเข้าใจและสามารถท าได้ง่ายหรอืไม่ แล้งจึงปรับปรุง 

ให้เข้าใจ เหมาะสม ปฏบิัติตามไดง่้ายขึ้น 

(ท่ีมา : นางสาววาสนา  นราเลิศ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

     นั ก เ รี ย น ร ว บ ร ว มม ว ล ป ร ะส บ ก า ร ณ์          

การเรียนรู้ ก าหนดชื่อเรื่อง หรือก าหนดปัญหา  

และลองออกแบบการส ารวจหรือออกแบบการ

ทดลองให้สอดคล้องกับปัญหา สอดคล้องกับวัสดุ 

อุปกรณ์ เวลา งบประมาณ สถานที่ ที่ส าคัญที่สุด

คือความปลอดภัยของการท างาน เพ่ือนักเรียน

จะได้ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 

 
ภาพที่ 59  การเก็บข้อมูลก็ต้องรอบคอบ วางแผนไว้ด ี

เมื่อลองท าจริง จะพบปญัหาและสามารถแก้ไขได้อย่าง

เหมาะสม ท าให้เกดิการเรียนรู้และการจัดการที่ด ี

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 

 

ข้อควรค านึง 

ในการออกแบบส ารวจหรือทดลอง 
 

  1. กฎเกณฑ์สากล กฎเกณฑ์ในประเทศ  

  ในการใช้คน สัตว์ พืช สารเคมีหรือ 

  สารชีวโมเลกุลต่าง ๆ 

  2. ความถูกต้องและความปลอดภัย 

  3. น าเสนองานให้ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ 

  ก่อนลงมือส ารวจหรือทดลอง 

  4. วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการส ารวจ/ทดลอง 

  สามารถหาได้หรือไม่ จากท่ีใด อย่างไร 
 

      ลองปฏิบัติตามวิธีการที่ได้ออกแบบส ารวจ

หรือทดลองไว้ แล้วจึงปรับปรุงการเขียนสื่อสาร

ความหมาย ปรับปรุงวิธีการส ารวจหรือทดลอง

นั้นให้กระชับ เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย    

เป็นสากล โดยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง

หลากหลายกับท้ังเพ่ือน ครู ปราชญ์ชุมชนและ

ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้

ที่ครบถ้วนทั้งการตั้งปัญหา การออกแบบการ

ทดลองหรือออกแบบการส ารวจที่มีคุณภาพ     

มากขึ้น เป็นการเตรียมพร้อมก่อนการทดลอง 
 

ขั้นที่ 5  ส ารวจ ทดลอง บันทึก เก็บรวบรวม

ข้อมูล 
      

      นักเรียนส ารวจ ทดลอง ตามวิธีการที่ ได้

ออกแบบไว้อย่างรอบคอบ ที่ส าคัญคือต้องบันทึก 

ผลการส ารวจ/ทดลองลงในสมุดบันทึกอย่างเป็น

ระบบ ระบุวัน เดือน ปีและเวลาที่ส ารวจ/

ทดลอง ตลอดจนข้อสังเกต ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
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อย่างละเอียด เพราะจะเป็นสิ่งส าคัญในการ

วิเคราะห์ การสังเคราะห์ หรือเป็นแนวทางใน 

การปรับปรุงคุณภาพการส ารวจ/ทดลองให้รัดกุม 

หรือน่าเชื่อถือ/มีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน อีกท้ังเป็น

สิ่งส าคัญท่ีจะต้องใช้ในการสรุปและอภิปรายผล

การทดลอง  

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 59  การส ารวจ/การทดลอง มักมีการเก็บข้อมลู 

หลายครั้ง จึงควรต้องมีสมุดบันทึกเรื่องราวการเรียนรู้ 

ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อความถูกตอ้งแม่นย า 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 

 

   ข้อควรค านึงในการส ารวจหรือทดลอง 
 

  1. ฝึกฝนวิธีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

  ให้ถูกต้องและแม่นย า 

  2. วางแผนการท างานโดยค านึงถึงความถี่ 

  ในการส ารวจ/ทดลองและการบันทึกผลได้ 

  ถูกต้อง แม่นย าและเหมาะสม 

  3. วิธีการส ารวจ/ทดลองที่ไม่ซับซ้อนอาจ 

  ประสบผลส าเร็จได้ง่ายและมีคุณค่ามากกว่า 

  การส ารวจ/ทดลองที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือใช้ 

  วัสดุ/อุปกรณ์?มีราคาแพง 

  4. ควรส ารวจ/ทดลองตามขั้นตอนต่าง ๆ  

  ตามท่ีก าหนดไว้อย่างถี่ถ้วนและเหมาะสม 

  5. ควรมีขั้นตอนการส ารวจและทดลอง 

  ไว้ใกล้ตัว เพื่อใช้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 

  6. ส ารวจหรือทดลองอย่างน้อย 3 ครั้งหรือ  

  3 ซ้ า เพื่อความม่ันใจในผลการส ารวจ/ทดลอง 

 
 

ข้อควรค านึงในการบันทึก เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  1. สังเกตอย่างละเอียด รอบคอบ ก าหนด 

กรอบและมาตรฐานในการสังเกต 

  2. บันทึกข้อมูลที่ส ารวจ/ทดลอง  

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งด้านปริมาณ 

คุณภาพและหน่วยวัด 

  3. บันทึกผลตามสิ่งที่ส ารวจและทดลองได้จริง 

ไม่ปรับแต่งและแก้ไขข้อมูล 

  4. ควรบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ด้วยปากกา และ 

ควรมีวัน เดือน ปี และเวลาก ากับไว้ทุกครั้ง 

  5. ควรวาดภาพหรือถ่ายภาพการทดลองและ 

ผลการทดลองที่จ าเป็น เพ่ือใช้ประกอบ 

ในการอ้างอิง (ถ้าจ าเป็นควรมีสเกลประกอบ) 

  6. ควรบันทึกสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจาก

ผลที่คาดหวังให้เกิดจากการส ารวจและทดลอง 

  7. ผลการส ารวจและทดลองอาจไม่เป็น 

ดั่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งควรบันทึกไปตามข้อเท็จจริง 
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บันทึกต่าง ๆ ที่ควรจัดท า 
 

   1. บันทึกข้อมูลจากการส ารวจ/ทดลอง 

   2. บันทึกข้อมูลการ สืบค้นข้อมูลพื้นฐาน 

   3. บันทึกก าหนดเวลาในการท างาน 

   4. บันทึกนัดหมายติดตามการท างาน 

   ระหว่างตัวนักเรียนและครูที่ปรึกษา 

   5. บันทึกข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการ 

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเรื่องท่ีส ารวจ/ทดลอง 

   อย่างสม่ าเสมอ 

   6. บันทึกข้อสังเกตต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

   /โทษของการส ารวจ/ทดลอง 

   7. บันทึกข้อคิดเห็น ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ 

   ที่ได้จากการส ารวจ/ทดลอง 

ขั้นที่ 6 เพิ่มพูนสร้างสรรค์ประสบการณ์ 
 

      การส ารวจ/การทดลอง หรือสิ่งต่าง ๆ ที่

นักเรียนได้จัดท าก่อนหน้านี้นั้น สามารถเพ่ิมพูน

คุณภาพได้ทั้งสิ้น ทั้งการค้นคว้าเพิ่มเติมเพ่ือใช้

ประกอบการอ้างอิง หรือเพ่ือใช้ประกอบการ

ปรับปรุงคุณภาพงานทุก ๆ ด้าน   

ตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ อีกครั้ง ดังนี้ 
 

    1. การสังเกตสิ่งที่ท าท้ังในและนอกโรงเรียน 

    อย่างรอบคอบ 

    2. สิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมและเปูาหมาย 

    3. สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่ยังไม่รู้ สิ่งที่ต้องการรู้ 

    4. การคิดเชื่อมโยงในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

    5. ค าแนะน า ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ 

    จากผู้เกี่ยวข้อง 

    6. ปัญหาและวิธีการแก้ไข 

        วิธีการเพ่ิมพูนสร้างสรรค์ประสบการณ์ 

อีกทางหนึ่ง คือ ศึกษาแนวทางการด าเนินงาน

ของกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ชุมนุม

ย่อยต่าง ๆ ที่ประสบผลส าเร็จในปีก่อนหน้า ซึ่ง

จัดท าและเผยแพร่โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรืออาจจะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนหรือครูที่มีความถนัด

มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงมาก่อน 
 

 

ภาพที่ 60  การเรียนรู้สู่ความส าเร็จ ท าได้ง่ายโดย

ศึกษาจากผู้ที่ประสบความส าเร็จมาก่อน เราจะได้ทั้ง

ข้อคิด ข้อควรระวัง และค าแนะน าที่มีคุณค่า 

(ท่ีมา : นายคล้าย  มะกร่ าเทศ, ผูถ้่ายภาพ) 
 

ขั้นที่ 7  ผสานวิเคราะห์ สังเคราะห์  

แปลความหมาย น าเสนอข้อมูล 
 

      หลังจากบันทึกผลและเพ่ิมพูนประสบการณ์

ที่ส าคัญต่าง ๆ แล้ว น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ แปลความหมาย เพ่ือเตรียมน าเสนอ

ข้อมูลทั้งในเล่มรายงานและทั้งการน าเสนอต่อ

ผู้สนใจในกิจกรรมให้สอดคล้อง เหมาะสม 

น่าสนใจ และเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ   

มีมาตรฐาน 
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สิ่งท่ีควรทราบ 

   1. จัดระบบข้อมูลให้เรียบร้อย เหมาะสม 

      ก่อนเริ่มต้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

      2. เชื่อมโยงข้อมูลที่มีประกอบการวิเคราะห์ 

      อย่างรอบคอบ 

      3. ควรเปรียบเทียบและอ้างอิงผลกับ 

      ผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ 

      4. ตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

      ที่ตั้งไว้และให้เหตุผลประกอบ 

  

ขั้นที่ 8 สรุปผล ประโยชน์และทักษะต่าง ๆ 

จัดท ารายงาน 

     น าข้อมูลจากการสืบค้น ส ารวจ ทดลองมา

สรุปให้ชัดเจน สามารถบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งขึ้น

ก่อนหน้านี้หรือสรุปผลการส ารวจ/สรุปผลการ

ทดลองให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ตั้งไว้  พร้อม

ทั้งสรุปประโยชน์และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับจาก

การส ารวจ/ทดลอง หลังจากนั้นจึงน าข้อมูล

ทั้งหมด มาเรียบเรียงและจัดท ารายงานกิจกรรม

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ตามแบบฟอร์มที่

ทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน    

พระบรมราชูปถัมภ์ก าหนดไว้ 

 

รูปแบบการจัดท ารายงานกิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

    ปกหน้า ประกอบด้วย 

          1. ชื่อกิจกรรมชุมนุม 

          2. ชื่อกิจกรรมเด่น 

 3. ชื่อผู้จัดท า (2 คน) 

          4. ชื่อครูที่ปรึกษา (1 คน) 

          5. ชื่อโรงเรียนและท่ีตั้ง (ระบุอ าเภอและ

จังหวัด) 

   หน้า 1 ค าน า 

   หน้า 2 กิตติกรรมประกาศ 

   หน้า 3  สารบัญ 

   หน้า 4 – 5 ใบกิจกรรมของนักเรียน  

                  (ท้ัง 2 คน) 

   หน้า 6  แผนหรือปฏิทินปฏิบัติงาน 

   หน้า 7  เนื้อหา*  ประกอบด้วย 

             1. เนื้อหาของกิจกรรมย่อย 

                ในภาพรวมไม่เกิน 4 หน้า 

             2. เนื้อหาของกิจกรรมเด่น  

                (เขียนต่อจากกิจกรรมย่อย) 
 

    *หมายเหตุ    เฉพาะเนื้อหาโดยรวมนี้  

ไม่เกิน 10 หน้า 
 

หน้าถัดไป  ประโยชน์ที่ได้รับจากการ 

              ท ากิจกรรมชุมนุม 

หน้าถัดไป ประกอบด้วย 

 1. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม 

 2. รายชื่อสมาชิกชุมนุม 

 3. ภาคผนวก** (ไม่เกิน 5 หน้า) 

          4. ส าเนาใบสมัคร 
 

หมายเหตุ**  ส่วนส าคัญของเนื้อหา 

                ไม่ควรใส่ไว้ในภาคผนวก 
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รายละเอียดส าคัญอ่ืน ๆ ในการจัดท ารายงาน     

     1. ใช้กระดาษ เอ 4 ตัวหนังสือ Angsana  

ขนาด 14 point 

     2. ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง  

ใช้วิธีการอ้างอิงตามหลักสากล ดังนี้ 

         ชื่อผู้แต่ง “ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ”  

ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ 
 

ตัวอย่าง  

จารุพงศ์ บุญ-หลง “สารพิษในสิ่งแวดล้อม”  

          เอกสาร ชุด วิชาวิทยาการ  สิ่งแวดล้อม 

          ส าหรับโรงเรียนและชุมชน หน่วยท่ี 4.  

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2530. 
 

ขั้นที่ 9 จัดนิทรรศการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/

ขยายผลสู่ท้องถิ่น 
 

 
ภาพที่ 61  การจัดนิทรรศการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เป็น

อีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคญัมาก เพราะต้องสื่อสารให้

ผู้ชมเข้าใจด้วยตนเองได้ง่าย ควรมีปูาย สิ่งของ อุปกรณ์

ที่ส าคัญต่อการส ารวจ/ทดลอง แสดงไว้ให้เข้าใจง่าย 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

     เมื่อนักเรียนจัดท ารายงานเสร็จสิ้นสมบูรณ์  

นักเรียนเตรียมจัดนิทรรศการเพ่ือแลกเปลี่ยน

เรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้สู่ผู้สนใจทั่วไปด้วย

เทคนิคการสื่อสารที่ดี มีการสื่อความหมายและ

ใช้สื่อประกอบการน าเสนอที่น่าสนใจ 

 

 

ภาพที่ 62  การสื่อความหมายที่ดมีีชัยไปกว่าครึ่ง 

เพราะจะท าให้งานท่ีน าเสนอนั้นน่าสนใจ แสดงถึงความ

ตั้งใจในการสื่อสารข้อมูล การวางแผนจัดการงานท่ีด ี

(ท่ีมา : นายคเณศ คุม้กองสุวรรณ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

      เทคนิคการจัดนิทรรศการให้น่าสนใจ คือ 

ควรมีการสาธิตหรือจัดท าตัวอย่างของสิ่ งที่

ต้องการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ หลากหลาย

พร้อมปูายสื่อความหมายที่มีขนาดเหมาะสม 

สวยงาม ประณีต ซึ่งขั้นตอนนี้นักเรียนและครู

ควรต้องร่วมคิดร่วมท า  และต้องบูรณาการ

ความรู้จากหลายศาสตร์ เพ่ือความสมบูรณ์ของ

การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 
ภาพที่ 63  สื่อดี นักเรียนกล้าแสดงออก ..ก็น่าชม 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
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สิ่งควรทราบ 

เพื่อจัดนิทรรศการให้มีคุณภาพ 
 

     1. เรียงร้อยถ้อยค าและหัวข้อต่าง ๆ  

     ให้สละสลวย น่าอ่าน ครบถ้วน 

     2. จัดรูปแบบนิทรรศการให้เป็นขั้นตอน 

     และน่าสนใจ  

     3. เขียนด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย สะกดค า 

     ให้ถูกต้อง 
  

      วิธีการเรียนรู้ที่ดี คือ สังเกต เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการศึกษาดูงานการประกวดกิจกรรม

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์หรือสืบค้นข้อมูล

จากภาพแสดงการประกวดกิจกรรมชุมนุม 

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่เผยแพร่โดยสมาคม- 

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม -

ราชูปถัมภ์ 
 

 

นิทรรศการที่ดีควรเป็นอย่างไร 
 

    1. มีข้อมูลที่กระชับ ชัดเจน  

    2. มีตัวหนังสือน้อย มีความถูกต้อง ประณีต 

    เรียบร้อย สวยงาม 

    3. ขนาดของตัวหนังสือมีขนาดที่ผู้ชมอ่านได้ 

    4. สีพื้นภาพควรจาง และตัวหนังสือ              

    ควรมีสีเข้มเช่น สีด า สีฟูา สีน้ าตาล สีน้ าเงิน 

    เป็นต้น ใช้สีสันที่สุภาพ 

    5. ออกแบบการน าเสนอให้เรียบง่าย 
 

 

 
ภาพที่ 64 การเรียงร้อยถ้อยค า ภาพถ่าย ภาพวาด 

การบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ เป็นสิ่งส าคญัมากในการจัดนิทรรศการ   

(ท่ีมา : นางสาวอรอุมา  ภิญโญมหากุล, ผู้ถ่ายภาพ) 

 

      สิ่งส าคัญไม่น้อยไปกว่าการจัดนิทรรศการ

คือ การน าเสนอความรู้ด้วยวาจา ซึ่งต้องฉะฉาน 

คล่องแคล่ว กล้าแสดงออก มีทักษะการจัดการ 

ทักษะทางสังคม มีสติและการระลึกรู้อย่างตั้งใจ

มั่น และมีความเฉียบคมทางปัญญา การฝึกให้

นักเรียนได้มีโอกาสน าเสนอและแบ่งปันความรู้

ให้กับเพ่ือน หรือผู้สนใจ อย่างสม่ าเสมอ จึงเป็น

สิ่งที่ควรกระท าอย่างยิ่ง 

 

ข้อควรปฏิบัติในการน าเสนอความรู้ 
 

    1. ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน 

    2. วางแผนและเตรียมสื่อประกอบการพูด 

    3. เขียนโน้ตชว่ยเตือนความจ า 

    4. ฝึกพูดอย่างสม่ าเสมอ 

    5. ไม่น าเสนอโดยการอ่านให้ผู้ชมฟัง 
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สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ควรน าเสนอ 

 

    1. ส าหรับนักวิทยาศาสตร์หรือกรรมการ 

         - เหตุใดจึงท า 

         - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/ 

           ขั้นตอนการท าเป็นอย่างไร 

        - ผลการส ารวจ/ทดลอง เป็นอย่างไร 

        - ส่วนที่แตกต่างและมีคุณค่ากว่างานอ่ืน  

        - ประโยชน์ ข้อดี ของสิ่งที่ค้นพบ 

        - การต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 

        ในวงกว้าง 

    2. ส าหรับบุคคลสนใจทั่วไป 

        - สิ่งที่ท าส าคัญอย่างไร 

        - ส ารวจ/ทดลองแล้ว ค้นพบอะไร 

        - สิ่งที่ค้นพบส าคัญอย่างไร 

 

การเตรียมตัวส าหรับการพูด 

    1. ควรใช้เวลากระชับ (ไม่ควรเกิน 7 นาที) 

    2. แบ่งการพูดเป็น 3 ส่วน คล้ายเรียงความ 

    ได้แก่ 

      2.1 สว่นเริ่มต้น 

           - แนะน าตัว 

           - ระบุชื่อหัวข้อเรื่อง 

           - กล่าวถึงความส าคัญและปัญหา 

        ด้วยวิธีที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง 

           - มีสื่อประกอบการพูดท่ีน่าสนใจ 

           - ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 

           - แสดงส่วนที่ส าคัญและเป็นหัวใจ 

        ส าคัญของสิ่งที่ได้ส ารวจ/ทดลอง/สิ่งที่ 

        ค้นพบ 

     2.2 สว่นสาระส าคัญ 

          - แบ่งสาระส าคัญเป็นตอน ๆ 

          - เรียงล าดับแต่ละตอน 

          - เชื่อมโยงให้ผู้ฟังเห็นภาพโดย 

        เชื่อมโยงกับสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิต 

        ประจ าวัน 

      2.3 สว่นสรุป 

          - ระบุประโยชน์ของสิ่งที่พบ 

          - การศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ 

          - จบอย่างซาบซึ้ง ประทับใจผู้ฟัง 
 

 

 

จะพูดให้ดี ท าอย่างไร 

    1. ฝึกพูดให้คล่องแคล่ว ชัดเจน น่าสนใจ 

  2. พูดอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นเสียงหนักเบา 

  3. จดจ าประเด็นส าคัญที่ต้องพูดให้ครบถ้วน 
       

ขั้นที่ 10 ประเมินผลการเรียนรู้ 

      มีการประเมินอย่างหลากหลายตามสภาพ

จริง ทั้งจากนักเรียน เพ่ือนนักเรียน ครู ปราชญ์

ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยประเมินทั้งก่อนเรียน 

ขณะเรียนและหลังเรียน  ตามประเด็นของ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 10 ขั้น  

หรือครูผู้สอนอาจประเมินคุณลักษณะอ่ืน ๆ  

เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพมากขึ้น 
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 ข้อคิด/ประโยชน์ที่ได้รับจากการ….. 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
 

1. นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมี 

ความสุข มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการ

จัดการความรู้ที่เป็นระบบและมีคุณภาพ 
 

 
ภาพที่ 65  การเรียนรู้จากพื้นท่ีธรรมชาติ  

สร้างความสุข ผ่อนคลาย และจุดประกายความคิด 

สร้างปัญหา สรา้งค าถามที่สร้างสรรคไ์ด้อย่างมากมาย 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 
ภาพที่ 66  พื้นที่ธรรมชาติ  สร้างความช่ืนบาน 

ให้เด็ก ๆ ทุกคนได้เสมอ  และเป็นแหล่งปลูกสร้าง

ปัญญาที่ส าคัญ ต่อเสริมเติมฝันใหง้ดงามดั่งท่ีวาดไว ้

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 

   2. แหล่งการเรียนรู้พื้นที่ธรรมชาติ/ 

ห้องเรียนธรรมชาติสามารถจุดประกายการ

เรียนรู้ ประกายความคิดแก่นักเรียนได้ดีมาก 

 

 
ภาพที่ 67  อะไร ท าไม เพราะเหตุใด อย่างไร 

ที่ไหน เมื่อไร..ค าถามที่พรั่งพรูจากการสนใจใครรู่ ้

จากสมองน้อย ๆ มีมากมาย จนครูคาดไม่ถึง 

ค าถามที่ดีและสร้างสรรค์ ก่อเกิดได้ด้วยการพานักเรียน

ลงพื้นที่แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

     3. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และทักษะทางสังคม

ต่อผู้อื่นได้ดี กล้าแสดงออก  มีทักษะการ 

จัดการเวลาในการเรียนรู้และการท างานอ่ืน ๆ 

ได้ดี 

ทักษะต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับการฝึกฝน 

    1. ทักษะการจัดการ 

    2. ทักษะการสื่อสาร 

    3. ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

    4. ทักษะทางสังคม 

    5. ทักษะการใช้ภาษา   

    เป็นต้น 
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ภาพที่ 68  ทักษะทางสังคมและทกัษะการจัดการ  

ผ่านการบม่เพาะมายาวนาน ตั้งแต่ลงมือเรียนรู้ขั้นแรก

จนขั้นสุดท้าย กระบวนการเรียนรูไ้ด้ฝึกฝนให้นักเรียน

กล้าแสดงออกและมีทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น 

(ท่ีมา : นางสุวรรณี  พรหมประสทิธ์ิ, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

     4. นักเรียนประสบความส าเร็จในการศึกษาต่อ 

และสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความส าเร็จใน

ชีวิตได้อย่างดียิ่ง เป็นผู้ที่ เก่ง ดี มีสุข (นักเรียนใฝุดี)    
  

 
ภาพที่ 69  ความส าเร็จ ความมีชื่อเสียง มาจาก 

ความเพียรพยายาม ความอดทนและความตั้งใจ 

ในการเรียนรู้ของนักเรียนเอง  ก่อเกิดผลที่ด ี

ต่อนักเรียนในก้าวย่างต่อไป..อย่างมั่นคง 

(ท่ีมา : นางสุจิตรา  แสงสนธิ,์ ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 

 

 
ภาพที่ 70  เบื้องหลังคือความพยายามอย่างยิ่งยวด 

ความร่วมแรงร่วมใจของผู้ปกครอง ครู ปราชญ์ชุมชน

และตัวตนของนักเรียนเอง เบื้องหน้าคือหนทางแห่ง

ความส าเร็จ  รอผู้ที่คิดดี ท าดี ท าได้ และท าเป็นอยู ่

(ท่ีมา : นางกนกภรณ์  นิลสนธ,ิ ผู้ถ่ายภาพ) 
 

     5. ปราชญ์ชุมชนตาคลีที่ร่วมจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้กับนักเรียนนั้น มีความรู้ความเข้าใจ 

เสียสละและอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม  แรงกาย 

แรงใจ พลังความคิดอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

เป็นตัวอย่างทีด่ีในการครองตนและด้านต่าง ๆ 

ให้กับนักเรียน  สามารถกล่อมเกลาให้นักเรียน

เป็นผู้ที่มีความเสียสละ อดทน กล้าแสดงออก

อ่อนน้อมและเคารพธรรมชาติ  นับว่ามีคุณค่าต่อ

การสร้างสรรค์เยาวชน สร้างเยาวชนในท้องถิ่น

ให้เป็นคนที่เต็มคน และในอนาคตท่านก็เพียง

ห วั ง ว่ า เ ย า ว ช น จ ะ ต ร ะ ห นั ก รั ก ท้ อ ง ถิ่ น            

รักภูมิปัญญาไทยและควรภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็น

คนไทย เยาวชนจะได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาคน

พัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ภาพที่ 70  ความดีควรมาก่อนความเก่ง รางวัลที่ได้รับ

เป็นเพียงผลพลอยได้ สิ่งที่จีรังคือกระบวนการเรียนรู้  

การเป็นคนอ่อนน้อม เชื่อมั่นในเหตุและผล ความซื่อสตัย์

และความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่

(ท่ีมา : นางกนกภรณ์  นิลสนธ,ิ ผู้ถ่ายภาพ) 

 

 

ภาพที่ 71 การมีส่วนร่วมของทุกคน ก่อเกิดผลดี     

ทางการศึกษา ในวันข้างหน้าเยาวชนเหล่านี้คือ ผูม้ีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชาติและโลกใบงาม..ให้รุ่งเรือง 

(ท่ีมา : นายเดชา  สืบสาย, ผู้ถ่ายภาพ) 
 

 

 

คุณลักษณะที่ดีของครูที่ปรึกษา 

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

     มีการวางแผนการท างาน 

     ทราบเปูาหมายในการท างาน 

     มีความรับผิดชอบ รอบรู้ 

 

     โน้มน้าว กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ 

    สร้างจินตนาการ/ความคิดได้อย่างต่อเนื่อง 

     ตัดสินใจแก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้ดี 

    มีความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์สากล 

    ที่เก่ียวข้องกับการส ารวจ/ทดลอง ทางด้าน 

    วิทยาศาสตร์ ใช้เทคโนโลยเีป็น 

     มีแนวทางในการเรียนรู้ในภาพกว้าง 

     เน้นการท างานที่ประหยัด ตรงเวลา  

    และติดตามความก้าวหน้าของงานอย่าง 

    กัลยาณมิตร เป็นก าลังใจให้นักเรียน 

      มีการนัดหมายตรวจสอบ 

   ความก้าวหน้าและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   กับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

      ร่วมกันพัฒนางานให้มีคุณภาพ 

   ปลอดภัย และลุล่วงตามก าหนด 

      มีวิสัยทัศน์และติดตามความก้าวหน้า 

   และข่าวสารสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

   อย่างสม่ าเสมอ 

      ประสานงานด้านการสืบค้น รวบรวม 

   ข้อมูลจากปราชญ์ชุมชนและนักวิชาการ 

   ที่เก่ียวข้องในแต่ละสาขาอย่างสม่ าเสมอ 

     แบ่งเวลาในการท างานได้ดี มีเวลา 

   ในการเป็นที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียน 
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คุณลักษณะที่ดี 

ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
 

 

     มีจิตที่ตระหนักรักที่จะเรียนรู้ 

     วิทยาศาสตร์ ช่างสังเกต ช่างสงสัย 

      มีความตั้งใจในการท างานอย่างมุ่งม่ัน 

     มุ่งความส าเร็จในการท างาน 

      ท างานเป็นขั้นตอน มีความละเอียด 

     ประณีต ถูกต้องและเชื่อถือได้ 

       มีความรับผิดชอบ สังเกต และบันทึก 

     ข้อมูลตามความเป็นจริง 

        อาสาช่วยงานของเพ่ือนร่วมงาน 

        มีความอดทน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

     ให้อภัยและเสียสละ 

        ใช้เทคโนโลยีเป็นและสนใจใคร่รู้ 

      ความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 

      อย่างสม่ าเสมอ  

 

ค าถามชวนคิด 

 

   1. กิจกรรมที่ท าเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ของนักเรียนหรือไม่ 

   2. กิจกรรมที่ท าสอดคล้องกับจุดประสงค์และ 

มีประสิทธิภาพดีหรือไม่ 

   3. ปัญหาที่ศึกษามีความเหมาะสมในการ 

ส ารวจ ทดลองหาค าตอบได้หรือไม่ 

   4. นักเรียนเข้าใจดีเกี่ยวกับเรื่องท่ีท าหรือไม่ 

 

   5. นักเรียนมีแนวคิดในการศึกษาต่อ 

ยอดหรือไม่  อย่างไร 

   6. นักเรียนอ้างอิงข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

หรือไม่ อย่างไร 

   7. นักเรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์หรือไม่ อย่างไร 

   8. การท ากิจกรรมบรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ครบถ้วนหรือเกินกว่าที่ตั้งไว้ อย่างไร 

   9. มีระบบการบันทึกข้อมูลการท างานอย่างไร 

 10. มีการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากงานของ 

นักวิจัยท่านอ่ืน ๆ หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ 

อย่างไร 

 11. การสรุปผลการส ารวจหรือทดลอง มาจาก 

การท าที่มีการท าซ้ าหรือไม่ ท าซ้ าก่ีครั้ง 

 12. นักเรียนน าเสนองานได้ชัดเจนทุกข้ันตอน 

เพียงใด หรือท่องจ ามาโดยมีความเข้าใจใน

หลักการเพียงเล็กน้อย 

13. การน าเสนองานมีความสุภาพ ให้เกียรติผู้ฟัง

หรือไม่ 

14. เอกสารต่าง ๆ รายงาน และนิทรรศการ

ประกอบการน าเสนอ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ 

ในกิจกรรมที่ท าหรือไม่ อย่างไร 

15. ถ้าท ากิจกรรมเป็นทีม นักเรียนแต่ละคน 

มีบทบาทในการท างานด้านใดบ้าง มีสมุดจด

บันทึกของตนเองหรือไม่ อย่างไร 

16. นักเรียนแต่ละคน มีส่วนร่วมในการท า 

กิจกรรมอย่างเต็มที่หรือไม่ และรู้รอบเรื่องที่

ตนเองท ามากนอ้ยเพียงไร 
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 ข้อคิดเห็น 
 

     ผลส าเร็จบางครั้งอาจไม่สามารถวัดได้จากผลที่เก็บ

ข้อมูลในระยะสั้น  อาจต้องรอผลที่เกิดกับนักเรียนที่

คุณครูผู้เข้าอบรมได้น าไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง  

     สิ่งส าคัญที่สุดที่ทุกคนได้รับ อย่างน้อยก็คือเห็น

คุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากแหล่งการเรียนรู้

เห็นในท้องถิ่น ที่ประหยัด มีประโยชน์ กระตุ้นการ

เรียนรู้ของนักเรียนได้ดี ท าให้ผู้เรียนตระหนัก รักษ์และ

เห็นความส าคัญของท้องถิ่น มีแนวทาง มีเทคนิคในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายขึ้น 

ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

หรือน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รายวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสม และรู้จักใช้เหตุผลและการ

ตัดสินใจที่ดีในชีวิต 
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ความประทับใจในการท ากิจกรรม 

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
 

 

             โดย นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รับทุน JSTP ม. 5 – ปริญญาเอก 
 

      “วิทยาศาสตร์” มีบทบาทส าคัญในการ

พัฒนาประเทศด้านต่างๆ และทุกสิ่งทุกอย่างที่

อ ยู่ ร อบตั ว เ ร า เ ป็ น ผลมาจ ากกา ร พัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันประเทศ

ไทยได้มุ่ งความสนใจในการพัฒนาความรู้

ทางด้ านวิทยาศาสตร์มากยิ่ งขึ้ น  จึ งท า ให้

วิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันทั้ง

ในทางตรงและทางอ้อม “เด็กและเยาวชน” ถือ

เป็ นทรัพยากรบุ คคลที่ มี คว ามส าคัญของ

ประเทศชาติอย่างมาก และควรได้รับการส่งเสริม

อย่างถูกวิธีในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์  ดังนั้น

การส่งเสริมให้เยาวชนไทยให้มีความรู้ ความ

เข้าใจในทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมี

ความส าคัญเป็นอย่างมากเพ่ือสังเคราะห์ความรู้

ไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต กิจกรรม

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  โดยสมาคม

วิทยาศาสตร์แห่ งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง

เยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความคิด

สร้างสรรค์และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี

ชุมนุมย่อยต่างๆ เช่น ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่น

เยาว์  ชุ มนุ มนั ก ฟิสิ กส์ รุ่ น เ ยาว์  ชุ มนุ มนั ก

พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นต้น โดยนักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมชุมนุมย่อยได้ตาม

ความสนใจของตนเอง ส าหรับตัวข้าพเจ้าเองนั้น

ได้รู้จักชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ตั้งแต่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการสังเกตเห็นพ่ีๆและ

เพ่ือนๆภายในโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์เข้าร่วม

กิจกรรมนี้ ข้าพเจ้าจึงสนใจและได้เข้าร่วมใน

ชุมนุมนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ โดยท ากิจกรรม

เรื่อง “ก๊าซชีวภาพ” และจากนั้นในชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมนัก

ธรณีวิทยารุ่นเยาว์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวฟอสซิลหรือ

ซากดึกด าบรรพ์ของหอยฝาเดียวในท้องถิ่น โดย

มีอาจารย์สุวรรณี พรหมประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษา  

       จากการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมดังกล่าว 

สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าได้รับคือ “หัวใจ” ที่รักใน

วิทยาศาสตร์ เนื่องจากการท ากิจกรรมแต่ละ

อย่างจะท าให้ผู้ท ากิจกรรมสามารถเรียนรู้ตนเอง

ได้ว่าชอบสิ่งใด อยากค้นคว้าสิ่งใดที่ตนเองสนใจ 

และการท ากิจกรรมแต่ละครั้งก็จะได้มุมมองและ
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แนวคิดต่างๆ จากทั้งอาจารย์ ปราชญ์ชุมชน พ่ีๆ 

เพ่ือนๆและน้องๆ ในชุมนุม เนื่องจากในการลง

พ้ืนที่ศึกษาเรามักจะไปกันหลายชุมนุมเพ่ือเรียนรู้

เรื่องอ่ืนๆด้วย ส่วนนี้เองท าให้พวกเรามีความรู้

รอบตัวในหลายด้านและสามารถน ากลับมา

พัฒนางานของตนเองได้  ซึ่ งสิ่ ง เหล่านี้ เป็น

ประโยชน์ทางอ้อมที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมจะได้รับไป สิ่งต่อมาที่ได้รับคือ 

“ก า ร เ รี ย น รู้ ” เ ป็ น ทั ก ษ ะ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการลงมือ

ปฏิบัตินั่น เอง เป็นสิ่ งที่ ไม่สามารถหาได้ ใน

ห้องเรียนเนื่องจากเป็นประสบการณ์ที่แต่ละคน

จะได้รับผ่านการท างานของตนเองที่แตกต่างกัน

ออกไป แต่สิ่งเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานอย่างดีเยี่ยมที่

สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการการเข้า

ร่วมกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่เป็น

รูปธรรมคือ ข้าพเจ้าสามารถใช้ความสนใจและ

รักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนางานวิจัยทางด้าน

ซากดึกด าบรรพ์ เป็นผลให้ได้รับทุนการศึกษาต่อ

จนถึงระดับปริญญาเอก และนอกจากนี้ข้าพเจ้า

ยังได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ส่วนประโยชน์ที่

เป็นนามธรรมคือ ข้าพเจ้า ได้รู้ว่าข้าพเจ้าสนใจ

ในสิ่ ง ใด และอยากจะศึกษาสิ่ ง ใดเ พ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติของ

เรา ทั้งยังท าให้ข้าพเจ้ามีแรงบันดาลใจที่จะเป็น

ครูสอนวิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างนักวิทยาศาสตร์

มาพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซึ่งข้าพเจ้ายึดถือ

ค าพูดของครู อ้อย (อาจารย์สุวรรณี พรหม

ประสิทธิ์) คือ “ถ้าครู เป็นนักวิทยาศาสตร์ ครูก็

จะเป็นนักวิทยาศาสตร์คนเดียว แต่ถ้าครูเป็นครู

วิทยาศาสตร์ ครูจะสามารถสร้างนักวิทยาศาสตร์

ได้อีกสิบคน” ข้าพเจ้าจึงน ามาเป็นเปูาหมายใน

การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของข้าพเจ้าเช่นกัน 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

สนทนาความรู้กับ ศ.ดร.วราวุธ  สธุีธร ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านธรณีวิทยาและการวินิจฉัยฟอสซิลไดโนเสาร ์
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ความประทับใจที่มีต่อกิจกรรม 

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

โดย นางสาววรางคณา  ทานท่า  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร  อดตีนักเรียนชมุนุมนักอุตุนิยมวิทยา- 

รุ่นเยาว์  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

      ... เพราะวิทยาศาสตร์ อยู่รอบตัวเรา และยังคง

มี ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต  ดั ง นั้ น 

นักวิ ทยาศาสตร์ จึ ง เป็นผู้ ที่ มีหน้ าที่ ส าคัญต่ อ

การศึกษา ค้นคว้า เพื่อน าความรู้มาใช้ ให้เกิด

ประโยชน์ และเพื่อการพัฒนาของประเทศชาติ 

ความเป็นนักวิทยาศาสตร์นั้น จะต้องถูกสั่งสมไป

เร่ือยๆ โดยเริ่มง่ายๆ จากความเป็นนักวิทยาศาสตร์

รุ่นเยาว์ และด้วยสิ่งนี้เอง ก่อให้ดิฉันเกิดความรักใน

วิทยาศาสตร์ถึงทุกวันนี้ 

 ความเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องมี

ความพยายาม ความตั้งใจ และความรักในสิ่งที่

ต้องการจะศึกษา ซึ่งแต่ละสิ่งที่เราศึกษานั้นล้วนเป็น

ความรู้ใหม่ และเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น ดั้งนั้นความ

ประทับใจที่มีต่อกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์นั้น

จึงมีมากมาย ได้แก่ บรรยากาศภายในงานสัปดาห์ 

วันวิทยาศาสตร์เป็นภาพที่มีความประทับใจมาก 

เพราะนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

คือต้องการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ให้เกิด

ความก้าวหน้า ผู้คนเหล่านี้จึงได้มารวมตัวกัน ท าให้

ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆด้วย  

ซึ่งการท ากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ใน 

ครั้งนี้ ท าให้ดิฉันได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ด้วย

ตนเองก่อเกิดความรู้เพิ่มเติมมากว่าในห้องเรียนและ

เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์กับคน

ที่ได้ท ากิจกรรม นอกจากนี้แล้ว เรายังได้เผยแพร่

ความรู้ที่ เราได้ศึกษามาให้แก่คนอื่น ซึ่งนี่คือการ

แบ่งปันความรู้และช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนา

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย ทั้งหมดนี้

เองท าให้ดิฉันรู้ว่า รางวัลที่ได้ เป็นเพียงก าลังใจตอบ

แทนเท่านั้น แต่สิ่งที่เราได้มากกว่านั้นคือ ความรู้ 

ประสบการณ์ และมิตรภาพที่ดี จากเพื่อนๆ พี่ๆ 

และคุณครู รวมทั้งค าแนะน าจากนักวิทยาศาสตร์

ท่านต่างๆ ที่เราจะได้น ามาปรับปรุงผลงานของเรา 

ต่อไป 

 ในปัจจุบัน และอนาคต โลกของเราจะ

พัฒนาเป็นอย่างมาก และมีความเปลี่ยนแปลง

มากมาย ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์ใน

การด ารงชีวิตทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้ว โลกใบนี้ยังมีสิ่ง

ต่างๆ มากมายรอให้เราศึกษาค้นคว้า เพื่อน าไปใช้

ให้เกิดประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง จึงอยากเชิญชวน

น้องๆเยาวชนรุ่นหลังให้หันมาสนใจในวิทยาศาสตร์ 

สร้างความเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สู่ความเป็น

นักวิทยาศาสตร์ที่ดีในอนาคต 

 ถึ ง แ ม้ ว่ า ต อ น นี้ ดิ ฉั น ก า ลั ง ศึ ก ษ า ใ น ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร์ก็ตาม แต่วิทยาศาสตร์เองก็ยังเป็น

พื้นฐานในการเรียนได้เป็นอย่างดี ดิฉันมีประการณ์

มากกว่าคนอื่นๆ มีความคิดที่มีเหตุผล และเป็นคน

ช่างสังเกต ช่างค้นคว้า และสนใจกับสิ่งใหม่ๆ ที่

เกิดขึ้ น  และอยากจะมีความรู้  เพื่ อพัฒนาให้

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็น

อุปนิสัยที่ได้มาจากกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์

รุ่นเยาว์ นั่นเอง  
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ความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการ 

ท ากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
 

 

  

 

 

 

 

โดย นางสาวพรวิมล เสียบบ ารุง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รับทุน JSTP ม. 5 – ปริญญาเอก 

 

   ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่ น เยาว์  นับ เป็น

กิจกรรมหนึ่งที่สามารถจุดประกายความคิด ปลุก

ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวเราได้เป็นอย่างดี 

กิจกรรมนี้ได้สร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ให้

กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ที่

สามารถค้นพบสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ สิ่งที่สามารถ

น ามาท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและผู้ อ่ืนได้ 

จากการค้นหาความรู้ การฝึกทักษะทางด้าน

วิทยาศาสตร์ จากสิ่งที่เราสนใจในโรงเรียน กลาย

มาเป็นนักค้นคว้า นักวิจัย ที่ใช้ความรู้และทักษะ

จากกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มาใช้

ค้นคว้าและวิจัยข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้จริง ท าให้

เกิดการค้นพบสิ่งมีชีวิต ค้นพบสิ่งประดิษฐ์ และ

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ สร้าง

ชื่อเสียง ให้กับโรงเรียน ชุมชน และสังคม

ส่วนรวมอย่างมากมาย 

     จากประสบการณ์ที่ได้พบจากรุ่นพ่ี รุ่นน้อง 

และตัวฉัน ท าให้ฉันพบว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม

ทีส่ามารถจดุประกายความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่

ซ่อนอยู่ในเด็กแต่ละคนได้ดี กิจกรรมที่ท าให้

นั ก วิ ทย าศ าสตร์ รุ่ น เ ย า ว์ ก้ า ว เ ข้ า มา เ ป็ น

นักวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตัว ดิฉันก็เป็นอีกบุคคล

ห นึ่ ง  ที่ ไ ด้ ก้ า ว ผ่ า น ก า ร เ รี ย น รู้ กิ จ ก ร ร ม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ 

เรียกได้ว่าสามารถพลิกผันชีวิตกันได้เลยทีเดียว 

กิจกรรมนี้ท าให้ได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่ไม่

สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ จากเด็กตัวน้อยๆ 

ที่มีความช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย จากการ

ท ากิจกรรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของดิฉันตอน

เรียนอยู่ระดับมัธยมต้น ท าให้ดิฉันมีความสนใจ

ในด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยฉันเริ่มจากการ

ท าโครงงานวิทยาศาสตร์พร้อม ๆ ไปกับกิจกรรม

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์และส่งเข้าร่วม

กิจกรรมประกวดในงานต่างๆ จากที่ผ่านมา ก็

ได้รับรางวัลบ้าง ไม่ได้รับรางวัลบ้าง หากมองจาก

จุดนี้รางวัลที่เราได้รับและไม่ได้รับ ล้วนแต่ไม่ได้

สร้างความดีใจ หรือความโศกเศร้าให้เราเลย 

ประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมาต่างหาก ที่เป็นสิ่งที่

สร้างความภาคภูมิใจ และยังเป็นครู....ที่คอยย้ า

เตือนให้เราก้าวไปในอนาคตข้างหน้าได้อย่าง

สวยงาม อย่างสร้างสรรค์ การท ากิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์และการพัฒนาโครงงาน

วิทยาศาสตร์ท าให้ฉันได้รับความรู้ใหม่ๆ มากมาย 

และจากการท ากิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งการท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ท าให้ฉันได้รับโอกาสที่มีค่า
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ที่สุ ดในชีวิต ท า ให้ ได้รับทุนการศึกษาจาก 

ส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ภายใต้โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและ

เยาวชน เป็นทุนการศึกษาต่อที่ดิฉันได้รับตั้งแต่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จนถึงปริญญาเอก 

นับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต และยัง

ได้รับรางวัลต่างๆ จากการท ากิจกรรมอย่าง

มากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศระดับประเทศจาก

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม

ปลาย สาขาชีวภาพ เรื่อง ชีววิทยาของกิ้งกือ 

รางวัลเยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัล

เยาวชนดีเด่น จากส านักงานส่งเสริมสวัสดิ์ภาพ

และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ

ผู้สูงอายุ เป็นต้น นับว่าตั้ งแต่ก้าวเข้าไปท า

กิจกรรมในชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ อีกทั้งความ

สนใจ แรงผลักดันจากคุณครูสุวรรณี พรหม

ป ร ะสิ ท ธิ์  แ ล ะผู้ ป ก ค ร อ ง  ท า ใ ห้ ค ว า ม รู้  

ประสบการณ์อันล้ าค่า และสิ่งดีๆ ต่างๆ ได้ผ่าน

เข้ามาในชีวิตได้ สิ่งนี้หากพูดไปใครๆ อาจจะไม่

เชื่อ แต่ถ้าคุณได้เข้ามาสัมผัสด้วยตนเอง ก็จะรู้ว่า

สิ่งดีๆ ต่างๆ เหล่านี้เกิดข้ึนได้จริง แต่สิ่งต่างๆ  

ไม่ว่ าจะเป็น ความรู้  ประสบการณ์ รางวัล 

ความส าเร็จ และความภาคภูมิใจเหล่านี้จะ

เกิดขึ้นเลยไม่ได้ ถ้าไม่มีการให้การสนับสนุนจาก

ผู้มีพระคุณทุกท่าน พ่อแม่ ที่คอยเป็นก าลังใจ

และคอยให้การสนับสนุนการท ากิจกรรมมาโดย

ตลอด คณุครูทุกท่านที่คอยให้ความรู้ โดยเฉพาะ

คุณครู สุ ว ร รณี  พรหมประสิ ทธิ์  ที่ คอย ให้

ค าปรึกษา ให้ความรู้ แนะน า ให้สามารถก้าว

ผ่านปัญหาไปได้ รุ่นพ่ีและรุ่นน้องได้ท ากิจกรรม

ร่วมกัน รุ่นพ่ีที่เป็นแบบอย่าง ท าให้เรามีก าลังใจ

และแรงผลักดันในการท ากิจกรรม รุ่นน้องที่คอย

ให้ความช่วยเหลือ และท าให้เรายิ้มได้ทุกครั้ง 

เมื่อเราเห็นน้องที่ก าลังผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่เรา

เคยได้พบเจอ และผ่านมันมาได้เช่นกัน ชุมชน 

และแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาด

ใหญ่ ที่เราสามารถค้นหา ตักตวงความรู้ ตักตวง

ประสบการณ์ อย่างไม่จ ากัด มาสร้างองค์ความรู้

ทีก่่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

        สุดท้ายนี้ ดิฉันเชื่อว่า เด็ก และเยาวชน  

ทุ ก ค น ส า ม า ร ถ เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ม า เ ป็ น

นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 

สังคม ประเทศชาติ และโลกได้ เพียงแต่ว่าเรามี

กา รจุ ดประกายความคิ ด  สร้ า งคว ามฝั น 

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ค ว า ม ดี  ห า วิ ธี ดึ ง ค ว า ม เ ป็ น

นักวิทยาศาสตร์ในตัวพวกเขาเหล่านั้นให้ได้ จาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมา ดิฉันเชื่อว่าการเรียนรู้

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เป็นอีก

หนึ่ งกิจกรรมที่สามารถบันดาลสิ่ งเหล่านี้ ได้ 

สามารถสร้างนักวิทยาศาสตร์ สร้างนักประดิษฐ์ 

สร้างคนดี ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ ที่ก่อให้

ประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ  
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ความประทับใจในการท ากิจกรรมชุมนุม-

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู) 

 

 

 

 

  
 

 

โดย นางสาวปัทมวรรณ  เกตุชัย   

นักเรียนระดับชั้น ม. 5 

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 
 

      จากการที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้จากธรรมชาติอยู่

บ่อยครั้ ง  ท าให้พบเจอธรรมชาติและความ

มหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตมากมาย รวมถึงผีเสื้อด้วย 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจ และมีความ

สนใจเป็นพิเศษ แต่ยังไม่ค่อยมีความรู้ด้านวงจร

ชีวิตของผีเสื้อเท่าที่ควร จึงได้ท าการศึกษาวงจร

ชีวิตของผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่

หายาก และจะพบเจอในบริเวณที่มีความอุดม

สมบูรณ์เท่านั้นโดยผีเสื้อเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่

สามารถพบเห็นได้ทั่วไป และจะพบเห็นได้มากใน

บริเวณปุาไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นผีเสื้อจึง

เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นดัชนีบ่งบอกความสมบูรณ์

ของปุาไม้ได้ ผีเสื้อเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีสีสัน

สวยงามแต่มีอายุ ไม่ยืนยาวขึ้นอยู่กับแต่ละ      

สายพันธุ์ ผีเสื้อเป็นแมลงที่ลักษณะเด่นตรงที่ปีก

มีหลากหลายสีสันสวยงาม แม้ว่าหลายคนมองว่า

ผีเสื้อเป็นแมลงที่ไม่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ

มากเท่าไรนัก คงจะมีแต่ความสวยงามอย่างเดียว 

แต่ในความเป็นจริงแล้วผีเสื้อเป็นแมลงส าคัญ

มากคือช่วยให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆ 

โดยการช่วยในการผสมเกสร ท าให้เกิดการ

กระจายพันธุ์และด ารงพันธุ์พืชต่อไป จึงนับได้ว่า

ผีเสื้อมีความส าคัญต่อระบบนิเวศไม่น้อยเลย

ทีเดียว ซึ่งดิฉันได้พบผีเสื้อสายพันธุ์นี้ที่บริเวณ 

วนอุทยานถ้ าเพชร- ถ้ าทอง อ าเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค์  จึงสามารถใช้สถานที่แห่งนี้

เป็นสถานที่ส าหรับการศึกษาได้เป็นอย่างดี เมื่อ

ได้เผยแพร่เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผีเสื้อแล้ว จะ

ท าให้เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ นักเรียนในท้องถิ่น 

ชุมชน และนักท่องเที่ยวเห็นความส าคัญ  และ

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ

และผี เสื้ อ เ พ่ือให้ เป็นแมลงสีสวย ประดับ

ธรรมชาติ และอยู่คู่กับโลกของเราตลอดไป    

ความงดงามของธรรมชาติและการที่ได้ร่วม

เรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติที่แสนกว้างไกล จึง

เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังคุณค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์

ห้องเรียนธรรมชาตินี้ให้กับรุ่นน้องและผู้ที่สนใจ

เข้ ามาหาความรู้  และใช้ความรู้นั้ น ให้ เกิด

ประโยชน์อย่างสูงสุด การท ากิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ระหว่างคุณครู

และนั ก เ รี ยน  พ่ี สอนน้ อ งหรื อน้ อ งสอน พ่ี 

แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสนุกสนาน เสริมสร้าง

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยส่วนตัวแล้วดิฉัน เป็นคนที่

เรียบง่าย ชอบความสงบ การที่ ได้ ไปศึกษา
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ธรรมชาติถือว่าเป็นการฝึกความอดทนและ  

ความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจไปในตัว โดย

เมื่อมีเวลาก็จะไปเดินปุา  ชมธรรมชาติ เพ่ือให้

เกิดการผ่อนคลาย และปรับเปลี่ยนความคิดไป

ได้ในหลายๆด้าน หากลองมองลึกเข้าไปในความ

งามของธรรมชาติ เราจะพบสิ่งซ่อนเร้นอยู่และ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะได้พบสิ่งที่มหัศจรรย์ที่โลกได้สร้างสรรค์ขึ้นมา

อย่างลงตัว ส าหรับคนที่ยังไม่เคยได้ไปสัมผัสกับ

ธรรมชาติอย่างแท้จริง อยากให้ลองเรียนรู้และ

ลองหันกลับมามองธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรา 

อีกสักครั้ง แล้วคุณจะได้พบกับความสุขที่อยู่  

รายรอบอย่างแท้จริง  
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ความประทับใจจากการท ากิจกรรม 

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

 

 

  

 

 

 

นางสาวจุฑามาศ  จ าหัน   

นักเรียนระดับชั้น ม. 5 

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 ดิฉันเป็นเด็กที่เรียนสายภาษาแต่ดิฉัน

คิดว่าการที่ได้ท างานเกี่ยวกันวิทยาศาสตร์ท าให้

ดิฉันได้รับประสบการณ์มากกว่าเด็กสายภาษา

ด้วยกัน ดิฉันได้ท ากิจกรรมนักวิทยาสตร์รุ่นเยาว์

มาตั้งดิฉันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ดิฉันได้

แข่งขันกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

ครั้งแรกที่เมืองทองธานี เรื่อง กล้วยไม้ ได้รับ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ดิฉันดีใจมาก

เพราะกิจกรรมนี้คือกิจกรรมแรกในชีวิตที่ได้ท า

โดยศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เดินปุาเพ่ือเก็บ

ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกล้วยไม้เกือบจะทุกวัน

เ ส า ร์  เ ป็ น เ ว ล ากว่ า  2  ปี  แ ล้ ว ก็ ป ร ะสบ

ความส าเร็จอย่างดียิ่ง  และเรื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับ

รางวัลอีกมากมาย แต่รางวัลไม่ใช่สิ่งที่มีค่ามาก

ที่สุด แต่เป็นประสบการณ์ในการท างาน มีสิ่ง

ต่างๆมากมายที่ดิฉันได้รับในการท างานครั้งนี้ มี

ทั้งอุปสรรคมากมายที่เข้ามาแต่ดิฉันก็สามารถ

ผ่านไปได้ ด้วยแรงกายและแรงใจ ของ อาจารย์

สุวรรณี  พรหมประสิทธิ์ ท่านหัวหน้าวนอุทยาน

ถ้ าเพชร-ถ้ าทอง นายยุทธนา  ทองบุญเกื้อ 

อาจารย์สมชาย ชัยโพศรี คุณลุงขาว  เทศสุข น้า

คล้าย มะกร่ าเทศ   และเจ้าหน้าที่วนอุทยานทุก

ท่านที่ทุ่มเท ให้ดิฉันและเ พ่ือนท าให้ดิฉันมี

ก าลังใจที่จะท างานต่อไป 

       การที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากธรรมชาติ  

ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นห้องเรียนสีเขียวขนาดใหญ่ที่

ได้ให้ความรู้แก่ดิฉัน และผู้สนใจทั่วไปทุกคน ได้

สร้างสรรค์ท าให้เกิดก าลังใจอย่างดียิ่งในการที่จะ

เรียนรู้จากธรรมชาติอย่างจริงจัง นอกจากนั้นยัง

มีความประทับใจที่ได้พบกับสิ่งมีชีวิตและความ

หลากหลายทางชีวภาพที่มหัศจรรย์ต่อการเพ่ิม

สีสันให้กับโลกสีเขียวของเราได้อย่างลงตัว สิ่ง

ต่างๆที่ได้เรียนรู้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ผ่าน

เข้ามาในชีวิตครั้งหนึ่งของดิฉันที่มีคุณค่าและน่า

เก็บเป็นความทรงจ าดีๆต่อไป และอยากฝากถึง

คนที่สนใจธรรมชาติ ได้เรียนรู้ต่อไปและน า

ความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด 

ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่คู่กับเรา

ตลอดไป  
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ความประทับใจจากการท ากิจกรรม 
ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย นายสุวัฒนชัย พรหมประสิทธิ์ 

ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร คณะแพทย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 ผมชื่อ นายสุวัฒนชัย พรหมประสิทธิ์ 
ปัจจุบัน ก าลังศึกษาอยู่ที่  คณะแพทยศาสตร์  
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมได้มีโอกาส
ท ากิจกรรมชุมนุมวิทย์ฯ ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่  
1-3 ตลอดเวลาที่ได้ท ากิจกรรม ทักษะในการใช้
ชีวิตศึกษาเล่าเรียนของผมได้ถูกพัฒนาเพ่ิมขึ้น
มากมายตามกาลเวลาที่ได้ท ากิจกรรมชุมนุมฯ 
โดยเริ่มจากปีแรก ผมได้เลือกชุมนุมนักสัตววิทยา
รุ่นเยาว์เป็นกิจกรรมหลัก เพราะผมชอบที่จะได้
ศึกษาธรรมในการใช้ชีวิตของสัตว์ จ าแนกชนิด
และได้เก็บตัวอย่างสัตว์ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผมได้
พัฒนาทักษะทั้ง ทักษะการสังเกต การวาดภาพ 
การจัดระเบียบข้อมูล  การจัดจ าแนก การ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล นอกจากนี้ยังท าให้มี
โอกาสได้รู้จักกับเพ่ือนที่มีความสนใจคล้ายกัน 
จนกลายเป็นมิตรภาพที่ส่งเสริมให้เราท างาน

ออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นและยังได้รับก าลังใจจาก
คนเหล่านั้นอีกด้วย ซึ่งสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่ ผู้ที่ได้ท า
กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สามารถ
ได้รับมันได้โดยง่ายจากการท ากิจกรรม ซึ่งท าให้
ผมมีความสุขตลอดเวลาที่ท ากิจกรรม หลังจากที่
ผมได้สั่งสมทักษะในการท างานจากปีแรกแล้ว 
เมื่อผมโตขึ้นเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผมก็
ได้มีโอกาสท ากิจกรรมชุมนุมวิทย์ฯ ในสาขานัก
สิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์เพ่ือช่วยเพ่ือนท างานที่มีอยู่
ให้สมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น ในกิจกรรมนี้สิ่ งที่ผม
ประทับใจก็คือการท าให้ขยะหลายชิ้นที่คนทิ้งได้
กลับมามีชีวิตสวยงาม สามารถน ากลับมาใช้ได้
จริงอีกครั้ ง โดยผมกับเพ่ือนๆได้ช่วยกันคิด
ประดิษฐ์ของใช้ต่างๆจากเศษขยะ ได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการท างานอย่างเต็มที่ แล้วจึงน า
ผลงานที่ได้จากชุมนุมส่งเข้าประกวดชุมนุม
นั ก วิ ท ย า ศ าส ตร์ รุ่ น เ ย า ว์ ใ น ง า นสั ป ด า ห์
วิทยาศาสตร์ ระดับภาคแข่ งที่ หาวิทยาลั ย
เชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
กลับมาในท่ีสุด  
 

 ในปีถัดมาผมได้กลับมาเลือกท ากิจกรรม
ชุมนุมนักสัตววิทยารุ่นเยาว์อีกครั้ง และครั้งนี้เอง
ที่ท าให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจและประทับใจมากกับ
งานที่ท าและเป็นที่สุดในครั้งหนึ่งของชีวิต โดย
ผมกับเพ่ือนคือ นางสาวพรวิมล เสียบบ ารุง(อร) 
ได้ร่วมกันศึกษาก้ิงกือสายพันธุ์ต่างๆในเขต 
วนอุทยานถ้ าเพชร-ถ้ าทอง อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์โดยคราวนี้ผมกับอร ได้ใช้ทักษะ
ทั้งหมดเท่าที่ได้สั่งสมมาจากการท ากิจกรรมที่
ผ่านมามาใช้จนหมดอีกด้วย อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะ
การถ่ายภาพให้เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น และ
ทักษะการจัดจ าแนกโดยใช้ไดโคโตมัสคีย์ ซึ่งช่วย
พัฒนาความรู้ของพวกเราในด้านชีววิทยาไป
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ได้มาก ซึ่งงานนี้เองที่ท าให้ผมกับอรได้รับรางวัล
กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม ส า ข า ชี ว ภ า พย อ ด เ ยี่ ย ม
ระดับประเทศประจ าปี 2551 ในที่สุด สิ่งนี้เป็น
ความประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของผมมา
จนถึงปัจจุบัน  
       ผมจึงอยากเชิญชวนให้น้องๆและผู้ที่สนใจ
ทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมท ากิจกรรมชุมนุม                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  เพราะนอกจากความรู้
ที่เราจะได้รับนั้น ยังมีประสบการณ์อีกมากมายที่
รอทุกคนอยู่   เป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่ ไม่
สามารถหาได้  ถ้ า เ รามัวแต่นั่ ง เรี ยนอยู่ ใน
ห้องเรียน แล้วคุณจะประทับใจที่ได้ท าสิ่งนี้และ
เก็บประสบการณ์อันทรงคุณค่าไว้เป็นความทรง
จ าตลอดไป  
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ความประทับใจในการท ากิจกรรม 

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

 

โดย นายอริญชัย นิลสนธิ   
นักเรียนระดับชั้น ม. 4 

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  

จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 ก่อนอ่ืนขอใช้แทนตนเองว่าปลั๊กนะครับ 

นั บ ก้ า ว แ ร ก ข อ ง ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปลั๊กไม่รู้ด้วยซ้ าว่าต้อง

ท าอย่างไร ท าไปเพ่ืออะไร หรือท าแล้วได้อะไร

หรือไม่  แต่ ได้ เข้ าร่ วมการท ากิจกรรมด้วย

ความคิดท่ีว่า “น่าสนุกด”ี 

“เริ่มต้นในการเรียนรู้ได้ว่า ทุกๆอย่าง

ของปลั๊กมันเริ่มต้นที่ศูนย์ก็ว่าได้ แต่ก็รู้สึกว่าทุก

อยากมันก็ค่อยเพ่ิมๆขึ้นเรื่อยโดยไม่ต้องนั่งเรียน

ซะงั้น ทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ทักษะการวางแผน แม้กระทั่งการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า นอกจากนั้นยังได้ความรู้จากการท า

กิจกรรมซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเรียนอีกด้วย 

ลองคิดดูนะครับว่า มันค่อนข้างต่างกันนะกับเด็ก

ที่เรียนแค่ในหนังสือกับเรียนรู้กับของจริงใน

ธรรมชาติ ซ้ าในความคิดของผมแล้วมันยังเป็น

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากกว่าการนั่ง

เฉยอยู่ที่บ้านเสียอีก แต่จริงๆส าหรับปลั๊กแล้ว

ความประทับใจในการท ากิจกรรมมันไม่ใช่แค่

ทักษะต่างที่ในการท ากิจกรรมหรอกครับ ! แต่คง

เป็นความสนุกสนานระหว่างการท างานร่วมกับ

เพ่ือนๆพ่ีๆน้อง ความภาคภูมิใจในงานที่ออกมา

เสร็จสมบูรณ์ การได้พบปะเจอผู้คนมากมาย 

น าเสนอในเรื่องที่เราได้ไปเห็นไปเจอมา ได้ทั้ง

เพ่ือนใหม่ในการท างานทั้งต่างถิ่นและในถิ่นของ

ตนเองเลยก็ว่าได้ รวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆที่

มิอาจหาซื้อได้ตามท้องตลาด แต่เกิดจากการ   

ลงมือท าการทดลองหรือรวบรวมข้อมูลของปลั๊ก

เอง” 

“แต่สิ่งที่ผมกล่าวมาอาจเป็นไปมิได้หาก

การชี้ทาง ขาดการแนะน าในการท ากิจกรรม

ต่ า ง ๆ  ค น ที่ ค อ ย เ ติ ม สิ่ ง ต่ า ง ๆ  ทั้ ง ทั ก ษ ะ

กระบวนการ วิธีการท างานเก็บข้อมูลให้เราตั้งแต่

เริ่มต้นจนถึงปลายทางการของการท างาน คนคน

นั้ น คื อ อ า จ า ร ย์ อ้ อ ย  คุ ณ ค รู สุ ว ร ร ณี             

พรหมประสิทธิ์ ปลั๊กยังจ าได้เลยตั้งแต่วันแรกที่

ปลั๊กท างาน ไม่ว่าการลงภาคสนามจะเป็น

กลางวันหรือกลางคืนก็คงจะมีอาจารย์อ้อยนี้

แหละที่พาลงพ้ืนที่ แม้กระทั้งการท างานที่ไม่ใช่

ภาคสนามอย่างการท าบอร์ดน าเสนอ ก็อาจารย์

อ้อยนี้แหละที่สอนตั้งแต่การใช้คัตเตอร์กรีด

กระดาษ ตัดแปะ จนกระทั้งทักษะต่างๆอีก

มากมาย ว่าได้ไว้เป็นเบื้องหลังของความส าเร็จ

เลยก็ว่าได ้

 

 

 

 

 

       “สุดท้ายแล้วปลั๊กคิดว่าคุ้มค่าแล้วที่ได้มายืนใน   

        จุดนี้ท ากิจกรรมในครั้งนี้”  
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ความประทับใจจากการท ากิจกรรม 

ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
 

 
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์เป็นโรงเรียน

หนึ่ งที ได้รับการยกย่องว่า เป็นโรงเรียนที่สอน

วิทยาศาสตร์ดีเด่น อันเนื่องมาจากการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังคงส่งเสริมให้

นักเรียนท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การท า

โครงงานวิทยาศาสตร์  กิจกรรมการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

ฯ ลฯ  ข้ า พ เ จ้ า เ ป็ น นั ก เ รี ย นคน หนึ่ ง ที่ รั ก ใ น

วิทยาศาสตร์ นอกจากการเรียนวิทยาศาสตร์ใน

ห้องเรียนแล้ว ข้าพเจ้ายังมีความสนใจในกิจกรรม

เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอีกด้วย 

จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมชุมชุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในสาขากีฏวิทยา โดยได้มี

โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่น

เยาว์ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในตอนนั้ นข้ าพเจ้ า ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ     

อันดับที่ 1 ของสาขากายภาพ เหนือสิ่งอื่นใดแล้ว 

รางวัลที่ได้รับเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วม

การแข่งขัน แต่ความรู้ ทักษะ กระบวนการการ

ท างาน ต่างหากที่เป็นก าไรที่ได้จากการแข่งขันคร้ังนี้ 

ในการที่จะเข้าแข่งขันการแข่งขันใดๆก็ตามนั้น 

แน่นอนว่าการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ข้าพเจ้า

และเพื่อนร่วมทีมต่างทุ่มเททั้งแรงกายที่ต้องอดทน 

และมีแรงใจที่รักในวิทยาศาสตร์ หากจะกล่าวถึง

ประโยชน์ที่ ข้ าพเจ้ า ได้ รับ  ซึ่ งกิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้พัฒนาทักษะกระบวนการ

หลายๆด้านของข้าพเจ้า เช่น ทักษะพื้นฐานอย่าง

การสังเกต ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้

สามารถจัดระเบียบข้อมูลจ านวนมากๆ ให้มี

ประโยชน์ต่อการน ามาใช้มากที่สุด ทักษะการ

สื่อสารที่ช่วยท าให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์อย่าง

ข้าพเจ้าน าเสนอความคิดออกมาได้อย่างชัดเจน 

นอกจากทักษะต่างๆข้างต้นแล้ว เคล็ดลับอีกอย่าง

หนึ่งที่จะท าให้การท ากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์

รุ่นเยาว์มีประสิทธิภาพนั่นคือ ความอดทน เพราะใน

การท างานแต่ละครั้ง เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องพบ

เจอกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน แต่นั่นเป็น

บททดสอบจิตใจความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของ

ข้าพเจ้า และด้วยใจที่มั่นคงของนักวิทยาศาสตร์     

รุ่น เยาว์อย่างข้าพเจ้าก็ท าให้สามารถผ่านพ้น

อุ ป ส ร ร ค ม า ไ ด้  ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้สอนให้ข้าพเจ้าท างาน

ร่วมกับผู้อื่นเป็น ช่วยฝึกการประสานงาน การติดต่อ

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

ซึ่งการติดต่อกับผู้อื่นท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

ก่อให้เกิดความประทับใจกับผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะ

เพื่อนร่วมทีมที่จะต้องร่วมกันฝุาฟันอุปสรรคในการ

ท างาน ให้งานที่รับผิดชอบออกมาดีที่สุด การ

ปลอบใจในขณะเพื่อนร่วมทีมท้อแท้ การให้ก าลังใจ

ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนในทีม ซึ่งหาได้ไม่ง่ายเลย

ทีเดียว แต่การท ากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่น
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เยาว์จะส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จไม่ได้เลย 

หากขาดบุคคลส าคัญท่านหนึ่งที่คอยปลุกเร้าความ

เป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวเด็กๆให้แสดงออกมาได้

อย่างโดดเด่น ท่านคือ คุณครู สุวรรณี พรหม

ประสิทธิ์ คุณครูผู้เป็นที่รักของนักเรียน ท่านเป็นผู้

ปลุกเร้าความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวเด็กๆ และ

ปลูกฝังทักษะที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆ 

นอกจากนั้นท่านยังมีความใส่ใจในความรู้สึกของ

เด็กๆโดยท่านมักจะให้ก าลังใจเด็กๆเมื่อพบเจอกับ

ปัญหา และแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

ดีเยี่ยม ซึ่งข้าพเจ้าขออนุญาตใช้โอกาสนี้กล่าวค า

ขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้ งหนึ่ง  สุดท้ายของ

บ ท ค ว า ม นี้ อ ย า ก ฝ า ก ใ ห้ เ ด็ ก ๆ ที่ มี ใ จ รั ก ใ น

วิทยาศาสตร์ อาจจะไม่ต้องมาก ให้เข้าร่วมกิจกรรม

ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของตนเอง ไม่จ าเป็นต้องท าหรือเรียนรู้แต่เพียง

กิจกรรมชุมชุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เท่านั้น แต่

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภทล้วนแต่มี

ประโยชน์ทั้งสิ้น อยู่ที่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่ ที่จะ

เปิดตนเองเพื่อรับสิ่งที่แปลกใหม่ และน าเอาความ

เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ในตัวเองออกมาใช้

ประโยชน์ให้ได้สูงสุด ทั้งนี้ “จิตวิทยาศาสตร์” เป็น

สิ่ งที่ส าคัญมาก อยากฝากให้เด็กรุ่นใหม่รักใน

วิทยาศาสตร์ ร่วมกันสร้างผลงานและนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อประเทศชาติ ประเทศไทยก าลังรอ

นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆอยู่  

โดย นางสาวพุฒิดา  รัมมะฉัตร 

นักเรียนระดับชั้น ม. 5 

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003655921268
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003655921268
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ข้อคิดเห็นจากคุณครู 

ต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

 
 ข้อคิดเห็นจากคุณครูนันทิกา  ชื่นส านวล 

 “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นกิจกรรมที่ช่วย

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย โดยอาศัยแหล่ง

การเรียนรู้ใกล้ตัว รวมทั้งได้ใช้ทักษะด้านต่าง ๆ 

ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์

และมีความสุขกับสิ่งที่ใกล้ตัว” 

 
 ข้อคิดเห็นจากคุณครูรวีวรรณ  พูนสุวรรณ 

 “ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทาง

กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ    

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่คิดค้นหาความรู้

เพ่ิมเติม จากสิ่งที่เรียนในห้องเรียน เพ่ือให้ได้องค์

ค ว า ม รู้ ใ ห ม่   ที่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์                 

ในชีวิตประจ าวันได้” 

 
 ข้อคิดเห็นจากคุณครูกนกภรณ์  นิลสนธ ิ

          “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นกิจกรรมที่ท าให้

นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า

ความรู้และแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงท าให้นักเรียน

มีความสุขในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 ส่วนการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์รุ่นเยาว์

ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาครูที่ปรึกษา

ชุมนุมวิทยาศาสตร์   ช่ วยให้มีความเข้า ใจ

เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาที่ดี ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และได้รับเคล็ดลับต่าง ๆ ที่มีประโยชน์     

จะน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง” 

 
 ข้อคิดเห็นจากคุณครูศรนัย์พจน์ ทรัพย์ข า 

 “เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้

นักเรียน” 
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 ข้อคิดเห็นจากคุณครูเสาวลักษณ์  นิ่มตลุง 

 “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นการบูรณาการการ

เ รี ยนรู้  เ กี่ ย ว กั บทั กษะกระบวนการทา ง

วิทยาศาสตร์ของนัก เรียนหลาย ๆ ทักษะ 

น ามาใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน 

นักเรียนเรียนรู้จากการศึกษาของจริง  รู้จักใช้

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เป็นระบบ” 
 

 
 ข้อคิดเห็นจากคุณครูภัทรภร  เผยกลิ่น 

 “ท าให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็น

คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  มี

ทักษะกระบวนการการทางวิทยาศาสตร์ มีความ

รักและสามัคคีในการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  มี

ความคิดเชิงบวก ได้มีประสบการณ์และเรียนรู้

ชีวิตมากขึ้นนอกเหนือจากในชั้นเรียน” 
 

 

 

 ข้อคิดเห็นจากคุณครูนุชนาฐ ช้างสาร 

 “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะ

กระบวนการคิด การแก้ปัญหาและการท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์แบบ  รวมถึงฝึก

ทักษะการเป็นผู้น าให้กับนักเรียนในขั้นตอนการ

น าเสนองาน นักเรียนที่ ได้ เข้าร่วมกิจกรรม      

จะได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความคิดและ

การท างานกลุ่มและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  

น าไปสู่คุณสมบัติที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน คือ 

“เก่งดีและมีความสุข” 

 
 ข้อคิดเห็นจากคุณครูอรอุมา ภิญโญมหากุล 

 “กระตุ้นแนวคิดที่สร้างสรรค์ ปั้นเด็ก

จากประสบการณ์จริง” 
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 ข้อคิดเห็นจากคุณครูนวมลลิ์ เบญจมาภา

 การจั ดกิ จกร รมการ เ รี ยนรู้ ชุ มนุ ม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นกิจกรรมที่มีความ

หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการสนใจใคร่รู้

ของนักเรียนและที่ส าคัญโรงเรียนตาคลีประชา-

สรรค์มีแหล่งการเรียนรู้หลากหลายเรื่อง ทั้งใน

และนอกสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อคิดเห็นจากชุมชน 

ต่อคุณครูสุวรรณี  พรหมประสิทธิ์ 

ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
 

 
 

 

 ข้อคิดเห็นจากนายยุทธนา  ทองบุญเกื้อ 

หัวหน้าวนอุทยานถ้ าเพชร – ถ้ าทอง ต าบลตาคลี  

อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

เขียนถึงคุณครูอ้อย’56  

 “นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ที่ข้าพเจ้านาย

ยุทธนา ทองบุญเกื้อ ต าแหน่งนักวิชาการปุาไม้ 4    

ได้มาท าหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานถ้ าเพชร-ถ้ าทอง 

อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ท าให้ได้พานพบ

และรู้จัก   กับผู้คนในท้องถิ่นของเขาชอนเดื่อ

แห่งนี้มากหน้าหลายคน หนึ่งในนั้นคือ กลุ่มคน

กลุ่มเล็ก ๆ ที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มรักษ์ถ้ าเพชร” 

ซึ่งเป็นตัวตนของผู้คนในอดีตที่ผ่านร้อนผ่าน

หนาว ผ่านเหตุการณ์การต่อต้านสัมปทานหินปูน

จากกลุ่มทุน ซึ่งต่อมาก็ได้ร่วมกันต่อสู้ในแนวทาง

ของวิชาการ ไปสู่การยกระดับความส าคัญของ

พ้ืนที่อนุรักษ์ปุาเขาหินปูนเขาชอนเดื่อลูกนี้ สู่การ

จัดตั้ง “แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นถ้ าเพชร-ถ้ าทอง”  



             ข้อคิดเห็นจากคุณครูและชุมชนต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์                  45 

 

 ชื่อของคุณครูสุวรรณี พรหมประสิทธิ์ 

หรือชื่อ “ครูอ้อย” ที่เรียกกันจนคุ้นเคย ผ่านเข้า

มาให้รู้จัก โดยการแนะน าของคุณครูสมชาย   

ชัยโพศรี คุณครูอีกท่านหนึ่งจากโรงเรียนบ้าน

ชอนเดื่อ หนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนับมาแต่ครั้ง

อดีต เป็นความรู้สึกที่แปลกใจอยู่ไม่น้อย ที่เห็น

คุณครูผู้หญิงจากโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ า

อ าเภอ เข้ามาเป็นแนวร่วมของกลุ่มรักษ์ถ้ าเพชร

ด้วย ภู เขาหินปูนลูกน้อย ๆ พ้ืนที่ประมาณ 

3,000 ไร่ ข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยว่า จะมีผู้คนให้

ความรักและหวงแหนกนัมากมายขนาดนี้   

  แรกเริ่มได้เห็น “คู่มือศึกษาสมุนไพรเขา

ถ้ าเพชร” เล่มน้อย ๆ จากความร่วมมือของ

ปราชญ์ชุมชน คุณครูและเจ้าหน้าที่ ผ่านการ

รังสรรค์กลั่นกรองโดยคุณครูอ้อยผู้นี้ ต่อมาเห็น

คุณครูน าน้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นมาศึกษาพันธุ์ไม้ตามเส้นทางที่เดินขึ้นไป

เที่ยวชมถ้ า ตามรูปแบบการเรียนรู้ของสวน

พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ด้วยลักษณะที่เป็นคน

ใจเย็นและละเอียดลออ เอาใส่ใจแม้แต่สิ่งเล็ก ๆ 

น้อย ๆ ตามสองข้างทางเดิน คุณครูก็เลยอดที่จะ

สงสัยไม่ได้ว่า ต้นโมกที่ขึ้นอยู่ตามโขดเขาดอย

คุนหมิงนี้จะเป็นชนิดเดียวกันกับที่เคยผ่านตาใน

วารสาร Advanced Thailand Geographic 

ฉบับที่ 57 เดือนตุลาคม 2545 หรือไม่ น ามาซึ่ง

การได้พบพรรณพืชชนิดใหม่ของโลก (new 

records) “โมกราชินี (Wrightia sirikitiae D.J.  

 

Middleton & Santisuk) ” ในพ้ืนที่เขาชอนเดื่อ

ของวนอุทยานถ้ าเพชร-ถ้ าทอง คงจะเป็นแรงใจ 

ที่หนุนส่งให้คุณครู อ้อย  น าน้อง ๆ ชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโรงเรียนตาคลี

ประชาสรรค์ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรปุาเขา

หินปูนเขาชอนเดื่อ จนสามารถสร้างชื่อเสียง

ให้กับโรงเรียน ให้กับท้องถิ่นอ าเภอตาคลี และที่

เป็นผลพลอยได้    ก็คือ การได้เผยแพร่ข้อมูล

ความส าคัญของ พ้ืนที่ ให้ เป็นที่ รู้ จั กสู่ สั งคม

ภายนอกมากขึ้น การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์

ท้องถิ่นร่วมกับ ดร. สุภาวรรณ วงศ์ค าจันทร์ 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเขา

ชอน เ ดื่ อ อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  ส า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า

ระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

การศึกษาระดับชุมชน ท าให้พอเห็นแนวทางของ

การจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจากทรัพยากร

ปุาเขาหินปูนเขาชอนเดื่อแห่งนี้ชัดเจนขึ้น ข้อมูล

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการส ารวจตรวจค้น

และร่วมกันแบ่งปันเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีกลุ่ม

น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กันมากขึ้น เกิดโครงการ

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น าโครงการมหิงสาสายสืบ

เข้ามา ผ่านทางกิจกรรมการค้นหา การส ารวจ 

การอนุรักษ์ และการแบ่งปันข้อมูลความส าคัญ

และประโยชน์ของพ้ืนที่สู่สังคมภายนอก  
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 จวบจนปัจจุบัน จากความตั้งใจจริง  

มุมานะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ประจวบกับ

การตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอเพียงเป็น

ทุนเดิมของคุณครูสุวรรณี   ผลงานของเหล่าลูก

ศิษย์จากชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่โด่งดัง

ไปไกลถึงซีกโลกตะวันตก คงจะเป็นที่ประจักษ์ 

คงเพียงพอที่จะการันตี...คนคนหนึ่งได้เป็นอย่าง

ดี” 

 

 

 ข้อคิดเห็นจากนายสมชาย  ชัยโพศรี 

ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ 

ต าบลตาคลี  อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 “นักเรียนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 

รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่จบการศึกษาไปมักจะเห็นครู     

ตัวน้อย ๆ คนหนึ่ ง เสียสละเวลาอันมีค่าใน

วันหยุดสุดสัปดาห์  พานักเรียนเข้าเรียนรู้ที่แหล่ง

เรียนรู้วนอุทยานถ้ าเพชร-ถ้ าทอง คนแล้วคนเล่า    

กลุ่มแล้วกลุ่มเล่า  เป็นอย่างนี้ต่อเนื่องกันมากว่า 

16 ปี  ระยะเวลาที่ผ่านไป ครูสุวรรณี  ได้สรรค์

สร้างนักเรียนให้ประสบความส าเร็จมากมาย  

สร้างชื่อเสียงต่อทั้งโรงเรียน  แหล่งการเรียนรู้ 

วนอุทยานถ้ าเพชร – ถ้ าทอง และชุมชนตาคลี 

 การที่นักเรียนจะประสบความส าเร็จได้

นั้นย่อมต้องอาศัยการเสียสละอย่างยิ่ งใหญ่     

ของครู  ครูสุวรรณีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

นัก เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่ องทั้ ง

กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ กิจกรรม

มหิ งสาสายสื บ  กิ จกรรมค่ ายสิ่ งแวดล้ อม 

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์   

เป็นต้น  ด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ยิ้มง่าย ใจเย็น 

จึงเป็นที่รักของนักเรียน เพ่ือนครู เจ้าหน้าที่      

ปุาไม้  ตลอดจนชุมชนตาคลี  คุณค่าของครู      

คนหนึ่งอาจไม่มีมาตรวัดใด ๆ ที่จะวัดตวงชั่งได้

เหมือนผักปลาทั่วไป  ประจักษ์พยานที่เป็นที่

กล่าวขานของทุก ๆ คน  ย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า

คุณค่า ความดี ความงดงาม ความเอาใจใส่ต่อ

ศิษย์อย่างเต็มก าลังความสามารถของครูคนหนึ่ง

ที่มาเป็นครูด้วยหัวใจอันรักในวิชาชีพ  ได้สรรค์

สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการให้แก่นักเรียน 

โรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี   

 ผมภาคภูมิใจในความเป็นครูของคุณครู

สุวรรณี เป็นอย่างมาก นับเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง

ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์  ทั้งด้านการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่หลากหลาย  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ด้านการพัฒนาตนเอง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้ 

การมีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ดียิ่งต่อ

นักเรียน เพ่ือนครู ผู้ปกครองและชุมชน ต้นกล้า

ที่อาจารย์ได้ปลูกไว้อย่างต่อเนื่อง เติบใหญ่ไป

เป็นนักวิทยาศาสตร์  เป็นคนคุณภาพให้กับ

ประ เทศช าติ   ไปร่ ว มส รรค์ ส ร้ า ง พัฒนา

ประเทศชาติอย่างอุทิศตน  ดังการปฏิบัติตนที่

อาจารย์ได้กระท าให้ดูเป็นแบบอย่าง  
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         ความดีของคนคนหนึ่งที่สะท้อนสู่สังคมได้

ตอบโจทย์ครูดี ครูที่เป็นศรีของท้องถิ่นชุมชนได้

เป็นอย่างดี  ครุ ...คือนิยามของความเป็นครู  

เช่นเดียวกันกับครูสุวรรณี  ที่ได้ชื่อว่า...เป็นครูดี 

เป็นครูต้นแบบของเด็กไทย” 

 

 
 ข้อคิดเห็นจากนายคล้าย  มะกร่ าเทศ 

เจ้าหน้าที่วนอุทยานถ้ าเพชร-ถ้ าทอง 

ต าบลตาคลี  อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 “คุณครูสุวรรณี  พรหมประสิทธิ์  เป็น

คุณครูที่พานักเรียนมาศึกษาเรียนรู้ที่วนอุทยาน

ถ้ าเพชรถ้ าทองเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องมานาน

นับสิบปี  นอกจากนี้ท่านยังมาเป็นวิทยากรช่วย

บรรยายความรู้ยามที่มีคณะศึกษาดูงาน หรือ

ค่ ายต่ า ง  ๆ  อาทิ  ค่ าย วิ ทยาศาสตร์  ค่ า ย

สิ่งแวดล้อม ค่ายธรรมะ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

เป็นต้น  อาจารย์มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน  

ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูอาจารย์

ที่มาทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงาน  ท าให้ทุกคน

ได้รับความเอ้ือเฟ้ือ ได้รับความรู้ที่แสนประทับใจ 

นอกจากนี้ท่านยังมีความพยายามในการเรียนรู้

สิ่งต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ไปพร้อม ๆ กับนักเรียน  

ไม่ว่านักเรียนจะท ากิจกรรมชุมนุม 

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์หรือท ากิจกรรมมหิงสา

สายสืบเรื่องใด ๆ อาจารย์ก็จะสนับสนุนให้

นักเรียนท าและเรียนรู้ตลอดจนค้นคว้าข้อมูลไป

พร้อม ๆ กับนักเรียนเหล่านั้นเสมอ หรือถ้าเรื่อง

ใ ด เ รี ย น รู้ แ ล้ ว ลึ ก ซึ้ ง ม า ก   อ า จ า ร ย์ ก็ จ ะ

ประสานงานผู้เชี่ยวชาญในระดับมหาวิทยาลัย

หรือปราชญ์ชุมชนในเรื่องนั้น ๆ เป็นที่ปรึกษา

พิเศษให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

 การเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างทุ่มเท อีก

ทั้งการเสียสละเวลาว่างในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

หรือแม้แต่ในเวลาที่ควรจะพักของอาจารย์  ก่อ

เกิดคุณค่าอย่างยิ่งใหญ่ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  

นักเรียนประสบความส าเร็จได้ศึกษาต่อในคณะที่

ตรงกับความต้องการของตนเองทั้งโดยทุนจาก

รัฐบาล และทุนส่วนตัวมากมาย นักเรียนได้รับ

รางวัลทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ

จังหวัด ระดับเขตและระดับท้องถิ่นมากมายนับ

ไม่ถ้วน  แต่อาจารย์ก็ยังไม่ เคยหยุดที่จะพา

นักเรียนเรียนรู้  ดูเหมือนว่ารางวัลเหล่านั้นเป็น

เพียงยาหอมให้หายเหนื่อย อาจารย์เคยบอกว่า 

สิ่ ง ที่ ส า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ติ ด ตั ว เ ด็ ก  ๆ  ไ ป คื อ 

กระบวนการเรียนรู้ การเป็นคนดีของสังคมและ

ธรรมะจากธรรมชาติที่เด็ก ๆ จะได้น าไปใช้....

ตลอดชีวิต” 
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