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ไดโนเสารและซากดึกดําบรรพอนื่ ๆ มีอทิ ธิพลตอมนุษยทงั้ ในดานวิทยาศาสตร วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
ไปจนถึงดานการศึกษามายาวนาน ผลจากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ซากดึกดําบรรพถูกนํามาใชดานเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน 3 ลักษณะคือ 1) ทําหนาทีเ่ ปนเครือ่ งมือชวยสรางแรงจูงใจ และ
เปนแรงบันดาลใจใหผเู รียนสนใจกิจกรรมในชัน้ เรียน 2) ทําหนาทีเ่ ปนเครือ่ งมือนําเขาสูบ ทเรียนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรที่มีความซับซอน 3) นํามาใชเพื่อเขาใจอาชีพ และวิธีการทํางานของนักวิทยาศาสตร
ผลการศึกษายังพบวาซากดึกดําบรรพถูกนํามาใชกับในชั้นเรียนตั้งแตในระดับปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ยิง่ ไปกวานัน้ ยังพบอีกวา วิธกี ารวิจยั ทางบรรพชีวนิ วิทยามีศกั ยภาพอยางยิง่ ในการนําไปใชสง เสริม
ทักษะดานการทําวิจัยของครู อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยบางชิ้นที่ระบุถึงขอจํากัดในการนําซากดึกดําบรรพ
มาใชในดานการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งอายุของผูเรียน
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Abstract
Dinosaur and other fossils had a signiﬁcant effect on human in terms of
science, culture, economy and education for long time. The results of this study indicated
that fossils were used in science and mathematics education in three functions: 1) to
motivate and inspire students in classroom activity participation; 2) to explain some
complex topics in science and math subject; 3) to understand scientist career and how
does scientist work. The results show that fossils are used from childhood to secondary
education. Moreover, paleontological research method is one of the most appropriate
methods to develop teacher’s research skills. However, there are studies indicating
the limitations of the use of fossils in science education, particularly, student’s age.
KEYWORDS: FOSSIL / PALAEONTOLOGY / PALAEONTOLOGY IN EDUCATION / SCIENCE
EDUCATION

บทนํา
บรรพชีวินวิทยา (Palaeontology) เปนสาขาหนึ่งในทางวิทยาศาสตรที่วาดวยเรื่อง
ของการศึกษาเรื่องราวของซากดึกดําบรรพทั้งที่เปนพืชและสัตว แตเดิมจุดประสงคของ
การศึกษาดานบรรพชีวินวิทยามีขึ้นเพื่อใชเปนหลักฐานในการระบุอายุของชั้นหินในทาง
ธรณีวิทยาเทานั้น แตในปจจุบันองคความรูดานบรรพชีวินวิทยาถูกนํามาใชเพื่อเหตุผล
หลายประการ Benton and Harper (2013) สรุปประโยชนของทางบรรพชีวินวิทยาที่มีตอ
โลกในยุคปจจุบันไว 6 ขอ เชน ทําใหเขาใจถึงที่มาและความแตกตางของสิ่งมีชีวิตที่อยูรอบตัว
ทําใหเขาใจวา มนุษยและธรรมชาติตางมีความเชื่อมโยงกันอยางแนบแนน ทั้งยังเปนหลักฐาน
ที่แสดงใหเห็นวาการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตนับเปนปรากฏการณปกติที่เกิดขึ้นไดกับสิ่งมีชีวิต
ทุกเผาพันธุ นอกจากนี้องคความรูทางบรรพชีวินวิทยายังทําใหเห็นวา การสูญพันธุของสิ่ง
มีชีวิตบางกรณีอาจเกิดขึ้นโดยมีมนุษยเขาไปเปนปจจัย เชน การสูญพันธของชางแมมมอธ
(Mammoth) ยิ่งไปกวานั้นบรรพชีวินวิทยายังสามารถนําไปใชอธิบายหรือเปนหลักฐานใน
การวิเคราะหหรือวิพากษภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในโลกที่กําลังเปนประเด็น
ในปจจุบันไดเปนอยางดีอีกดวย
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ในแงของการศึกษานั้น เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปอยูแลววา ไดโนเสารเปนหนึ่งในสิ่ง
มีชีวิตเพียงไมกี่อยางในโลกที่ผูกพันกับความเปนเด็กอยางลึกซึ้ง คงไมมีอะไรที่จะสามารถชี้วัด
ถึงความผูกพันระหวางไดโนเสารกับเด็ก ๆ ไดดีไปกวาการที่หุนของเลนพลาสติกรูปไดโนเสาร
ราคาถูก ๆ ไมเคยเลือนหายไปจากทองตลาด เชนเดียวกับที่หนังสือสําหรับเด็กที่มีไดโนเสาร
เปนตัวเอกมักจะถูกผลิตใหมออกมาอยูเสมอ รวมไปจนถึงรายการโทรทัศน ตลอดจนสารคดี
เกี่ยวกับไดโนเสารที่ถูกผลิตออกมาซํ้า ๆ ทุกป (Dudley, 1977; Strader & Rinker, 1988)
เชนเดียวกับโครงกระดูกของไดโนเสารขนาดใหญที่กลายเปนสัญลักษณสําคัญที่พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาทั่วโลกจะตองเสาะแสวงหานํามาจัดแสดงเปนสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑอยาง
ขาดเสียไมได (Salmi, Thuneberg, & Vainikainen, 2016)
ความผูกพันของเด็กและซากดึกดําบรรพนี่เองที่ทําใหซากดึกดําบรรพเปนวัตถุดิบ
ที่มีศักยภาพอยางยิ่งในการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก ยกตัวอยางเชน หากเราเดินเขาไปใน
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาที่มีโครงกระดูกไดโนเสารตัวใหญตั้งอยูแลวลองเงี่ยหูฟงดี ๆ เรา
จะไดยินเสียงคําถามมากมายมายที่มาจากเด็ก ๆ เกี่ยวกับไดโนเสารที่จัดแสดง เชน “ทําไม
ไดโนเสารจึงตัวใหญ” “ทําไมไดโนเสารจึงสูญพันธุ” “ไดโนเสารตัวนี้ชื่ออะไร” คําถามเหลานี้
นอกจากจะแสดงใหเห็นวาไดโนเสารเปนหัวขอที่เด็ก ๆ ใหความสนใจแลว ยังแสดงใหเห็นถึง
ทักษะการตั้งคําถาม จุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการคนหาคําตอบซึ่งนับเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งในวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientiﬁc method) ดังนั้นเรื่องราวของไดโนเสาร และ
ซากดึกดําบรรพอื่น ๆ จึงมักถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ดังที่ Benton, Schouten, Drewitt, and Viegas (2012)
กลาววา “เรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสารสามารถกระตุนความสนใจ ชวยใหผูคนเกิดความรูสึก
ร ว มในการเรี ย นรู  แ ละเป น หั ว ข อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเสมอในการดึ ง ดู ด ให ผู  ค นมาสนใจ
วิทยาศาสตร” เชนเดียวกับที่ National Science Teacher Association ใหคําแนะนําวา
บรรพชีวินวิทยานับเปนตัวเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการสอนวิทยาศาสตรตอนักเรียนระดับ
ชั้ น ประถมศึ ก ษาของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดยได แ นะนํ า กิ จ กรรมที่ ใช ไ ดโนเสาร แ ละ
ซากดึกดําบรรพอื่น ๆ ในชั้นเรียน ถึง 36 กิจกรรม เนื่องดวยเปนหนทางที่สามารถเชื่อมโยง
ใหนักเรียนไดเขาใจเรื่องราวและองคความรูทางวิทยาศาสตรไดอยางหลากหลาย (Hansen &
Slesnick, 2006)
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ดังนั้นจึงนาสนใจวา มีการนําเรื่องราวของไดโนเสารหรือซากดึกดําบรรพมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในลักษณะใดบาง นํามาใชในระดับใด ประสบความสําเร็จ
มากน อ ยเพี ย งใด และมี ข  อ จํ า กั ด หรื อ อุ ป สรรคในการจั ด การเรี ย นการสอนอย า งไรบ า ง
บทความนี้จึงทําการรวบรวมเอกสารและยกตัวอยางกิจกรรมที่มีการนําเรื่องราวเกี่ยวกับ
ซากดึกดําบรรพมาใชในดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเปน
ฐานความรูใ หกบั อาจารยผสู อนในระดับตาง ๆ ในการนําเอาไปประยุกตใชในชัน้ เรียนของตนเอง
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ซากดึกดําบรรพกับการสงเสริมเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร
นักการศึกษาจํานวนมากนําความนาสนใจของซากดึกดําบรรพมาใชสรางเจตคติที่ดี
ตอวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหนักเรียน ทั้งในแงของเจตคติที่มีตอตัววิชาและเจตคติที่มี
ตออาชีพ โดยมีตัวอยางกิจกรรมดังตอไปนี้
1. กิจกรรมสงเสริมเจตคติที่ดีตอตัววิชา เชน โครงการ The Bristol Dinosaur
Project ซึ่งดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย Bristol ที่มีจุดประสงคเพื่อสงเสริมใหคนทั่วไปมี
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร เขาใจถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรสาขาธรณีวิทยา
และวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับโลกวามีความสัมพันธกับชีวิตประจําวัน และรูสึกวาตนเองเปน
สวนหนึ่งของการพัฒนาดานวิทยาศาสตร (Benton et al., 2012) และโครงการ MathPacks
ของพิพธิ ภัณฑ Science Museum of Minnesota ทีส่ อนคณิตศาสตรผา นการไดทดลองทํางาน
แบบเดียวกับนักบรรพชีวนิ วิทยา จากแนวคิดของ Kristi Curry ภัณฑรักษดา นบรรพชีวนิ วิทยา
ของพิพิธภัณฑที่กลาววา “ผูที่ศึกษาการเจริญเติบโตของไดโนเสาร นับเปนตัวอยางที่ดีที่สุด
ของนักวิทยาศาสตรที่ใชคณิตศาสตรในโลกความเปนจริง” โดยในโครงการไดเปดโอกาสให
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 มารวมเรียนรูว ธิ กี ารใชคณิตศาสตรในชีวติ จริง โดยการแบงกลุม
นักเรียนประมาณกลุมละ 3-5 คน ไดทดลองวัดขนาดขาทอนบนของไดโนเสาร (Femur)
ที่จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑและไดทดลองหาอัตราสวนระหวางกระดูกขาทอนบนและกระดูก
ชิ้นอื่น ๆ จากนั้นจึงรวมสนทนากับนักบรรพชีวินวิทยาถึงวิธีการทํางานวิจัยที่จําเปนตองใช
องคความรูท างคณิตศาสตรเปนสวนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิง่ ทักษะการวัดซึง่ เปนทักษะสําคัญ
ในการทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตรในเกือบทุกสาขา โดยในโครงการนี้ นักเรียนจะไดรูจักวิธี
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การเลือกเครื่องมือในการวัดขนาดใหเหมาะสมกับขนาดของกระดูกไดโนเสาร รูจักวิธีการหา
อัตราสวน และเขาใจวิธีการทํางานอยางนักวิทยาศาสตรในสาขาบรรพชีวินวิทยาจริง ๆ ดวย
ผลจากการดําเนินโครงการนี้พบวา นักเรียนที่เขารวมตางรูสึกตื่นเตนที่พบวาคณิตศาสตร
มีความสําคัญอยางไรในการทํางานดานวิทยาศาสตร (Sedzielarz & Robinson, 2007)
2. กิ จ กรรมส ง เสริ ม เจตคติ ที่ ดี ต  อ อาชี พ ทางวิ ท ยาศาสตร เช น โครงการของ
Guertin และ คณะ ทีม่ องเห็นวา นอกจากเจตคติจะมีอทิ ธิพลอยางมากตอการเรียนวิทยาศาสตร
แลว ทัศนคติยังสงผลตอการเลือกอาชีพในอนาคตอีกดวย จากรายงานของ National
Science Foundation ที่แสดงใหเห็นวา ในวงการวิทยาศาสตรสหรัฐอเมริกาปรากฏจํานวน
นั ก วิ ท ยาศาสตร ที่ เ ป น เพศหญิ ง เพี ย งร อ ยละ 20-40 เท า นั้ น (National Science
Foundation, 2017) เนือ่ งจากเด็กผูห ญิงในระดับมัธยมศึกษาสวนใหญมกั จะขีอ้ ายและเชือ่ วา
ตนเองไมมคี วามสามารถทางวิทยาศาสตร ดังนัน้ Guertin et al. (2004) จึงทดลองจัดกิจกรรม
นอกหองเรียนเกี่ยวกับไดโนเสารใหกับลูกเสือรุนเยาวเพศหญิง โดยการใหทํากิจกรรมฐาน
การเรี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ ไดโนเสาร ค วบคู  ไ ปกั บ การจั ด กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ The
Smithsonian Institution’s National Museum of Natural History และรวมพูดคุยกับ
นักบรรพชีวินวิทยาถึงวิธีการทํางานของนักวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนหญิงในโครงการมี
ทัศนคติตอวิชาวิทยาศาสตรที่ดีขึ้นจากเดิม ซึ่งใหผลการวิจัยพบวา นักเรียนทั้งหมด 35 คนที่
เขารวมในโครงการมีทัศนคติที่ดีขึ้นตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และเขาใจวาวิทยาศาสตรมี
ประโยชนตอตนเองเพิ่มมากขึ้นจากเดิมดวย
นอกจากการไดพูดคุยกับนักบรรพชีวินวิทยาหรือทดลองทําการทดลองเชนเดียวกับ
นักบรรพชีวินวิทยาในระยะเวลาสั้น ๆ ดังที่กลาวไปขางตนแลว ยังมีบางโครงการที่ใหนักเรียน
หรือครูอาจารยในโรงเรียนไดทดลองทํางานวิจัยรวมกับนักบรรพชีวินวิทยา เชน โครงการ
The Devonian Seas Earth Research Partnership โดย สถาบัน The Paleontological
Research Institution (PRI) ซึ่งเสนอใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ในนิวยอรก
ไดทดลองทํางานวิจัยทางบรรพชีวินวิทยารวมกับนักบรรพชีวินวิทยามืออาชีพในสถาบันวิจัย
เพือ่ ใหนกั เรียนไดเรียนรูเ รือ่ งราวของซากดึกดําบรรพในยุค Devonian และเรียนรูว ธิ กี ารทํางาน
ดานวิทยาศาสตร ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนสามารถเลือกตัวอยางซากดึกดําบรรพมาใชประกอบ
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ในเนื้อหาที่ตนเองเรียนไดอยางเหมาะสม และอาจกระตุนใหเกิดความสนใจในประกอบอาชีพ
ทางวิทยาศาสตรไดในอนาคต ผลจากโครงการแสดงใหเห็นวา นักเรียนสามารถชวยจัดระเบียบ
ตัวอยางซากดึกดําบรรพใหเปนระเบียบตามวิธกี ารทางบรรพชีวนิ วิทยาไดอยางถูกตอง สามารถ
เลือกตัวอยางซากดึกดําบรรพมาใชไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาในชั้นเรียนมากขึ้นจากเดิม
ทั้งยังมองวางานวิทยาศาสตรเปนงานที่สนุกและนาสนใจอีกดวย (Harnmik & Ross, 2003)
การรวบรวมเอกสารในงานวิจัยนี้ ผูเขียนสังเกตเห็นวา กิจกรรมเพื่อสงเสริมทัศนคติ
เชิงบวกตอวิทยาศาสตรเกือบทั้งหมดปรากฏอยูในบริบทพิพิธภัณฑแทบทั้งสิ้น สาเหตุที่
การเรียนรูในพิพิธภัณฑมีศักยภาพในการสงเสริมดานทัศนคติที่ดีในวิชาดานวิทยาศาสตร
และอาชีพวิทยาศาสตร นาจะเกิดเนื่องมาจากพื้นที่พิพิธภัณฑเปนพื้นที่ทํางานจริงของ
นักวิทยาศาสตร ดังนั้นผูเรียนจึงสามารถเขาใจการทํางานของนักวิทยาศาสตรไดอยางเปน
รูปธรรม ดังที่มีงานวิจัยระบุวา การใหผูเรียนไดเขาใจวิธีการทํางานของนักวิทยาศาสตร
นับเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการตัดสนใจเลือกอาชีพในอนาคตเพราะแมวาผูเรียน
หลายคนจะรูสึกวาวิทยาศาสตรเปนวิชาที่นาสนใจและรูสึกสนุกเวลาที่ไดทําการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร แตผูเรียนกลับปฏิเสธที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เนื่องจาก
ไมเขาใจวานักวิทยาศาสตรทํางานในลักษณะใด ดังนั้นการใหผูเรียนไดลองทํางานในลักษณะ
เดี ย วกั บ ที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร ทํ า จึ ง เป น วิ ธี ก ารที่ ดี อ ย า งยิ่ ง ในการทํ า ความเข า ใจโลกของ
นักวิทยาศาสตร (Yoon, Suh, & Park, 2014)
ซากดึกดําบรรพกับการกระตุนการเรียนรูในหองเรียน
เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตรบางหัวขอมีความซับซอนและยากที่จะทําความเขาใจ
การสรางพืน้ ทีใ่ หผเู รียนไดทดลองทํากิจกรรมบางอยางทีน่ า สนใจจะชวยสงเสริมใหผเู รียนสนใจ
เนื้ อ หาและสามารถทํ า ความเข า ใจเรื่ อ งราวในบทเรี ย นได ง  า ยขึ้ น ซากดึ ก ดํ า บรรพ แ ละ
สิง่ มีชวี ติ ในบรรพกาลเปนสิง่ ทีผ่ เู รียนไมสามารถพบเห็นไดโดยปกติ ดังนัน้ จึงมีผสู อนหลายทาน
ที่นําเอาความนาสนใจของซากดึกดําบรรพมาใชนําเขาสูบทเรียน ทั้งในวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร โดยมีตัวอยางกิจกรรมดังนี้
1. วิชาคณิตศาสตร ในวิชาคณิตศาสตรที่จําเปนตองใชการกระตุนความสนใจเพื่อ
ลดทอนความรูสึกหรือเจตคติที่วาเปนเรื่องที่ยากและซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักเรียน
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ประถมศึกษาซึ่งมีความสนใจจํากัด ไดโนเสารเปนหัวขอหนึ่งที่นักเรียนมักจะใหความสนใจ
ดังนั้นจึงมีการนําความนาสนใจของไดโนเสารมาใชเพื่อเพิ่มความสนใจในเนื้อหา เชน กิจกรรม
Dinosaur bingo ที่สอนใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาเรียนรูเรื่องการคํานวณพื้นฐาน ผานเกมที่
ใชภาพไดโนเสารเปนเครือ่ งมือกระตุน ความสนใจหรือเพิม่ แรงจูงใจในการเรียนรูใ หกบั นักเรียน
จากแนวคิดที่วาโดยทั่วไปเด็กประถมศึกษามักจะชอบเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร และมักจะมี
ความสนใจที่ยาวนานขึ้นหากใชไดโนเสารเปนสวนประกอบในการเรียนการสอน (Weinstein,
1981) และกิจกรรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความนาจะเปนโดยเลือก
ใชขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการคนพบไขไดโนเสารมาเปนตัวอยางของกิจกรรม
หรือเปนโจทยปญหาใหกับนักเรียน (Teppo & Hodgson, 2001)
นอกจากนี้ยังมีวิธีการหนึ่งที่จะทําใหวิชาคณิตศาสตรมีความนาสนใจและมองเห็น
ประโยชนที่ชัดเจนมากขึ้น คือ การผนวกเอาเนื้อหาทางคณิตศาสตรเขากับวิชาอื่น ๆ เชน
วิชาชีววิทยา ซึง่ คนโดยทัว่ ไปมักจะคิดวาเปน 2 วิชาไมคอ ยมีความเกีย่ วของกันมากนักทัง้ ทีจ่ ริง
แลววิชาทั้งสองมีความเกี่ยวของกันอยางมาก (Dudley, 1977) โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษา
และวิจัยดานบรรพชีวินวิทยาจําเปนตองใชประโยชนจากความรูดานคณิตศาสตรจํานวนมาก
ดังนัน้ จึงมีกจิ กรรมเกีย่ วกับไดโนเสารในหองเรียนหลายกิจกรรมทีอ่ อกแบบขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค
ในการเชือ่ มโยงคณิตศาสตรเขากับองคความรูส าขาอืน่ เชน กิจกรรม Dino-mite exploration
ซึ่งนําเสนอกิจกรรมการเรียนรูที่ใชเวลา 2 วัน ในการทําความเขาใจเรื่องความยาวและนํ้าหนัก
โดยใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการวัดขนาดของไดโนเสารโดยลองเปรียบเทียบขนาดของไดโนเสาร
และสัตวปจจุบันที่มีขนาดใหญมาก ๆ เชน ชาง แลวจึงใหนักเรียนคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ต
วาไดโนเสารชนิดพันธุท ตี่ นเองสนใจมีขนาดความยาวเทาใดและเปรียบเทียบไดเทากับนักเรียน
จํานวนกี่คน (Brahier & Bell, 2002) หรือ กิจกรรม What If We Were Built Like the
Dinosaurs? ซึ่งใหความรูเรื่องอัตราสวนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการสอน
ใหนักเรียนไดรูจักอัตราสวนรางกายของไดโนเสารชนิดตาง ๆ จากนั้นใหนักเรียนวาดภาพ
เปรียบเทียบอัตราสวนของนักเรียนเมื่อตองกลายเปนไดโนเสารชนิดตาง ๆ (Fuentes,
Garruto, Lockard, Thomson, & Webb-Johnson, 2007)
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2. วิชาวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Scientiﬁc process)
นับเปนหัวขอสําคัญทีจ่ ะทําใหผเู รียนเขาใจวิธกี ารคิด การทํางาน และการแสวงหาความจริงของ
นักวิทยาศาสตรโดยมีทกั ษะยอยรวม 13 ทักษะ ประกอบไปดวย 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะ
การวัด 3) ทักษะการจําแนกประเภท 4) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางมิติวัตถุกับเวลา
5) ทักษะการคํานวณ 6) ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายของขอมูล 7) ทักษะการลง
ความเห็นจากขอมูล 8) ทักษะการพยากรณ 9) ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 10) ทักษะการกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ 11) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 12) ทักษะการทดลอง และ
13) ทักษะการตีความหมายและการลงขอมูล (ปุณยจรีย กัมปนาทโกศล, 2552) ซึ่งจาก
การรวบรวมเอกสารพบวามีนักการศึกษาจํานวนมากที่นําเอาเรื่องราวของซากดึกดําบรรพ
มาใชเปนเครื่องมือในการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผานการนําเขาสูบทเรียน
เชน กิจกรรม Coprolites in the classroom ซึ่งผูสอนใชนําเขาสูบทเรียนเรื่องระบบยอย
อาหารของสิ่ ง มี ชี วิ ต ผ า นการเล า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ รู ป ร า งซากดึ ก ดํ า บรรพ Coprolites
(ซากรองรอยของลําไสหรือมูลสัตวโบราณ) ที่มีลักษณะแปลกประหลาดเพื่อการกระตุน
ความสนใจ และฝกทักษะการสังเกตใหกบั ผูเ รียนกอนนําเขาสูเ นือ้ หาเกีย่ วกับระบบยอยอาหาร
และลําไสของสิ่งมี่ชีวิตที่มีความซับซอนแตกตางกันไปตามรูปแบบการทํางาน (Clary &
Wandersee, 2011) หรือ กิจกรรม What was the purpose of the plates on the
back of Stegosaurus? ซึ่งเชิญชวนใหผูเรียนสังเกตสัตวที่มีกระดอง หรือมีผิวหนังลักษณะ
พิเศษ เชน เตา ตัวนิ่ม เมน ปลาปกเปา และนกยูง และนํามาเปรียบเทียบกับกระดูกแผงหลัง
ของไดโนเสารสเตโกซอรัส จากนั้นจึงสันนิษฐานถึงหนาที่ที่เปนไปไดของอวัยวะดังกลาว
พรอมใหเหตุผลสนับสนุนความคิดของตนเอง และกิจกรรม Learning the bones ซึ่งเปน
กิจกรรมที่ใหผูเรียนไดสังเกตกระดูกหัวหนาวและกระดูกขาของไดโนเสาร จระเข นก และ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม จากนั้นเปรียบเทียบความเหมือน ความตาง และรวมกันอภิปราย
ลักษณะการเคลื่อนที่ของไดโนเสารวาควรเคลื่อนที่คลายคลึงกับสัตวกลุมใด (Hansen &
Slesnick, 2006) ซึ่งทั้งสองกิจกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนฝกทักษะการจําแนกประเภท
ซึ่งเปนหนึ่งในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ดังที่กลาวไปแลวขางตน
นอกจากนี้ ในป 2003 ยังมีรายงานวิจัยที่นาสนใจชิ้นหนึ่งที่ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการใหนักเรียนอายุ 16-18 ปไดเรียนรูเรื่องความสัมพันธ
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ทางวิวฒ
ั นาการของ Archeopteryx และนก ภายใตแนวคิดทีว่ า “Science is what scientist
do” (Achiam, Simony, & Lindow 2016, pp. 1013) ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรม
ในพิพิธภัณฑ Natural History Museum of Denmark 90 นาที โดยดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไปนี้ 1) เขาชมนิทรรศการเกี่ยวกับขนนก 15 นาที 2) เขาหองเรียนและระดมสมอง
เกี่ยวกับวิธีการทํางานของขนนก 20 นาที 3) ใหนักเรียนทดลองเปรียบเทียบตัวอยาง
(Comparison) กระดูกปกของนกปจจุบนั และกระดูก Archaeopteryx ซึง่ นักบรรพชีวนิ วิทยา
คนพบวาเปนบรรพบุรุษของนก 4) ใหนักเรียนเขาชมนิทรรศการอีกครั้ง และสอบถาม
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนกป จ จุ บั น และ Archaeopteryx ผลจาก
การศึกษาแสดงใหเห็นวา นักเรียนสามารถเขาใจวากระดูกของสัตวทั้งสองกลุมมีความคลาย
และความตางกันอยางไรบาง ทั้งยังสามารถเขาใจเนื้อหาที่เปนนามธรรมซับซอนเขาใจอยาง
เรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการ และซากดึกดําบรรพที่มีลักษณะเปน Missing link (สัตวที่เปน
หลักฐานแสดงใหเห็นวาสัตว 2 กลุมมีวิวัฒนาการเกี่ยวของกัน ซึ่งในกรณีนี้คือ นกและ
สัตวเลื้อยคลาน ไดเปนอยางดี (Achiam, Simony, & Lindow 2016)
เมื่อสังเกตจากกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในการวิจัยนี้จะพบวา มีขั้นตอนสําคัญ
ประการหนึ่งผูออกแบบการวิจัยเลือกนํามาใหนักเรียนไดลองปฏิบัติคือ ขั้นตอนที่เรียกวา
การเปรี ย บเที ย บตั ว อย า ง (Comparison) ซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารทํ า งานทางบรรพชี วิ น วิ ท ยาที่
นักบรรพชีวินวิทยาจะทําการสังเกตลักษณะของซากดึกดําบรรพอยางละเอียด จากนั้นนําไป
เทียบเคียงกับซากดึกดําบรรพของสิ่งมีชีวิตที่ตนสันนิษฐานวามีความใกลเคียงกันตามลําดับ
วิวัฒนาการ พรอม ๆ กับการนําไปเทียบเคียงกับสัตวปจจุบันหลายชนิดเพื่อวิเคราะหวิธี
การทํ า งานของโครงสร า งดั ง กล า ว วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บตั ว อย า งลั ก ษณะนี้ จ ะช ว ยให
นักบรรพชีวินวิทยาสามารถยืนยันไดเบื้องตนวาสิ่งมีชีวิตที่ตนศึกษามีลําดับอนุกรมวิธาน
อยางไร และสามารถสันนิษฐานหนาที่ของโครงสรางกระดูกชิ้นนั้น ๆ ไดอีกดวย กลาวอีก
นัยหนึ่งคือขั้นตอนการเปรียบเทียบตัวอยางเปนขั้นตอนที่จะทําใหนกั บรรพชีวนิ วิทยาสามารถ
เขาใจความหมายที่ถูกซอนไวในกระดูก และสามารถผูกโยงความหมายนั้นกับภาพของ
การวิวฒ
ั นาการในเชิงมหภาคไดอยางชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ปรากฏผลสอดคลองกับสิง่ ทีน่ กั เรียน
คนพบในการวิจัยของ Achiam, Simony, and Lindow (2016) ดังที่กลาวไวขางตนนั่นเอง
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ซากดึกดําบรรพกับการพัฒนาทักษะการวิจัยของครู
นอกจากพัฒนาทักษะการทํางานอยางนักวิทยาศาสตรใหกบั นักเรียนแลว ยังมีโครงการ
ที่พัฒนาทักษะวิจัยทางวิทยาศาสตรใหกับครูผานการทํางานรวมกับนักบรรพชีวินวิทยาดวย
ตั ว อย า งโครงการที่ ดํ า เนิ น การอย า งเป น รู ป ธรรมชิ้ น หนึ่ ง คื อ โครงการครุ วิ จั ย สกว.
ซากดึกดําบรรพ โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเปน
โครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรใหกับครูทั่วประเทศ
(วราวุธ สุธีธร, กมลลักษณ วงษโก, คมศร เลาหประเสริฐ, สุรเวช สุธีธร, และ ศักดิ์ชัย จวนงาม,
2553) ดําเนินการผานศูนยวจิ ยั พีเ่ ลีย้ งทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาตาง ๆ โดยศูนยวจิ ยั ไดโนเสาร
ภูกุมขาว อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ นับเปนศูนยวิจัย 1 ใน 5 แหงดังกลาวในฐานะ
ศูนยวิจัยที่รับผิดชอบเนื้อหาทางธรณีวิทยาและซากดึกดําบรรพในประเทศไทยโดยคัดเลือก
จากทัว่ ประเทศปละไมนอ ยกวา 30 คน ตัง้ แตป 2549–2553 จํานวนทัง้ หมด 5 รุน จนสามารถ
ผลิตงานวิจัยดานบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยาถึง 99 บทความ (วราวุธ สุธีธร และ คณะ,
2553)
กิจกรรมในโครงการครุวิจัย–ซากดึกดําบรรพ ในแตละปจะดําเนินการตอเนื่องเปน
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในชวงปดภาคการศึกษา ในชวงเวลาดังกลาว ครูทเี่ ขารวมโครงการ
จะไดฝกทักษะการวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยการทํางานวิจัยรวมกับนักวิจัยพี่เลี้ยงทุกขั้นตอน
เชนเดียวกับนักบรรพชีวนิ วิทยาอาชีพ ตัง้ แตการสํารวจภาคสนาม รวมพัฒนาโจทยวจิ ยั ทีต่ นเอง
สนใจ หาขอมูลที่เกี่ยวของ ทําการศึกษาและวิจัยในหองปฏิบัติการ ไปจนถึงการตีพิมพผลงาน
การวิจยั ของตนเองลงในรายงานฉบับสมบูรณของโครงการ และนําเสนอแนวทางการนําความรู
จากโครงการไปใชกับวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ จากการศึกษารายงานฉบับสมบูรณของทาง
โครงการตั้งแตป 2549–2553 (วราวุธ สุธีธร และ คณะ, 2553) จากรายงานทั้ง 99 บทความ
แสดงใหเห็นวา ครูสวนใหญที่เขารวมโครงการครุวิจัย–ซากดึกดําบรรพ เปนครูผูสอนในระดับ
มัธยมศึกษา และสอนในสาขาวิทยาศาสตร เนื้อหาสวนใหญที่ทําวิจัยสามารถแบงออกได
3 ลักษณะ ไดแก
1) เนือ้ หาเกีย่ วกับซากดึกดําบรรพในทองถิน่ ครูทที่ าํ วิจยั ในนีม้ กั เปนครูผสู อนทีเ่ ปน
คนในพื้นที่ที่มีซากดึกดําบรรพปรากฏ เชน จังหวัดเลย กาฬสินธุ หรือหนองบัวลําภู เปนตน
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งานวิจัยที่ทําแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ งานวิจัยเพื่อสรางคูมือจัดจําแนกซากดึกดําบรรพ
อยางงาย ๆ เชน งานวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเบื้องตนของแหลงซากดึกดําบรรพภูเค็ง
อําเภอทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อสรางคูมือจัดจําแนกซากดึกดําบรรพฟนสัตวมีกระดูก
สันหลังอยางงาย (เจษฎา นาจันทอง, 2553)
2) เนื้อหาที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางธรณีวิทยา ครูที่เลือกทําวิจัยในลักษณะนี้
โดยสวนใหญเปนผูสอนวิชาฟสิกส โลก และดาราศาสตร ซึ่งมีเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการทางธรณี วิ ท ยาโดยตรง เช น งานวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาลํ า ดั บ ชั้ น หิ น ในแหล ง
ซากดึกดําบรรพภปู อ บานนาบอน ตําบลนาบอน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ซึง่ ดําเนินการ
วิ จั ย โดยอาจารย ผู  ส อนวิ ช าฟ สิ ก ส โลกและดาราศาสตร ใ นระดั บ มั ธ ยมปลาย (สุ ริ ย า
เฉลิมชาติ, 2553)
3) เนื้อหาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรของกระดูกสัตวปจจุบัน ครูที่ทํางานวิจัยใน
ลักษณะนีโ้ ดยสวนใหญเปนครูผสู อนในสาขาชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร ม.ตน เชน งานวิจยั เรือ่ ง
การศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดรอยตีนกับความยาวลําตัวของสัตวปก กรณีศึกษาไก
ไกงวง และนกยูง เพื่อประเมินขนาดลําตัวของไดโนเสาร กลุมเทอโรพอด (ณรงคฤทธิ์
ประเสริฐสุข, 2553)
4) เนือ้ หาเกีย่ วกับงานศิลปะและการจัดนิทรรศการทางบรรพชีวนิ วิทยา ครูทที่ าํ งาน
วิจัยในลักษณะนี้เปนผูสอนวิชาที่อื่นนอกเหนือจากวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เชน
งานวิจยั เรือ่ ง ศึกษากระบวนการการอนุรกั ษตวั อยางซากดึกดําบรรพของสัตวมกี ระดูกสันหลัง
กรณีศึกษาแหลงขุดคนภูนอย จ.กาฬสินธุ (ราตรี สงวนรัมย, 2553)
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา งานวิจัยที่เกิดขึ้นในโครงการครุวิจัย–ซากดึกดําบรรพ
ตั้งแตป 2549–2553 มีลักษณะคลายคลึงกันคือ งานวิจัย และสื่อการสอนที่เกิดขึ้นโดย
สวนใหญเปนงานวิจัยที่มีความสอดคลองกับวิชาที่ครูรับผิดชอบ และทองถิ่นที่ครูผูสอน
อาศัยอยู เมือ่ อานงานวิจยั อยางละเอียดจะพบวา งานวิจยั ในแตละปแมจะมีวธิ วี จิ ยั ทีค่ ลายคลึง
กัน แตมีรายละเอียดและขอบเขตที่แตกตางกันทั้งสิ้น
ในแงของผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงคที่ตั้งไว คือ เพื่อพัฒนาทักษะดานการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรใหครูสามารถสรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถสรางแรงบันดาลใจ
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ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูของได ดังที่กลาวไปขางตนนั้น เมื่อพิจารณาจากบทความวิจัยของ
อาจารยผูเขารวมโครงการจะพบวาบทความทุกชิ้นในโครงการมีองคประกอบครบถวนถูกตอง
ตามหลักการเขียนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร แตเนื่องจากบทความที่เขียนขึ้นในโครงการเปน
การทํางานรวมกันระหวางครูอาจารยผเู ขารวมโครงการและนักวิจยั มืออาชีพ ดังนัน้ จึงยากทีจ่ ะ
ระบุนํ้าหนักในการผลิตงานวิจัย อยางไรก็ตามเมื่ออานบันทึกสะทอนประสบการณจาก
การเขารวมโครงการจะพบขอความบางสวนที่แสดงถึงทักษะหรือความคิดอยางวิทยาศาสตร
ตลอดจนคุณลักษณะสําคัญของนักวิทยาศาสตรที่เพิ่มมากขึ้น เชน
“...ช อ งเขาขาดที่ บ ริ เวณเหนื อ เขื่ อ นอุ บ ลรั ต น เ ป น สถานที่ ผ  า นไปมาเพื่ อ ไปเที่ ย ว
โดยไมคิดอะไร แตตอไปคงไมใชแลว เพราะชองเขาขาดคือสถานที่ที่วิทยากรศูนยวิจัย
ภูกุมขาวพาไปศึกษาลักษณะของหิน เจอะเจอหินที่ไหน ภูเขาที่ไหน จะมีคําถาม
ตลอดเวลา เปนหินอะไร มีฟอสซิลหรือเปลาหนอ...”
(อรัญญา หมอกไชย, 2553, น. 241)

ขอความขางตนแสดงใหเห็นถึงทักษะการสังเกต และตั้งคําถามตอปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ ซึง่ เปนขัน้ ตอนสําคัญอยางหนึง่ ของการคิดอยางเปนวิทยาศาสตร และนับเปนทักษะ
ที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับผูทําวิจัยในทางวิทยาศาสตร
นอกจากนี้ ยังมีบทความบอกเลาประสบการณของครูในโครงการบางทานแสดงใหเห็น
ถึงทัศนคติทมี่ ตี อ งานวิจยั ทางวิทยาศาสตรทเี่ ปลีย่ นแปลงไป และแสดงใหเห็นถึงความมัน่ ใจวา
ตนเองสามารถสรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง เชน
“...ขาพเจาสามารถนํากระบวนการเรียนรูจากการฝกวิจัยไปปรับปรุงใชแกนักเรียน
ที่ขาพเจารับผิดชอบไดเปนอยางดี เมื่อกอนขาพเจาคิดวาการวิจัยเปนเรื่องที่ยาก
และลําบากมาก ๆ แตเมื่อไดสัมผัส และเรียนรู ก็รูวา การวิจัยเปนเรื่องใกลตัว
สามารถสืบคนขอมูล และองคความรูที่ไดจากการดํารงชีวิต…”
(อรนุช เสียงดัง, 2553, น. 240)

นอกจากนี้ยังมีการบอกเลาประสบการณของผูเขารวมโครงการบางทานที่แสดงให
เห็นวาเกิดแรงบันดาลในการนําไปใชในชั้นเรียนและสามารถสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูไดอีกดวย เชน
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“...3 วันที่เราเดินตามนักธรณีวิทยา และนักโบราณชีววิทยาไปดูหลักฐานกําเนิดโลก...
มันชัด ๆ มันจะ ๆ กับตาที่วาไกล 1500 กิโล มันเทียบกันไมไดเลยกับหลายลานป
เราทุกคนก็ไดคําตอบวา ใชแลว ทําอยางไรที่วาไกลในตัวนักเรียนแลวครูทําใหใกลได
.....ช ว ยเสริ ม เป น พลั ง ขั บ ครู นั ก วิ จั ย ผู  ใ ฝ เรี ย นรู  จ งค น พบ...วิ ธี ก ารที่ ใ ห นั ก เรี ย น
ตอบวา ใช โดยใชเวลาไมนานนัก...”
(วุฒิศักดิ์ บุญแนน, 2553, น. 233)

ขอเขียนบอกเลาประสบการณที่แสดงไปขางตนคงพอสามารถแสดงใหเห็นไดถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผูเขารวมโครงการ ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่ได
ตั้งเอาไวทั้งในแงของการพัฒนาทักษะดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร และแรงบันดาลใจใน
การสรางชุดองคความรูดวยตนเองไดเปนอยางดี
ผลที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมโครงการครุวิจัยฯ ซากดึกดําบรรพขางตนแสดงใหเห็นวา
วิธกี ารทํางานของบรรพชีวนิ วิทยาเองก็มบี ทบาทชวยสงเสริมการเรียนรูไ ดไมแพกนั โดยเฉพาะ
นํามาใชในการทําความเขาใจกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร ในกรณีนี้เกิดขึ้นจากการให
ผูรวมโครงการไดสมมุติบทบาทตนเองเปนนักวิทยาศาสตรดานบรรพชีวินวิทยา และลงมือ
“ทํางานวิจัยทางวิทยาศาสตร” อยางจริงจังดวยตนเอง ซึ่งผลในการดําเนินโครงการยืนยันไป
ในทิศทางเดียวกันวา ผูเขารวมโครงการเขาใจเรื่องราวเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพที่ตนเองศึกษา
มากขึ้น ทั้งยังเขาใจบทบาท และวิธีการทํางานของนักวิทยาศาสตรเพิ่มยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี
ทัศนคติทดี่ ี และเกิดความเชือ่ มัน่ เพิม่ มากขึน้ วาตนเองนาจะสามารถทํางานวิจยั ทางวิทยาศาสตร
ไดเชนกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Achiam, Simony, and Lindow (2016) ที่ใหความเห็น
วา การไดคิด และทํางานอยางเปนวิทยาศาสตรนั้นจะชวยใหผูทําการวิจัยไดเขาใจทั้ง
องคความรูข องสิง่ ทีต่ นเองศึกษาและไดเขาใจไปในเวลาเดียวกันอีกดวยวานักวิทยาศาสตรมวี ธิ ี
หาคําตอบของสิ่งที่ตนเองสนใจอยางไรบาง
บทสรุป
ผลจากการรวบรวมเอกสารในการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงแนวทางในการนําเอา
เรื่องราวของซากดึกดําบรรพ มาใชทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
หลากหลายลักษณะเพื่อตอบวัตถุประสงคที่แตกตางกัน โดยสามารถสรุปแนวทางการนําไป
ใชไดดังนี้
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1. ความแปลก และนาสนใจของซากดึกดําบรรพถกู นํามาใชเปนเครือ่ งมือชวยกระตุน
ใหผูเรียนสนใจเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ผูสอนออกแบบขึ้น เชน การใชภาพไดโนเสารมาตกแตง
ในกิจกรรมที่ผูสอนสรางขึ้น หรือใชเปนโจทยในการนําเขาสูบทเรียน
2. เรื่องราวการดํารงชีวิตของไดโนเสารซึ่งจะถูกนํามาเปนเครื่องมือนําเขาสูบทเรียน
โดยเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสารท่ีถูกหยิบยกมาใชในการนําเขาสูบทเรียนมี 3 ประเด็นหลัก ๆ
ไดแก (1) เรื่องทางสรีรวิทยาของไดโนเสาร เชน การทํางานของอวัยวะ รูปแบบการเคลื่อนที่
และโครงสรางรางกายที่ใชปองกันตัวซึ่งถูกนําไปใชเพื่อนําเขาสูบทเรียนทางวิทยาศาสตร
(2) เรือ่ งเกีย่ วกับขนาดตัวของไดโนเสาร พบวาถูกนํามาใชในการเรียนคณิตศาสตร (3) เรือ่ งของ
สีและผิวหนังของไดโนเสาร ซึ่งถูกนํามาใชเพื่อการเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. วิธีการทํางานของนักบรรพชีวินวิทยา ถูกนําไปใช 2 ลักษณะเชนกัน คือ ถูกนํามา
ใชเปนเครือ่ งมือในการทําความเขาใจเนือ้ หาทีซ่ บั ซอนทางวิทยาศาสตร เชน ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ
และถูกนํามาใชในการเปนหนทางในการทําความเขาใจวิธีการทํางานของนักวิทยาศาสตร
เพื่อเสริมสรางเจตคติดานบวกตอการเรียนวิทยาศาสตรและอาชีพดังกลาว
เรื่องราวของซากดึกดําบรรพและการทํางานอยางนักบรรพชีวินวิทยาถูกนําไปใช
ในผูเ รียนหลากหลายวัยตัง้ แตผเู รียนในระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมปลาย รวมถึงถูกนําไปใช
พัฒนาทักษะของครูอาจารยที่สอนวิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียนดวย เมื่อพิจารณาในแง
ผลสัมฤทธิใ์ นการนําไปใชประโยชนพบวารายงานเกือบทุกชิน้ ยืนยันวาประสบผลสําเร็จในการนํา
ไปใชเปนอยางดี อยางไรก็ตามมีรายงานบางชิ้นที่แสดงใหเห็นวา แมหัวขอเกี่ยวกับไดโนเสาร
ใหผลในการกระตุนความสนใจเปนอยางดี แตยังมีขอจํากัดบางประการคือ ในบางกรณีที่
ผูเรียนอายุนอยเกินไปผูเรียนจะไมสามารถเขาใจนัยยะของตัวเลขทั้งในแงของขนาดและอายุ
ทางธรณีวทิ ยาของไดโนเสารไดถกู ตอง เนือ่ งจากเปนตัวเลขทีม่ จี าํ นวนมากเกินไป ดังนัน้ ผูส อน
จึงควรคํานึงถึงขอจํากัดเหลานี้ใหมากดวย
ขอเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาเอกสารทัง้ หมดในการวิจยั นีท้ าํ ใหเกิดขอสังเกตทีน่ า สนใจ 3 ประการ
ที่นาจะนําไปสูการวิจัยในอนาคตคือ
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1. เอกสารในการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาครึ่งหนึ่งของกิจกรรมที่ถูกออกแบบขึ้น
ดําเนินการในพิพธิ ภัณฑธรรมชาติวทิ ยา หรือพิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตร โดยมีนกั บรรพชีวนิ วิทยา
เปนสวนหนึ่งของการดําเนินกิจกรรม การคนพบนี้แสดงใหเห็นวา พิพิธภัณฑเปนพื้นที่ที่มี
ศั ก ยภาพอย า งมากในการสร า งการเรี ย นรู  โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การเรี ย นรู  วิ ท ยาศาสตร
ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตรหลายแหง ยิ่งไปกวานั้นยังมีพิพิธภัณฑไดโนเสารที่
สมบูรณที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตปจจุบันยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศักยภาพของ
การเรียนรูวิทยาศาสตรในพิพิธภัณฑนอยมาก ดังนั้นประเด็นการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
พิพิธภัณฑของประเทศไทยจึงเปนอีกหัวขอหนึ่งที่ควรดําเนินการวิจัย
2. ผลการรวบรวมเอกสารแสดงใหเห็นวา นักบรรพชีวินวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร
มีบทบาทอยางมากในกิจกรรม โดยทําหนาที่เปนทั้งวิทยากรผูใหความรูทางวิชาการ เปนที่
ปรึกษาในการทํากิจกรรมหรือทํางานวิจัย และเปนตัวอยางหรือแรงบันดาลใจในการประกอบ
อาชีพในอนาคต ผลการวิจัยเกือบทั้งหมดยืนยันวานักวิทยาศาสตรมีสวนชวยอยางมากใน
การเรียนรู ดังนั้นเรื่องของอัตลักษณของนักวิทยาศาสตร หรือนักบรรพชีวินวิทยารวมไปถึง
มุ ม มองและทั ศ นคติ ข องนั ก วิ ท ยาศาสตร ต  อ การเป น ผู  ใ ห ค วามรู  จั ก นั บ เป น อี ก หั ว ข อ ที่ มี
ความนาสนใจเชนกัน
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้แมจะเปนเพียงการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร
เทานั้น แตก็แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและขอจํากัดของไดโนเสารและวิธีวิทยาทางบรรพชีวิน
วิทยาทีม่ ตี อ แวดวงการศึกษาไดเปนอยางดี นอกจากนีย้ งั แสดงใหเห็นอีกดวยวายังมีขอ มูลและ
องคความรูจ าํ นวนมากเกีย่ วกับเรือ่ งดังกลาวทีค่ วรไดรบั การศึกษาในอนาคต ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการนํา
เอาไดโนเสารมาใชในหองเรียนเกิดประโยชนและประสิทธิภาพอยางสูงสุดนั่นเอง
รายการอางอิง
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