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บทคัดย่อ
กิจกรรมวทิยาศาสตรน์อกหอ้งเรยีน เปน็การจัดประสบการณก์ารเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้าก

สิ่งรอบตัว ได้สัมผัสกับปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทั้งเรื่องดิน น้ำา ป่าไม้ อากาศ 
ตลอดจนพชืและสตัว ์ทัง้นีเ้ด็กจะได้เรยีนรูจ้ากการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 ดา้นผา่นการเลน่ เนน้ใหเ้ดก็ใช้
ทักษะการสังเกต การสำารวจ การสืบเสาะหาความรู้ การทำานายและการทดลอง รวมทั้งสรุปความรู้ที่ได้
จากประสบการณ์ กล่าวได้ว่ากิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งเป็นรากฐานสำาคัญในการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ห้องเรียนธรรมชาติ เด็กปฐมวัย 

Abstract 
The ‘outdoor science activities provide meaningful ways to engage young children to 

get surrounding experiences. Young children would learn and understand the phenomena 
of natural change such as soil, water, air, forests, plants and animals by using five senses 
through playing. The outdoor science activities should be found on observation, exploration, 
inquiry, prediction, experimental and inferring skills of young children. In short The ‘outdoor  
science activities support young children’s physical, emotional, social, and intellectual  
development. It is the root for learning in elementary level. 
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บทนำา
การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติเป็นหัวใจ

สำาคัญที่ทำาให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักการคิด แก้ปัญหา 
สือ่สาร ตดัสนิใจ และอธบิายใหเ้หตุผล นำาไปสูก่าร
เรียนรู้สิ่งรอบตัว ซึ่งการลงมือปฏิบัติจะต้องอาศัย
ประสบการณ์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพัฒนาเด็กใหค้รอบคลมุทัง้
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ให้เด็กรู้คิด รู้ทำาอย่างเท่าทันกับกระแสของโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ (ทิศนา แขมมณี, 2553) กิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์นับเป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือ
ปฏบัิต ิและกระตุน้ความสนใจใครรู่ข้องเด็กปฐมวยั 
เนื่องจากธรรมชาติของเด็กในวัยนี้จะมีความ 
อยากรู้อยากเห็น ชอบใช้คำาถามว่าทำาไม อย่างไร 
ย่ิงเม่ือเด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่ประกอบไปด้วย
ตา หู จมูก ปาก และมือ ในการทดลองกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์จะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ได้ดียิ่งขึ้น แต่กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ไม่จำากัด
แค่ในห้องเรียน ไม่ใช่แค่การทดลองด้วยอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น บีกเกอร์ เทอร์โมมิเตอร์ 
ตะเกยีงแอลกอฮอลเ์ทา่น้ัน ครสูามารถจัดกจิกรรม
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์
ที่มีความหมายจากธรรมชาติรอบตัวเด็กนอก
ห้องเรียน ซึ่งสอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของไทยก็มุ่งเน้นไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังที่
กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่เน้นให้เด็กรู้จักพึ่งตนเอง มีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลา เข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพโดยไม่มีข้อจำากัดในเรื่องเวลา
และสถานที่ ถือเป็นการสนับสนุนวิถีชีวิตเพื่อการ
เรียนรู้ในปัจจุบัน 

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน
กระตุ้นให้เด็กแสวงหาความรู้จากธรรมชาติ

รอบตัว ซึ่งมีเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เหมาะ
สมกับเด็กปฐมวัย ที่ให้เด็กมีโอกาสสังเกตและ
สื่อสารเก่ียวกับเรื่องลม ฟ้า อากาศ เรียนรู้เก่ียว
กับวัตถุ พลังงานจากแม่เหล็ก แสงและเสียง 
สำารวจลักษณะของน้ำา ความร้อน รวมทั้งพืชและ
สัตว์ (ชุลีพร สงวนศรี และทิพย์วัลย์ สีจันทร์,  
2550) ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเรียนรู้เรื่อง
มด ด้วยการสำารวจหามดในบริเวณโรงเรียน 
สังเกตการเคลื่อนไหวและการขนอาหารของมด 
หรือเรื่องสีจากพืชธรรมชาติ ด้วยการสำารวจหา
พืช รวมทั้งทดลองคั้นด้วยวิธีที่หลากหลาย สิ่ง
เหล่านี้ทำาให้เด็กเริ่มเรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ 
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ได้ ซึ่งการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในชว่งแรกเกดิ-
6 ป ีจะแตกตา่งจากเดก็วยัอืน่ เนือ่งจากสมองของ
เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต้องการ
การกระตุ้นเพื่อความงอกงามของใยสมอง โดย
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มุ่งให้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึก
จดจำา จนเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไปพร้อมกับที่
ปฏิบัติกิจกรรม (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556)  
อีกทั้งพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอายุแรก
เกิด-6 ขวบ อยู่ในข้ันประสาทสัมผัสและการ
เคลื่อนไหว (Sensori-Motor Stage) และขั้น
ความคิดก่อนปฏิบัติการ (Pre-Operative Stage) 
ตามแนวคิดของ Piaget (1952) ซึ่งเด็กเรียนรู้ 
จากการกระลงมือกระทำาและการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ตลอดจนยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Self 
- Centered) และมองสิ่งรอบตัวโดยเน้นที่ตนเอง 
เด็กจะรับรู้และถ่ายโยงความคิดเป็นทิศทาง
เดียว เช่น รู้สี รู้รูปร่าง โดยรู้ทีละส่วน ทั้งนี้
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนเป็นการ
จดัประสบการณโ์ดยใชธ้รรมชาตทิีร่ายลอ้มรอบตวั
เดก็นอกหอ้งเรยีน เพือ่ฝกึเดก็ใหบ้รูณาการความรู ้
ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยให้เด็กรู้จักสังเกต สำารวจ 
ค้นหา อธิบายให้เหตุผล หรือทดลองด้วยตนเอง 
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(กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) ตลอดจนพัฒนา
ทักษะการจำาแนกประเภท การเรียงลำาดับ การวัด 
การคาดคะเน และการสื่อสาร การทำางานร่วมกับ
ผู้อื่น รวมท้ังทักษะการแสวงหาความรู้ กิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนที่ให้เด็กได้เรียน
รู้จากสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติจะส่งเสริม
การเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านการเล่น 
เรยีนรูจ้ากปรากฏการณแ์ละธรรมชาตทิีอ่ยู่รอบตวั 
นำาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการคิดและเตรียมความ
พร้อมให้เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้ เข้าใจ คิดได้ 
วิเคราะห์เป็น ตลอดจนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

ความหมายของกิ จกรรมทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
เปน็การจดัประสบการณจ์ากสิง่รอบตวั นำาไปสูจ่ดุ
ประสงคท์ีต่อ้งการใหเ้ด็กมคีวามรูท้างวทิยาศาสตร ์
เป็นห้องเรียนแห่งประสบการณ์ตรงที่เด็กจะได้
สัมผัสกับความงดงาม ปรากฏการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติทั้งเรื่องดิน น้ำา ป่าไม้ 
อากาศ ตลอดจนพืชและสัตว์ที่อยู่รอบตัว 

ทั้ งนี้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนจะเป็นมวลประสบการณ์ของเด็กที่จะ
เพ่ิมความสมบูรณ์ให้ชีวิตแก่เด็ก ซึ่งธรรมชาติ
ของเด็กน้ัน มีความอยากรู้อยากเห็นและเต็ม
ไปด้วยความสนใจใคร่รู้และสงสัยในโลกรอบตัว 
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนจึงช่วยให้
เด็กมีโอกาสค้นพบธรรมชาติรอบตัว เป็นผู้เรียน
รู้ที่กระตือรือร้น เน้นให้เด็กใช้ทักษะการสำารวจ 
การสังเกต การสืบเสาะ การทำานาย และทดลอง
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น การสังเกตเงา
ของต้นไม้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การสำารวจ

วงจรผีเสื้อ การสังเกตการดำารงชีวิตของหอยทาก 
กิจกรรมในชีวิตประจำาวันเหล่านี้ต่างเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ดังน้ันกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน จึงมีลักษณะเป็นการ
พาเด็กไปเรียนรู้นอกอาณาเขตของห้องเรียนท่ี
เรียนกันตามปกติเพื่อให้การศึกษาหาความรู้มี
ความหมาย มีคุณค่าแก่ชีวิตและความสนใจแก่
เด็ก (สุมาลี หมวดไธสง, 2554) การพาเด็กไป
ศึกษาดูทุ่งหญ้าป่าไม้ สัตว์นานาชนิด สิ่งมีชีวิต 
พืชพันธุ์ต่างๆ ซึ่งเด็กจะได้รับประสบการณ์ตรง
กับสถานที่และสิ่งที่จะศึกษาจริง จัดว่าเป็นการ
ขยายห้องเรียนให้กับเด็กปฐมวัย ที่เปิดโอกาสให้
เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน 
ทำาใหเ้ดก็ได้รบัประสบการณ์กว้างขวาง นำาไปสูก่าร
พฒันาทกัษะเพือ่เรยีนรูเ้ก่ียวกับธรรมชาตทิีอ่ยูร่อบ
ตัวเด็กทั้งที่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและโรงเรียน 
ถือเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วย
บทเรียนและแบบฝึกหัดที่มีประโยชน์โดยตรง
ต่อตัวเด็ก (Burnard,1996 อ้างใน กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ, 2547) ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้กับเด็กนั้น ต้องให้
เดก็สมัผัสจบัตอ้งดว้ยตนเอง เรยีนรูด้ว้ยการลงมอื
ทำาจากธรรมชาติ ทั้งในเรื่องของสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มี
ชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อม
เด็ก เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน เงา อากาศ

ดังน้ัน กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนจึง เป็นการจัดประสบการณ์นอก
หอ้งเรยีนนอกเหนอืจากหอ้งเรยีนทีเ่รยีนตามปกต ิ
โดยใช้ธรรมชาติล้อมรอบตัวเด็กเป็นแหล่งเรียนรู้  
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนจึงต้อง
สอดคลอ้งกบัสภาพจรงิในชวีติ โดยใชแ้หลง่เรยีนรู้
หลากหลายทัง้ในโรงเรยีน ทอ้งถิน่ ตลอดจนสถาน
ทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ถอืเปน็การขยายห้องเรยีนให้เดก็
ไดเ้รยีนรูโ้ลกความจรงิทางวิทยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับชีวิตประจำาวัน 
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ความสำ าคัญของกิ จกรรมทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองราว
เก่ียวกับโลกธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำา
วัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เด็กปฐมวัย
จึงต้องเรียนรู้เพื่อนำาผลการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์
ในชีวติ ซ่ึงกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์นอกห้องเรียน
มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สงัคม และดา้นสตปิญัญา รวมทัง้มทีกัษะสำาคัญใน
การค้นหาความรู้ มีความสามารถแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2554) การจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัยจะส่งผลให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการฝึกฝน ให้เด็กปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการเล่น การใช้ประสาท
สัมผัส สอดคล้องกับแนวคิดของ Piaget (1952) 
ที่กล่าวว่าเด็กเป็นผู้กระทำา (Active) และสร้าง
ความรู้ขึ้นภายในใจตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม 

การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนนั้น ส่งเสริมให้เด็กใคร่รู้เกี่ยวกับธรรมชา
ติรอบๆ ตัว ที่รายล้อมด้วยความคิดรวมยอดทาง
กายภาพ ซึง่ฝกึไดโ้ดยอาศยัการสงัเกต การสำารวจ 
การทดลองและการถามคำาถาม ประสบการณ์ทาง
วทิยาศาสตร์นอกหอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้กบัเด็กปฐมวยั
จะกลายเป็นส่วนสำาคัญในชีวิตประจำาวันของเด็ก 
เมื่อเด็กเข้าใจสิ่งที่สงสัย รู้จักส่ิงรอบตัวและโลกท่ี
อยู ่จะสามารถหาคำาตอบดว้ยวธิทีางวทิยาศาสตร์
ทีน่ำาไปสูก่ารพฒันาการคิดได ้(สมุาลี หมวดไธสง, 
2554) Vygotsky (1997) กลา่ววา่การเรยีนรูเ้กดิ
จากการที่เด็กสร้างความรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น ซ่ึงการนำากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
นอกห้องเรียนมาสอดแทรกในการเรียนรู้ของเด็ก

ปฐมวยั จะสง่เสรมิพฒันาการทัง้ 4 ดา้นใหเ้กดิขึน้
อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนฝึกให้
เดก็เกดิการคดิอยา่งเปน็ระบบและเรยีนรู้สิง่ตา่งๆ 
ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2546)

ทั้ งนี้ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนยังนำาเอาแนวคิดปรัชญาพิพัฒนาการ
นิยมของ Dewey (1963) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ควร
เกิดจากการลงมือกระทำา (Learning by Doing) 
โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยสถานการณ์
จริง ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
และฝกึทกัษะการเสาะแสวงหาความรู ้จนสามารถ
อธิบาย คาดการณ์สิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล เข้าใจ
และเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับชีวิต 
ดงัที ่Steiner (1894) เชือ่วา่ความคดิเกดิจากการ
เช่ือมโยงกับความรู้ที่สัมผัสตรงกับธรรมชาติตาม
ศกัยภาพของเดก็ ทัง้แนวคิดของ Froebel (1896) 
ทีเ่ชือ่วา่เดก็ปฐมวยัจะสามารถเรยีนรูไ้ดด้ใีนสภาพ
แวดล้อมที่มีความสุขนอกห้องเรียน กิจกรรมที่
ดีควรมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพื่อพัฒนาเด็ก โดย
อาศัยวิธีการให้เด็กได้เคล่ือนไหวและเรียนปน
เล่น ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมทาง
วทิยาศาสตรน์อกหอ้งเรยีนทีก่ระตุน้ใหเ้ดก็มคีวาม
มุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะสงัเกต สำารวจตรวจสอบธรรมชาติ
รอบตัว สืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่
หยุดยั้ง สามารถเชื่อมโยงผสมผสานระหว่างสิ่งท่ี
อยูใ่กลต้วัและความงดงามในธรรมชาตเิขา้ดว้ยกนั 
อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาครอบคลมุองคร์วมตอ่การ
ดำาเนินชีวิตของเด็กต่อไปในอนาคต

ดังน้ัน กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอก
หอ้งเรยีนจึงมคีณุคา่อยา่งยิง่ตอ่การเรยีนรูข้องเดก็
ปฐมวัย เป็นประสบการณ์ตรงที่จะเป็นรากฐาน
ในการเรียนรู้ หากสามารถจัดเตรียมกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนไว้อย่างดี จะช่วย
เปิดโลกให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการคิด การสำารวจ 
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รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร ตลอด
จนการตัดสินใจ ซึ่งประสบการณ์ที่เด็กได้ค้นพบ
ด้วยตนเองน้ีจะส่งผลให้เด็กจดจำาข้อมูล ความ
รู้หรือเหตุการณ์ได้นาน อีกทั้งได้ค้นพบในสิ่งที่
ตนเองสนใจ ทำาให้เด็กมีความสุขท่ีจะเรียนและ
เรยีนรู้ดว้ยความกระตอืรอืรน้ ตลอดจนตอบสนอง
ต่อจุดมุ่งหมายในการเรียนที่มุ่งให้เด็กนำาความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง นับเป็นการ
จัดประสบการณ์ที่มีความหมายต่อชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย และสามารถพัฒนาเด็กได้ทั้งร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาได้เป็นอย่างดี

ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ท า ง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนต่อ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน
ช่วยพัฒนาเด็กเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว เด็กจะ
ได้รับการส่งเสริมและการตอบสนองที่เกิดจาก
การสำารวจธรรมชาติ ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนตลอดจนพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านร่างกาย ในขณะที่เด็กทำากิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เด็กใช้ร่างกาย
ในการสำารวจ ค้นคว้า ทดลอง กล้ามเนื้อใหญ่ได้
เคลื่อนไหว เดิน วิ่ง ปีน หมุน โยก หมอบ คลาน  
ส่ งผลให้การ เคลื่ อนไหวในลักษณะต่างๆ 
คล่องแคล่วมากขึ้น กล้ามเน้ือเล็กได้หยิบจับ 
สัมผัส อีกทั้งการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
มือกับตาของเด็ก 

2. ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กจะรู้จักอดทน 
ควบคุมตนเองเพื่อเฝ้ารอดูพืช สัตว์หรือเหตุการณ์

ต่างๆ อย่างจดจ่อ รู้จักตัดสินใจ เลือกวิธีการ
ทดลอง ตลอดจนเกดิความสนกุสนานเพลดิเพลนิ 
มีความสุขในการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้
ร่วมกับเพื่อน รู้จักการแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งเกิดความภาค
ภูมิใจในตนเองเมื่อได้รับคำาตอบหรือความรู้ที่
ตนเองอยากรู้อยากเห็น

3. ด้านสังคม กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
โลกรอบตัว ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เด็กได้รับ
การฝึกฝนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จัก
การทำางานร่วมกับเพื่อน รู้จักการปรับตัว การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมทั้งยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่ง Piaget (1952) เช่ือว่าเด็ก
ปฐมวัยจะมี Ego – centric คือการยึดตนเอง
เปน็ศนูยก์ลางสงู เมือ่เดก็ไดร้ว่มกจิกรรมกบัเพือ่น 
จะช่วยให้เด็กมี Ego – centric ลดน้อยลงได้ 
นอกจากนีเ้ด็กยงัไดรู้จ้กัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
หรอืขอ้ตกลงทีต่ัง้รว่มกนั ตลอดจนเหน็คณุคา่ของ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

4 .  ด้ านสติปัญญา เด็ ก ได้ รั บการ
พัฒนาด้านสติปัญญาจากการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน เนื่องจากเด็กได้ใช้
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ จนสามารถแสวงหาคำา
ตอบดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัวยั เชน่ 
การสังเกต การสอบถาม การทดลอง การจำาแนก
สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยใช้เกณฑ์ของตนเองหรือ
เกณฑ์ที่ครูกำาหนดขึ้น การเรียงลำาดับ การวัด การ
คาดคะเน สามารถสนทนาโตต้อบ และนำาเสนอสิง่
ทีค่น้พบผา่นการพดู การวาด หรอืการแสดงทา่ทาง 
อีกทั้งได้ฝึกการแก้ปัญหาขณะร่วมกิจกรรม ส่งผล
ให้เด็กสามารถจดจำา เรียนรู้ คิด วิเคราะห์ และ
สรา้งองคค์วามรูด้้วยตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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เ ท ค นิ ค ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า ง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนสำาหรับ
เด็กปฐมวัย

การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนมีลักษณะเป็นการบูรณาการกิจกรรม
ให้เข้ากับชีวิตประจำาวันของเด็ก ซ่ึงการออกแบบ
กิจกรรมนั้นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้เพื่อที่จะจัดสถานการณ์ให้เด็กได้ปฏิบัติ
กิจกรรม เน้นการคน้ควา้ สงัเกต ทดลอง และสรปุ
ผล โดยมุ่งให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ประยุกต์
ความรูท้างวทิยาศาสตรใ์หผ้สมผสานกลมกลนืกบั
สิง่แวดลอ้ม ทัง้นีพ้ฒันาการและการเรยีนรูจ้ะเพิม่
ขึ้นเมื่อเด็กได้รับโอกาสที่เหมาะสมในการสำารวจ 
สืบเสาะ ค้นหาเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว พฤติกรรม
เหล่านี้พัฒนาไปสู่ทักษะการแสวงหาความรู้อย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งความสามารถในการสังเกต 
ตรวจสอบและสื่อสารเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ (สมุาล ีหมวดไธสง, 2554) ครสูามารถ
ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียน โดยผู้เขียนจะเสนอขั้นตอน ดังนี้ 

1. การใช้คำาถามกระตุ้นความสนใจของ
เด็ก โดยการตั้งคำาถามเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งมีชีวิตและ
ปรากฏการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เด็กสามารถค้นหา
คำาตอบจากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้
ลักษณะสำาคัญของคำาถามที่ดีควรให้เด็กสามารถ
ออกแบบและปฏิบัติการสืบค้นได้ มีความเหมาะ
สมกับพัฒนาการของเด็กเพื่อให้เด็กสามารถใช้
การสังเกต การสืบค้นและนำาเสนอ เป็นคำาถามที่
มีความหมายต่อเด็ก ซึ่งเด็กจะค้นหาคำาตอบด้วย
ความสนใจ คิดหาเหตุผล วิเคราะห์สิ่งรอบตัวนำา
ไปสู่การสืบค้น (อัญชลี ไสยวรรณ, 2548) โดย
เป็นคำาถามปลายเปดิทีใ่ช้คำาถามว่า ทำาไม อยา่งไร 
ซ่ึงคำาถามทีน่ำาไปสูก่ารสบืคน้ประกอบด้วยคำาถาม
ให้หาสาเหตุและผล (Cause and Effect) เป็น
คำาถามทีท่ำาใหเ้ดก็ลงความเหน็จากขอ้มลูเกีย่วกบั

สิ่งหนึ่งส่งผลต่ออีกสิ่งหนึ่ง เช่น ทำาไมต้องดื่มน้ำา 
ทำาไมต้องแปรงฟนั คำาถามใหอ้ธิบาย (Descriptive 
Question) เป็นคำาถามที่ทำาให้เด็กค้นหาคำาตอบ
จากการสังเกตลักษณะสถานการณ์ เช่น ทำาไม
ใบไม้ถึงเปลี่ยนสี ต้นกล้วยมีวิธีปลูกอย่างไร และ
คำาถามใหห้าความสมัพนัธ ์(Relational Question) 
เปน็คำาถามทีท่ำาใหเ้ดก็คน้หาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ลักษณะของสิ่งต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์ เช่น 
นกกับผีเสื้อเหมือนกันอย่างไร กลางวันกับกลาง
คืนต่างกันอย่างไร 

ดังนั้น ครูมีบทบาทในการกระตุ้นคำาถาม
จากตัวเด็ก โดยคำานึงถึงสิ่งท่ีเด็กไม่รู้และสิ่งท่ีเด็ก
สนใจใครรู่ ้เพือ่ให้เดก็คน้หาคำาตอบจากการสงัเกต
ดว้ยตนเอง ทำาใหเ้ดก็คน้ควา้ดว้ยการลงมอืกระทำา 
สง่ผลใหเ้กดิทกัษะการคดิวเิคราะหโ์ดยการเปรียบ
เทยีบ คาดคะเนและหาความสมัพนัธข์องขอ้มลู สง่
เสริมให้เด็กเกิดการสำารวจส่ิงใหม่ๆ เพื่อให้ได้คำา
ตอบหรือความรู้ที่มีคุณภาพ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐาน
จากนอกห้องเรียน ท้ังนี้ครูต้องกระตุ้นให้เด็กการ
สบืคน้ สำารวจ ตรวจสอบดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการ
สืบค้นและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกต การ
สำารวจ การทดลอง การวัด การอธิบายสื่อความ
หมาย การบนัทกึขอ้มลู (อญัชล ีไสยวรรณ, 2548) 
เช่น การสังเกตมด ว่ามดมีลักษณะอย่างไร มีที่อยู่
อาศัยบริเวณใด กินอะไรเป็นอาหาร เคลื่อนย้าย
อาหารด้วยวิธีใด การสังเกตการกินอาหารของ
หนอน การวัดขนาดของต้นไม้เพื่อบอกอายุ การ
สำารวจแมลงที่อาศัยอยู่ในสนามหญ้าของโรงเรียน 
หรือสังเกตการเจริญเติบโตของผักบุ้งท่ีปลูกไว้ 
ซึ่งจะทำาให้เด็กได้คำาตอบจากคำาถาม หรือได้รับ 
ความรู้ใหม่ ทั้งนี้การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆ 
ทำาใหเ้ดก็สามารถจดจำาไดอ้ยา่งแมน่ยำา รู้สึกภมูใิจ
เมื่อสามารถค้นหาคำาตอบได้สำาเร็จ ปลูกฝังนิสัย
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การค้นคว้า และทำาให้เด็กได้รับข้อมูลท่ีทันสมัย
เสมอ นอกจากนี้เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้
ในระดับสูงขึ้น เมื่อเด็กต้องการค้นหาคำาตอบหรือ
ไขข้อสงสัยของตนเอง ก็สามารถใช้ทักษะต่างๆ 
อยา่งชำานาญ จนได้คำาตอบและเกดิเปน็ความรูใ้หม่
ที่มีประสิทธิภาพ 

3. การนำาเสนอคำาตอบอย่างมีเหตุผล โดย
ใชผ้ลจากการสำารวจตรวจสอบ เกบ็รวบรวมขอ้มลู
หรอืหลักฐาน เปน็การจดักจิกรรมหรอืสถานการณ์
ที่ให้เด็กได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน โดยนำา
เสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการสำารวจ ตรวจสอบ 
สังเกต ทดลอง บันทึกข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลอย่าง
เพียงพอจากการค้นคว้าด้วยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์แล้ว จึงนำาข้อมูลหรือหลักฐานที่
ไดม้านำาเสนอในรปูแบบต่างๆ ผา่นการพูดบรรยาย 
การแสดงทา่ทาง การสรา้งสรรคเ์ปน็ช้ินงาน การใช้
ผังกราฟิก (Graphic Organizers) การวาดรูป ยก
ตวัอยา่งการเลา่วธิกีารสกดัสจีากดอกอญัชันทีเ่ด็ก
ลงมือปฏิบัติ การแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวของ
หอยทากที่เด็กได้สังเกต การประดิษฐ์วงจรของ
ผีเสื้อที่เด็กเรียนรู้จากการสำารวจ การใช้ผังกราฟิก 
เชน่ ผงัเปรยีบเทียบ (Venn Diagram) เพือ่เปรยีบ
เทียบลักษณะของต้นกล้วยกับต้นมะพร้าว หรือ
การวาดภาพมดกำาลงัเคลือ่นย้ายอาหารทีไ่ด้ขอ้มลู
มาจากการสังเกตการดำารงชีวติของมด และครคูวร
เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถาม แลกเปลี่ยน
เรยีนรู้หรือโต้แยง้ในองค์ความรูใ้หมท่ีไ่ด้สรา้งสรรค์ 

เทคนิคการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
นอกห้องเรียน ครูจะต้องจัดสถานการณ์ให้เด็กได้
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เน้นการลงมือกระทำา 
ค้นคว้า สังเกต ทดลอง และสรุปผล โดยการ
ใช้คำาถามกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมให้เด็ก
เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ก่อนที่จะรวบรวมข้อมูล
จากนอกห้องเรียน เพ่ือนำาเสนอคำาตอบอย่างมี
เหตุผล โดยใช้ข้อมูลจากการสำารวจมาสนับสนุน

เพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ ซึ่งการจัดกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน นอกจากจะส่ง
เสรมิพฒันาการของเดก็ปฐมวยัแบบองคร์วมทัง้ 4 
ดา้น ยงัสง่ผลใหเ้กดิทกัษะการคดิวเิคราะห ์ซึง่เปน็
ทักษะการคิดที่เด็กควรได้รับการพัฒนา เนื่องจาก
เป็นรากฐานสำาคัญของการเรียนรู้ กระทรวง
ศึกษาธิการ (2560) โดยคู่มือหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ได้กำาหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อ 10 ไว้ว่ามีความ
สามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ซึ่ง
ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบของการ
คิดที่นำาไปสู่ความสามารถในการคิดรวบยอด การ
คิดเชิงเหตุผล และการคิดแก้ปัญหาที่เป็นตัวบ่งช้ี 
อันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และ
การคิดวิเคราะห์ยังเป็นทักษะสำาคัญที่สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง Thailand 
Model 4.0 มุ่งเน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์ สามารถ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนถือเป็นกิจกรรมที่มี
คุณค่าต่อเด็กปฐมวัยอย่างยิ่ง 

ตัวอย่างกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
นอกห้องเรียนสำาหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 
สามารถจัดให้กับเด็กได้หลากหลายกิจกรรมโดย
บูรณาการกิจกรรมให้เข้ากับชีวิตประจำาวันของ
เด็ก เนื่องจากกิจกรรมที่ใกล้ตัวและมีความหมาย
นั้น จะช่วยกระตุ้นเด็กให้เกิดความสงสัย สนใจ
ใคร่รู้ท่ีจะแสวงหาคำาตอบ โดยอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กจะได้ใช้ทักษะการสังเกต 
การแกป้ญัหา การสำารวจ การสบืเสาะ การอธบิาย 
แสดงความคดิเหน็ ตลอดจนการมปีฏสิมัพนัธร์ว่ม
กับผู้อื่น (สุมาลี หมวดไธสง, 2554)

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
นอกห้องเรียนนั้น ครูสามารถใช้ธรรมชาติที่อยู่
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ในบริเวณโรงเรียน เช่น สนามหญ้า แปลงเกษตร 
สวนดอกไม้ สนามเด็กเล่น มีการใช้วัสดุธรรมชาติ
เป็นสื่อในการทำากิจกรรมยกตัวอย่าง เช่น หิน ดิน 
กิ่งไม้ ใบไม้ ตลอดจนการเรียนรู้ในเรื่องของเสียง 
แสง เงา ลม สภาพอากาศ การเจรญิเตบิโตของพืช 
วงจรชีวิตของสัตว์ ตัวอย่างกิจกรรมวิทยาศาสตร์
นอกห้องเรียน เช่น 

อ�ก�ศมหัศจรรย์ ครูใช้คำาถามกระตุ้น
ความสนใจของเด็กว่าอากาศมีประโยชน์ต่อชีวิต
เราอย่างไร ทดลองให้เด็กหายใจเข้า – ออก เป่า
ลูกโป่ง เป่าถุงพลาสติกเพื่อให้เด็กเห็นประโยชน์
ของอากาศ และถามต่อว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง
ท่ีหายใจรับอากาศเช่นเดียวกับคน และร่วมกัน
อภิปรายว่าพืชหายใจไหม เด็กๆ จะรู้ได้อย่างไร
ว่าพืชน้ันหายใจเช่นเดียวกับคน จากนั้นครูให้
เด็กช่วยกันคิดเพื่อทำาการทดลองถือเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยให้เด็กเลือกว่าจะใช้ลูกโป่ง
หรือถุงพลาสติก หรือเด็กอาจจะใช้ทั้ง 2 อย่างใน
การทดลอง แล้วให้เด็กนำาลูกโป่งหรือถุงพลาสติก
ไปคลุมพืชบริเวณนอกห้องเรียน อาจจะเป็นสวน
ดอกไม้ หรือต้นไม้บริเวณสนาม แล้วมัดให้แน่น 
ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นจึงทำาการสังเกตผลที่เกิดขึ้น 
ร่วมกันอภิปรายและนำาเสนอผลการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม เช่น วาดภาพหรือการใช้ผังกราฟิกแบบ
ผังไล่เรียง (Flow map) เพื่อบันทึกผลที่เกิดขึ้น
จากการทดลอง ซึ่งเป็นการนำาเสนอคำาตอบอย่าง
มีเหตุผล 

มดตัวน้อยตัวนิด โดยครูอาจจะเริ่มจาก
การเล่านิทานเรื่องมดกับต๊ักแตน ซึ่งมีเน้ือหาว่า
มดแสนขยัน ชวนต๊ักแตนไปหาอาหารมากักตุน
ไว้ แต่ต๊ักแตนข้ีเกียจเพราะยังอยากเที่ยวเล่นอยู่ 
มดจึงหาอาหาร สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงสู่ฤดูหนาว ส่วนตั๊กแตนไม่ได้
เตรียมหาอาหาร ไม่ได้สร้างที่อยู่อาศัยทำาให้ไม่
พร้อมกับฤดูหนาว ต้องออกตามหามดน้อยแสน

ขยัน จนท้ายที่สุดมดก็ได้ช่วยเหลือตั๊กแตน ให้
อาหาร ที่อยู่อาศัย จนตั๊กแตนพร้อมที่จะออกไปสู้
กับโลกอันกว้างใหญ่อีกครั้ง เรื่องราวจบลง ครูตั้ง
คำาถามกระตุน้ความสนใจและชวนใหเ้ดก็คดิวา่มด
ขยันหาอาหาร แต่มดตัวเล็กมาก จะขนอาหารได้
อยา่งไร แลว้ใหเ้ดก็ชว่ยกนัอภปิราย จากนัน้ใหเ้ดก็
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยครูแบ่งกลุ่มเด็ก 4 – 5 คน 
เพื่อสำารวจหามดจากนอกห้องเรียน ทั้งในสนาม
หญ้า สนามเด็กเล่น สวนผัก สวนดอกไม้ แล้ว
สงัเกตการหาอาหารกับการเคลือ่นยา้ยอาหารของ
มด และให้เด็กวาดภาพเพื่อเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมลู ก่อนทีจ่ะให้เดก็ออกมานำาเสนอคำาตอบ ครู
อาจจะให้เด็กเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของมด
กับคน การเคลื่อนย้ายอาหารของมดกับคนโดยใช้
ผังกราฟิก เช่น ผังเปรียบเทียบ (Venn diagram) 
หรือผังต้นไม้ (Tree diagram) 

สีสันจ�กพืช โดยครูนำาผ้าเช็ดหน้าสี
ขาวท่ีเลอะสีม่วงมาให้เด็กดู จากนั้นอาจจะครู
สนทนากับเด็กเรื่องการย้อมสีผ้าเช็ดหน้า และใช้
คำาถามกระตุ้นความสนใจของเด็กว่าถ้าจะย้อม
สีผ้าเช็ดหน้าจะหาสีได้จากที่ใดบ้าง หากเป็นสี
จากธรรมชาติเราจะหาสีท่ีต้องการมาจากพืช ผัก 
สมุนไพรชนิดใด แล้วให้เด็กเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการหาพืช ผักหรือสมุนไพรที่จะใช้ ทั้งนี้ควร
กำาหนดเวลา 5 – 10 นาทีเพื่อให้เด็กได้สำารวจ 
สังเกต ค้นหาสิ่งที่ต้องการจากสวนสมุนไพร หรือ
สวนดอกไม้ และให้เด็กนำาสิ่งที่ค้นหามารวมกันไว้
เพือ่ชว่ยกนัตดัสนิใจวา่จะเลอืกใชพ้ชื ผกั สมนุไพร
ชนิดใด แล้วจึงให้เด็กทำาการทดลองคั้นสีท่ีเด็ก
ช่วยกันตัดสินใจเลือก พร้อมทั้งย้อมสีผ้าเช็ดหน้า 
จากนั้นครูนำาไปซักแล้วรอให้แห้ง เมื่อผ้าเช็ดหน้า
แห้งแล้ว ครูให้เด็กนำาเสนอคำาตอบจากการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยช่วยกันสรุปเป็นผังกราฟิก เช่น  
ผังความคิดรวบยอด (Concept Mapping) ว่า
พืช ผัก สมุนไพรชนิดใดบ้างที่ให้สี มีวิธีการสกัดสี
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อย่างไร และเม่ือย้อมสแีลว้ผา้เช็ดหน้าเปน็อย่างไร

ทั้ งนี้กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเ รียนช่วยให้เ ด็กได้ เรียนรู้ผ่ านการเล่น 
ลงมือปฏิบัติกิจกรรม และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต การสำารวจ การ
ทดลอง การบันทึกข้อมูล นอกจากนี้เด็กยังได้
พัฒนาการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร และการ
มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอีกด้วย 

นอกจากกจิกรรมทีย่กตวัอย่างขา้งตน้ ยัง
มีกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนที่เป็น
เรือ่งธรรมชาตริอบตวัเดก็ เชน่ สรา้งเสยีงจากวสัดุ
ธรรมชาติทีม่ใีนบรเิวณโรงเรยีน สำารวจสิง่มชีีวติใน
สนามหญา้ สังเกตการเปลีย่นแปลงทศิทางของเงา
ตอนเชา้ เท่ียงและเย็น บรเิวณหนา้เสาธง กิจกรรม
ท่ียกตวัอยา่งนี ้เปน็เพียงสว่นหนึง่ของกจิกรรมทาง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ที่ครูสามารถจัดเพื่อ
ให้เด็กได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เรียนรู้
จากส่ือของจริงที่ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรงอย่างมีความหมาย ช่วยให้เด็กเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติ เกิดความรู้ ความเข้าใจ จดจำาได้ใน
ระยะยาว รวมทั้งได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้านอย่างเต็มศักยภาพ 

สรุป
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

เป็นการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
นอกห้องเรียนโดยใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นสถาน
ท่ีสำาคัญในการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งใช้
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เช่น บริเวณ
โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติในท้องถิ่น 
ตลอดจนสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ โดยเด็กจะได้
สมัผัสกับความปรากฏการณแ์ละการเปลีย่นแปลง
ทางธรรมชาติ ที่ให้เด็กได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวัน ผ่านการเล่นและ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตอบสนองความ

อยากรู้อยากเห็น สนใจใคร่รู้ส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
และใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ัง้การ
สำารวจ การสังเกต การสืบเสาะ การทำานาย และ
ทดลองเพื่อเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนมีบทบาทสำาคัญ
ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ ท้ังยังมีคุณค่าอย่าง
ยิ่งในการฝึกทักษะการคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถเรียนรู้ คิด 
วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตลอด
จนนำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำา
วันได้ ซึ่งเทคนิคการจัดกิจกรรมน้ันครูจะต้องจัด
สถานการณ์ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
โดยการใช้คำาถามกระตุ้นความสนใจ ตั้งคำาถามที่
เปดิโอกาสใหเ้ดก็คน้หาคำาตอบจากการใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ด้าน และมีโอกาสเก็บรวบรวมข้อมูล
หรือหลักฐานจากนอกห้องเรียนทั้งบริเวณสนาม
หญ้า สวนดอกไม้ สวนสมุนไพร แปลงผัก ตลอด
จนแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ จนเด็กค้นพบ 
คำาตอบหรือความรู้ใหม่ ซึ่งจะนำาไปสู่การนำาเสนอ
คำาตอบอย่างมีเหตุผล ทั้งนี้สามารถนำาเสนอได้
อย่างหลากหลายทั้งการพูดบรรยาย การแสดง
ทา่ทาง การสรา้งสรรคเ์ปน็ชิน้งาน การใชผั้งกราฟกิ 
การวาดรปู ชว่ยใหเ้ดก็เกดิความรู ้ความเขา้ใจมาก
ยิ่งขึ้น 

ผู้ เ ขี ยน เชื่ อว่ าการจัดกิ จกรรมทาง
วทิยาศาสตรน์อกหอ้งเรยีนเปรยีบเสมอืนหอ้งเรยีน
ธรรมชาติ ที่เชื่อมโยงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของเด็กปฐมวัย หาก
เด็กได้รับการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียนแล้วจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลและเต็ม
ศักยภาพ และพร้อมสำาหรับการเรียนรู้ในระดับ
ประถมศึกษาต่อไป 
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