
STEM ในส่ิงประดิษฐ์: พฒันามุมมองและจินตนาการ 
อุปกรณ์สอยมะนาวเป็นส่ิงประดิษฐย์อดนิยมหน่ึงของนกัเรียน    ผมเห็นมาหลายรูปแบบเม่ือเยีย่ม

โรงเรียนต่างๆ   แต่ก็พบวา่ลว้นเกิดจากการท าตามท่ีเห็นมา  หรือนึกเอาเองทั้งส้ิน   ท่ีกลา้กล่าวเช่นน้ีเพราะ
ไม่มีนกัเรียน (หรือครู) คนใดเลยท่ีบอกไดว้า่ STEM อยูต่รงไหน    ความจริงผมไม่ไดถ้ามหา STEM หรอก   
แต่หากการท าส่ิงประดิษฐเ์คร่ืองสอยมะนาวเป็นการเรียนรู้ในแนวทาง STEM   นกัเรียนตอ้งตอบค าถามผม
ไดจ้ากคาถาค าถาม 5 ขอ้ท่ีผมกล่าวมาก่อนแลว้ คือ   

1) ส่ิงประดิษฐเ์ดิมคืออะไร   
2) ส่ิงประดิษฐเ์ดิมมีขอ้ดอ้ยอะไรท่ีตอ้งการแกไ้ข  เราเลือกแกอ้ะไร เพราะอะไร 
3) มีหลกัการอะไรบา้งท่ีใชแ้กข้อ้ดอ้ย  เราเลือกหลกัการใด  เพราะอะไร 
4) เราจะประยกุตเ์ขา้สู่ส่ิงประดิษฐข์องเราไดอ้ยา่งไร  
5) เราจะพิสูจน์ไดอ้ยา่งไรวา่ส่ิงประดิษฐข์องเราดีกวา่เขา 
 

ขอ้ท่ี 1 และ 2 เป็นการ “รู้เขา รู้เรา”  หรือเทียบไดก้บัการตรวจวรรณกรรมของการท าวิจยั   ท าใหเ้รา
มีจุดตั้งตน้ท าส่ิงประดิษฐ ์   ผมคิดวา่เพราะเราไม่ไดส้ร้างวฒันธรรมการคน้ควา้เรียนรู้ดว้ยตนเอง  เราจึงเห็น
ส่ิงประดิษฐท่ี์ไม่สามารถอธิบายท่ีมาท่ีไปได ้   นกัเรียนจึงทราบแต่เพียงวา่ตอ้งการท า “อะไร”  แต่ไม่ทราบ
วา่ “ท าไม” ตอ้งท าอยา่งน้ี    

ขอ้ 3 และ 4  คือการประยกุตค์วามรู้และจินตนาการมาแกปั้ญหาอยา่งมีเหตุมีผล  จากการชัง่น ้าหนกั
ทางเลือก  เป็นการฝึกทกัษะคิดวเิคราะห์ไปสู่การคิดประเมินเพื่อตดัสินใจทางเลือกต่างๆ ท่ีตนสังเคราะห์ได ้

วเิคราะห์ คือ เอาหลกัการแกข้อ้ดอ้ยต่างๆ มาตีแผใ่ห้เห็นวา่เราควรใชห้ลกัการอะไรดี   จากนั้น
สังเคราะห์ใหไ้ดรู้ปแบบใหม่จากจินตนาการของสมองซีกขวา  แลว้ใชว้เิคราะห์อีกคร้ังหน่ึงในหลกัของการ
ประเมิน  เพื่อสังเคราะห์เป็นการตดัสินใจทางเลือก    หวงัวา่คงเขา้ใจจากท่ีผมเขียนขณะน้ีวา่วเิคราะห์และ
สังเคราะห์มาคู่กนัเสมอ   

ปกติการคิดวิเคราะห์เป็นความคิดเอนไปทางวทิยาศาสตร์  แต่การสังเคราะห์ใหไ้ดรู้ปแบบใหม่คือ
ความคิดแบบวศิวกรรมศาสตร์  เพราะท าใหเ้กิดการจดัการใหอ้งคป์ระกอบต่างๆ อยูร่่วมกนั     

ผมขอยกตวัอยา่งเร่ืองอุปกรณ์สอยมะนาวมาแจกแจงให้เห็นความเป็น STEM  โดยใชก้ารถาม-ตอบ
ใหเ้ขา้ใจง่าย 

คาถาท่ี 1 ส่ิงประดิษฐเ์ดิมคืออะไร 
“ตอนน้ีเขาใชอ้ะไรเก็บมะนาว?”  วา่กนัตามสูตรของคาถาท่ี 1 ของการพฒันาส่ิงประดิษฐ ์  
“ไมส้อยท่ีมีง่าม” 
 

คาถาขอ้ท่ี 2 ส่ิงประดิษฐเ์ดิมมีขอ้ดอ้ยอะไรท่ีเราตอ้งการแกไ้ข   



“ไมส้อย  แลว้ท าไมเราตอ้งประดิษฐอี์กละ   ไมส้อยมนัไม่ดียงัไงบา้ง?”  ครูตอ้งรุกไปท่ีคาถาท่ี 2  
โดยถามไปเร่ือยๆ 

“เก็บไดที้ละลูก”  นกัเรียนคนแรกตอบ 
“เก็บไดที้ละลูกแลว้ไง?”  ครูตอ้งถามไปท่ีผลต่อเน่ือง  เพราะการเก็บไดที้ละลูกยงัไม่ใช่ขอ้ดอ้ยท่ี

ชดัเจน 
“ชา้”  ท างานไดช้า้เป็นขอ้ดอ้ยแลว้   ต่อไปครูรุกใหน้กัเรียนเห็นขอ้ดอ้ยอ่ืน  เพื่อประเมินใหรู้้วา่เรา

ควรแกข้อ้ดอ้ยอะไร  (คลา้ยกบัทบทวนวรรณกรรมจนเห็นช่องวา่งของความรู้ตอนเขียน proposal งานวจิยั) 
“ก่ิงหกั”  อาจมีอีกคนตอบ 
“แลว้ไง?” 
“ตน้เสียหาย  คราวหนา้ไม่ไดลู้กจากก่ิงนั้น”  คราวถึงผลท่ีเป็นขอ้ดอ้ยแลว้ 
“มะนาวตกดิน”  นกัเรียนบอกขอ้ดอ้ยอีกอยา่ง 
“แลว้ไง?” 
“มนัก็ช ้า  หาย  เก็บยากตอ้งมุดเขา้ไปสิครับ”   
ปกตินกัเรียนจะตอบตามปรากฏการณ์ท่ีเห็น คือ เก็บไดที้ละลูก  ก่ิงหกั  ตกดิน    อยา่งน้ีครูตอ้งถาม

ต่อไปยงั “ผล” ของปรากฏการณ์นั้น  เพื่อให้เห็นขอ้ดอ้ยชดัข้ึน คือ  ชา้  เสียโอกาสไดผ้ลผลิต  ผลผลิต
เสียหาย 

“มีขอ้ดอ้ย 3 ขอ้ คือ ชา้เพราะเก็บไดที้ละลูก  ก่ิงหกั  ตกดิน  เราควรแกข้อ้ดอ้ยอะไรก่อน  มีเหตุผล
ในการตดัสินใจอยา่งไร?”  คราวน้ีเป็นการเลือกโดยผา่นความคิดประเมินดว้ยเหตุผล 

“แกก่ิ้งหกั  เพราะมีผลระยะยาวต่อผลผลิต”   อาจมีนกัเรียนอยากแกข้อ้ดอ้ยอ่ืน  แต่ดว้ยเหตุผลท่ี
รอบดา้น  ในท่ีสุดจะเลือกเอาท่ีเห็นวา่ส าคญัท่ีสุดมาเป็นเป้าหมายการพฒันา 

 

 
 

คาถาขอ้ท่ี 3 มีหลกัการอะไรบา้งท่ีใชแ้กข้อ้ดอ้ย  เราเลือกหลกัการใด  เพราะอะไร 
“ท าไมก่ิงหกั”  เม่ือถึงคราวหาหลกัการแกปั้ญหา  ครูตอ้งถามไปท่ีเหตุ 
“ไมส้อยมนัดึง” 
“ท าไมตอ้งดึง” 
“เพราะเราตอ้งการใหลู้กมะนาวขาดจากขั้ว”   
“ถา้เช่นนั้น... มีหลกัการอะไรบา้งท่ีมะนาวขาดจากขั้วโดยไม่ถูกดึง” การสนทนา 2-3 ประโยค

ขา้งตน้เพียงพอใหค้รูตั้งค  าถามตามคาถาท่ี 3 ไดแ้ลว้ 

ไมส้อยมีขอ้ดอ้ยอะไร?

ช ้าชา้ เกบ็ยาก เสียผลผลิตรอบหนา้หาย

เกบ็ไดที้ละลกู ก่ิงหกัตกดิน



“ตดัดว้ยกรรไกรครับ”  เร่ืองใชก้รรไกรมกัจะมาก่อนเสมอ  เพราะนกัเรียนเห็นตวัอยา่งท านองน้ี
บ่อยมาก 

“ปลิดแบบใชมื้อเด็ดครับ” 
“บิดแบบลูกมะพร้าวคะ”  เม่ือมีคนเร่ิมคิด  นกัเรียนก็จะมีความคิดต่างตามมาเอง 
“สรุปมี 3 หลกัการท่ีท าใหม้ะนาวขาดจากขั้วโดยไม่มีแรงดึง  เราจะเลือกหลกัการใด?”  เม่ือได้

ทางเลือกพอควร  ครูมีหนา้ท่ีถามใหว้เิคราะห์เพื่อประเมินทางเลือก 
“เลือกบิดคงท ายาก  เพราะตอ้งจบัใหแ้น่นแลว้หมุน  มนัจะหมุนยงัไง   เลือกตดัดีกวา่”  นกัเรียน

ตอบ   
“ตดัน่าจะยากนะ  ถา้มนัอยูสู่งมุมตดัจะไม่ตรงขั้ว  มนัจะเลยไปตดัก่ิง  ผมเลือกปลิดครับ”    ถา้ครู

รู้จกัการสอนดว้ยค าถาม   ผมเช่ือวา่ถึงตอนน้ีนกัเรียนจะประเมินทางเลือกพร้อมค าอธิบายเหตุผลเป็นแลว้ 
 

 
 

คาถาขอ้ท่ี 4 เราประยกุตเ์ขา้สู่ส่ิงประดิษฐข์องเราไดอ้ยา่งไร  
“แรงปลิดเป็นแรงชนิดใด” ครูเอาทางเลือกจากคาถาท่ี 3 มาสู่คาถาท่ี 4 
“หกัขั้วคะครู” 
“ท าอยา่งไรท่ีใหเ้กิดแรงนั้นท่ีขั้วมะนาว  ใชอ้ะไรบา้ง?” 
กระบวนการต่อจากน้ีไปเป็นทกัษะการใชส้มองซีกขวามาจินตนาการ   นกัเรียนควรสัมผสัอุปกรณ์

จริงเพื่อช่วยใหจิ้นตนาการเกิดง่าย   คนท่ีปฏิบติัเช่นน้ีจะไดอุ้ปกรณ์สอยมะนาวท่ีแกปั้ญหาก่ิงหกัได ้    
 

 
 

ก่ิงหกั

แรงดึงลูกมะนาว

ค าถามส่ิงประดิษฐ์

ให มะนา หลุดจาก ั   ด  ม ม แรงด ง ด อ  าง ร 

บิดปลิด เดด็ตดั

หลกัการแกข้อ้ดอ้ย

ลกัษณะแรงเดด็เป็นอยา่งไร?

หกัขั้ว

ท าไดอ้ยา่งไร?

เก่ียวขั้วไว ้ ดนัลกูใหห้กั

ออกแบบอุปกรณ์อยา่งไร?



ผมแต่งเร่ืองน้ีข้ึนจากท่ีเห็นใน YouTube1 ท่ีมีคนโพสตไ์วเ้ม่ือ 24-25 กุมภาพนัธ์ 2555   ค  าตอบของ
ส่ิงประดิษฐเ์ด็ดขั้วมะนาว คือ ใชไ้มเ้ก่ียวท่ีเล่ือนได ้   การเล่ือนดา้มรอบนอกไปจนสุดจะหกัขั้วผลมะนาว
แบบปลิด ดงัรูป   

 

 
 

รูป (ก) และ (ข) คือโครงสร้างส่ิงประดิษฐท่ี์มีดา้ม 2 ชั้นเล่ือนได ้  รูป (ค) และ (ง)  แสดงการท างาน   
ใชต้ะขอดา้นในเก่ียวขั้วแลว้เล่ือนไมด้า้นนอกไปกดผลมะนาวใหข้ั้วหกั 

 

คาถาขอ้ท่ี 5  เราจะพิสูจน์ไดอ้ยา่งไรวา่ส่ิงประดิษฐ์ของเราดีกวา่เขา 
เม่ือประดิษฐแ์ลว้เราตอ้งพิสูจน์วา่ส่ิงประดิษฐข์องเราดีกวา่เขา   ขอ้น้ีพิสูจน์ไม่ยาก  ดูจากการใชง้าน

วา่ก่ิงไม่หกั (เช่น มะนาวสองลูกในก่ิงเดียวกนั  ลูกแรกใชส่ิ้งประดิษฐใ์หม่  ลูกท่ีสองใชไ้มส้อยแบบดึง  แลว้
ดูวา่ก่ิงหกัไหม)  หรือหากตอ้งการเรียน STEM เพิ่ม  เราใหน้กัเรียนพิสูจน์อยา่งวทิยาศาสตร์ คือ วดัแรงดึง
ของไมส้อยแบบเดิมเทียบกบัแรงดึงของไมส้อยแบบใหม่  โดยมีขอบเขตการทนแรงดึงของก่ิงมะนาวมาเป็น
หลกัเทียบ 

 

เม่ือท าส่ิงประดิษฐ์น้ีเสร็จ  มนัจะกลายเป็นของเดิมตามคาถาขอ้ท่ี 1 ทนัที   เราตอ้งเอารูป (ก) วน
กลบัไปท่ีคาถาขอ้ 2  ซ่ึงยงัเหลือขอ้ดอ้ยอีก 2 ขอ้ คือ ชา้ (เก็บไดที้ละลูก) กบัเสียหาย (เพราะตกพื้น)   การ
ประเมินท าให้เราเลือกแกปั้ญหาตกพื้น   เพราะมีความเสียหายมากกวา่   ในท่ีสุดคาถาขอ้ 3 และ 4 ท าใหไ้ด้
ส่ิงประดิษฐใ์หม่เป็นรูป (จ) 

 

                                                           
1

 https://www.youtube.com/watch?v=I6Z6Du0AP0A  และ  https://www.youtube.com/watch?v=DiI7RmoAuq8  

(ก)

(ค) (ง)

(ข)

https://www.youtube.com/watch?v=I6Z6Du0AP0A%20%20และ
https://www.youtube.com/watch?v=DiI7RmoAuq8


  
 

แต่ผลงานตามรูป (จ) ก็ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาชา้จากการเก็บทีละลูกได ้  มนัจึงวนไปสู่คาถา 5 ขอ้
อีกรอบจนไดส่ิ้งประดิษฐรู์ป (ฉ)   ซ่ึงมนัจะกลายมาเป็นของเดิมท่ีเราจะเห็นขอ้ดอ้ยอีกคร้ังหน่ึง  เช่น หนกั
ปลาย (ควบคุมยาก)  ถุงผา้บงัมองไม่เห็นขั้ว  ถุงผา้ถูกหนามเก่ียวและเขา้ไม่ถึงลูกในพุม่หนา ฯลฯ   กลายเป็น
ขอ้ดอ้ยเพิ่มข้ึนมากมาย  เพราะเราใชค้าถาขอ้ท่ี 4 ประเมินทางเลือกถุงผา้ไม่ถูกตอ้ง นัน่เอง 

บทสรุปขณะน้ีคือ  การท าโครงงานส่ิงประดิษฐใ์ห้เป็น STEM  ตอ้งใชห้ลกัเดียวกบัวิจยั  คือมีการ
ส ารวจของเดิม   มองเห็นช่องวา่งท่ีตอ้งการพฒันา (ขอ้ดอ้ย)   รู้หลกัการ  มีการวิเคราะห์และประเมิน
ทางเลือก   ประดิษฐ์ตามหลกัการ  และพิสูจน์ผล   การปฏิบติัเช่นน้ี ท าใหโ้ครงงานส่ิงประดิษฐส์ร้างทกัษะ
คิดและทกัษะวศิวกรรมศาสตร์ไดดี้มาก  จึงเป็น STEM  

 

ผมพบการแกปั้ญหาน้ีจากส่ิงประดิษฐข์องโรงเรียนบา้นลาดวทิยา  จ. เพชรบุรี  ท่ีนกัเรียนท า
โครงงานตั้งแต่ปี 2531  ไดร้างวลัชมเชยระดบั ม. ปลาย ในการประกวดการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการเพิ่มคุณค่าผลผลิตทางการเกษตร  ภาคกลาง  มีสาระสังเขปเขียนวา่  “การเกบ็มะนาวของชาวสวนใน
ปัจจุบันใช้ลวดเหลก็ท าเป็นขอต่อด้ามด้วยไม้  เก่ียวผลมะนาวดึงให้หล่นลงพืน้ดินแล้วตามเกบ็อีกคร้ังหน่ึง  
ท าให้เสียเวลาและแรงงานมาก  อีกท้ังผลมะนาวอาจเป้ือนดิน  ชอกช า้ท าให้คุณภาพผลผลิตต า่  ขายได้ราคา
ถกูและผู้เกบ็อาจถกูหนามของมะนาวเก่ียวอีกด้วย  เพ่ือขจัดปัญญาหานีจึ้งได้สร้างเคร่ืองเกบ็ผลมะนาวขึน้  
โดยใช้ตระกร้อสอยผลไม้ขนาดเลก็ต่อเข้ากับท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้   ปลายท่อข้างหน่ึงมีถงุ
ผ้าสวมอยู่  และท่ีปลายถงุอีกด้านหน่ึงติดกับถงุย่าม   เม่ือใช้เคร่ืองมือนีเ้กบ็ผลมะนาว  ผลมะนาวกจ็ะหล่น
และกลิง้ไปตามท่อ PVC ลงถงุผ้าและย่ามในท่ีสุด  ซ่ึงสะดวกรวดเร็วกว่าการใช้วิธีเดิม”  เราคงนึกออกวา่
ส่ิงประดิษฐน้ี์ไม่ไดแ้กปั้ญหาก่ิงหกั  แต่สามารถแกปั้ญหาตกพื้นและสารพดัปัญหาท่ีเกิดจากถุงผา้ในรูป (ฉ) 
ได ้  แต่ท่อ PVC ขนาด 2 น้ิวก็ยงัไม่แกปั้ญหาหนกั   ผมไม่เห็นรายงานฉบบัเตม็  แต่ก็เช่ือวา่ครูไม่ไดส้อนให้
นกัเรียนคิดตามคาถา 5 ขอ้ 

เม่ือผมคน้หาโครงงานนกัเรียนดว้ยค าวา่เคร่ืองสอยมะนาว  พบผลงาน2 ในเดือนมกราคม 2557  ดงั
รูป  ซ่ึงยิง่มัน่ใจวา่ไม่ไดใ้ชค้าถา 5 ขอ้อีกเช่นกนั 
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 https://www.youtube.com/watch?v=hKLU5EzwG38  

(จ) (ฉ)

https://www.youtube.com/watch?v=hKLU5EzwG38


 
 

นกัเรียนเอาถุงพลาสติกมาหุ้มปลายดา้นคอขวดน ้าอดัลมท่ีตดัออกใหมี้ขนาดใหญ่พอลูกมะนาวลอด
ผา่นได ้  ปาดดา้นบนขวดให้ลูกมะนาวหอ้ยลงในขวดแลว้ดึงใหม้ะนาวหลุดจากขั้วกล้ิงลงถุง   ดูแลว้ผมคิด
วา่น่าจะลอกเลียนหรือดดัแปลงจากงานอ่ืน   เป็นผลงานท่ีเกิดจากจินตนาการเอาขวดน ้ าอดัลมแทนตระกร้อ  
โดยไมเ่ห็นการประยกุตว์ทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์อะไรเป็นพิเศษ 

ผมพบส่ิงปะดิษฐล่์าสุดโพสตบ์น YouTube3 เม่ือ 16 กุมภาพนัธ์ 2558  ดงัรูป   เขาใชท้่อผา้น ้าหนกั
เบาแทนท่อ PVC    

 

  
 

เร่ืองอุปกรณ์สอยมะนาวน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีมากในการสอนนกัเรียนให้เขา้ใจคาถา 5 ขอ้ของการท า
โครงงานส่ิงประดิษฐ ์  ขณะเดียวกนัก็เป็นหลกัฐานวา่ การเร่ิมท าส่ิงประดิษฐ์ดว้ยคาถาขอ้ 1 และ 2 ไม่ใช่
เร่ืองยากอะไร  เพราะหาไดง่้ายใน YouTube    จากอุปกรณ์สอยมะนาวทั้งหมดท่ีทบทวนมาน้ี  ครูท่ีสอน 
STEM คงนึกออกวา่ท่ีสอยมะนาวแบบใหม่ท่ีดีกวา่ตวัอยา่งทั้งหมด  ควรเป็นอยา่งไร?     

หากจะท าโครงงานส่ิงประดิษฐ ์ นกัเรียนตอ้งไดรั้บการฝึกคิดเช่นน้ี   ไม่ใช่ท าส่ิงประดิษฐท่ี์ไม่
สามารถอธิบายเหตุผล  หรือท่ีมาท่ีไปได ้   ความคิดการประดิษฐข์องวศิวกรคือ ตอ้งท าใหดี้กวา่ของเดิม  จึง
ตอ้งสืบคน้ของเดิมเอามาวิเคราะห์ตามคาถาขอ้ 1 และ 2   โครงงานส่ิงประดิษฐท่ี์เดินดว้ยคาถา 5 ขอ้ จึงจะ
เป็นการเรียนรู้ E ใน STEM  

เวลาเขียนรายงานโครงงาน   ครูจะสอนตามรูปแบบ (format) “รายงาน 5 บท”     ผมไม่เคยเห็น
รายงานโครงงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีเขียนตอบคาถา 5 ขอ้เลยสักเล่มเดียว 

การเรียนรู้ท่ีส าคญัของโครงงานส่ิงประดิษฐ ์คือ การหาทางเลือกจ านวนมากมาวเิคราะห์เพื่อ
ประเมินทางเลือก   หากประเมินผดิ  ส่ิงประดิษฐ์นอกจากไม่พฒันาดีข้ึนแลว้  ยงัมีขอ้ดอ้ยใหม่ตามมาอีก
มากมาย  ซ่ึงเราไดเ้ห็นตวัอยา่งจากการเลือกใชถุ้งผา้แลว้    อีกตวัอยา่งท่ีผมพบ คือ เลือกใชก้ารบิดแทนการ
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 https://www.youtube.com/watch?v=1sFGclEs1kQ  

https://www.youtube.com/watch?v=1sFGclEs1kQ


ปลิด (หกัขั้ว)   นกัประดิษฐท่ี์เลือกทางน้ีไดผ้ลงานปรากฏใน web 4   เป็นผลงานระดบัอาชีวศึกษาชนะ
รางวลัท่ี 4 ระดบัภาคกลางเม่ือปี 2556 ใหข้อ้มูลวา่ “เคร่ืองสอยมะนาวอัตโนมัติเป็นเคร่ืองท่ีใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 6 โวลต์  โดยใช้กระแสไฟจากแบตเตอร์ร่ีขนาด 6 โวลต์  ท่ีสามารถพกพาได้  ซ่ึงใช้การหมนุของ
มอเตอร์ในการบิดผลมะนาวให้หลุดจากขัว้เพ่ือเกบ็ลูกมะนาว   จากการทดลอง  เคร่ืองสอยมะนาวอัตโนมัติ
สามารถเกบ็มะนาวได้ไม่น้อยกว่า 10 ลูก ภายใน 2 นาที  และนอกจากนีเ้คร่ืองสอยมะนาวอัตโนมัติยงัช่วย
ลดความเสียหายของดอกมะนาวท่ียงัไม่เป็นลูกได้   จึงท าให้เพ่ิมผลผลิตให้แก่เกษตรกรชาวสวนมะนาว และ
นอกจากนีย้งัลดภาระในด้านแรงงานและเวลาท่ีใช้ในการเกบ็มะนาวได้เป็นอย่างดี”     

ค าวา่อตัโนมติั  มีมอเตอร์ขบัเคล่ือน  เป็นค าท่ีให้ความรู้สึกวา่ส่ิงประดิษฐน้ี์ไดรั้บการพฒันาขั้นสูง   

แต่ในความคิดแบบวศิวกรรมศาสตร์   ผมไม่ไดรู้้สึกเช่นนั้น  ผมตอ้งการหลกัฐานวา่เหตุผลใดจึงเลือก

แนวทางน้ี  เพราะนอกจากยงัคงเก็บไดที้ละลูกและตกพื้นเช่นเดิมแลว้  มนัยงัตอ้งการพลงังานภายนอก (มี

ค่าใชจ่้าย)   และคนเก็บตอ้งห้ิวแบตเตอรีไปดว้ย    หากไม่คิดวา่มองโลกในแง่ร้ายเกินไป  ผมคิดวา่เป็นการ

ประดิษฐท่ี์ไม่ไดใ้ชค้าถา 5 ขอ้  แต่เอาความรู้ท่ีตนมีอยูเ่ป็นตวัตั้ง   

จากขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้ เราสรุปพฒันาการส่ิงประดิษฐอุ์ปกรณ์สอยมะนาวท่ีพฒันาตามตามเวลาได้
ดงัตาราง    

 

เดือน ปี หลกัการ ผลงาน ขอ้ดี ขอ้เสีย 
2531 ตระกร้อดึง  ไหลลงท่อ  เก็บง่าย ไม่หาย  

ไม่ช ้า  เก็บหมด  
เร็ว 

ก่ิงหกั  หนกั 

 
 
 
ก.พ. 55 

ปลิดดว้ยการหกัขั้ว 

 

ก่ิงไม่หกั  เก็บง่าย  
เขา้ถึงหมด 

ชา้  ตกช ้า  หาย  
หนกั 

ปลิดดว้ยการหกัขั้ว  มีท่ี
รองรับทีละลูก 

 

ก่ิงไม่หกั  เก็บง่าย  
ไม่หาย  ไม่ช ้า  
เก็บหมด 

ชา้  หนกั 

ปลิดดว้ยการหกัขั้ว  มีถุง
รองรับไดห้ลายลูก 

 

ก่ิงไม่หกั  ไม่หาย  
ไม่ช ้า 

หนกั  เก็บยาก  
เขา้ไม่ถึงทั้งหมด 

2556 บิดดว้ยมอเตอร์ 

 

ก่ิงไม่หกั  เบา  เก็บ
หมด 

ชา้  ตกช ้า  หาย  
ใชพ้ลงังานนอก 
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http://bverd.vec.go.th/innovation/bverd/bb_project_detail.php?project_id=6176


ม.ค. 57 ดึงดว้ยขวดน ้าอดัลมไหล
ลงถุง 

 

ไม่หาย  ไม่ช ้า  เบา ก่ิงหกั  หนาม
เก่ียวถุง 

ก.พ. 58 ตระกร้อดึง  ไหลลงท่อ
ผา้ 

 

ไม่หาย  เบา  เร็ว  
ไม่ช ้า  เก็บง่าย  
เก็บหมด 

ก่ิงหกั 

 

ตารางน้ีท าให้เราไดเ้รียนรู้วา่   ท่ีผา่นมานั้น  ไม่มีหลกัฐานวา่การศึกษาท่ีใชโ้ครงงานประดิษฐ์
ทั้งหลายไดท้บทวนผลงานในอดีตตามคาถาขอ้ท่ี 1 และ 2    อุปกรณ์สอยมะนาวจึงมีขอ้ดีและขอ้เสียสลบักนั
ไป    ส่ิงประดิษฐล่์าสุดในปี 2558  ไม่ไดเ้อาขอ้ดีของผลงานปี 2555 มาใช ้ แมว้า่จะมีขอ้ดีอ่ืนๆ มากมาย  แต่
ยงัคงมีปัญหาก่ิงหกั     

ท าใหผ้มเห็นวา่  การศึกษาไทยรู้จกัเพียงโครงงานส่ิงประดิษฐท่ี์ไร้วฒันธรรมการคิดแบบ
วศิวกรรมศาสตร์   จึงไม่แปลกใจวา่ท าไมตวัอยา่งการสอน STEM ดว้ยส่ิงประดิษฐท์ั้งหลายจึงยงัคงย  ่าอยูก่บั
ท่ีเหมือนเม่ือหลายสิบปีท่ีแลว้ 
 

 


