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Project Approach เร่ือง “ใบไม้” 
ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่1   โรงเรียนอนุบาลก๊กไก่ 

โดย  ครูไก่/ครูจอย 
…………………………………………………………………………………… 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 นกัเรียนชั้นอนุบาล ๑/๒ โรงเรียนอนุบาลกุก๊ไก่ ไดเ้รียน เร่ือง “ใบไม”้ 

ซ่ึงมีกระบวนการเรียน   แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  
ระยะที ่1 เร่ิมต้นโครงการ   จุดเร่ิมต้นของ Project Approach เร่ือง “ใบไม้” 

  เด็กๆ เร่ิมดว้ยการเสนอหัวขอ้เลือกท่ีเด็กๆ สนใจจะเรียนรู้ ซ่ึงเด็กๆ ไดร่้วมกนัเสนอ 
เร่ืองต่างๆ เช่น  

จิมม่ี  :  จิมม่ีจะเรียนเร่ืองใบไม ้
แบมแบม   :  หนูจะเรียนเร่ืองไอติม หนูไปปรึกษาคุณแม่มาแลว้ คุณแม่บอกวา่เรียนได ้ 
เบลล ์  :  หนูจะเรียนเร่ืองตุ๊กตาหมี ท่ีบา้นเบลลมี์ 
ณทั  :  เร่ืองบล็อก 
ขวญัขา้ว :  เร่ืองหนงัสือ 
ญิหวา  :  ญิหวาจะเรียนเร่ืองเจา้หญิงค่ะ 

เอม็โพ  :  เอม็โพจะเรียนเร่ืองถัว่ลัน่เตา 
หมานอ้ย   :  เรียนเร่ืองส้มก็ได ้

 

ครูจดัหาวสัดุอุปกรณ์ และอาํนวยความสะดวกในการคน้ควา้ขอ้มูลเร่ืองท่ีเด็กๆ สนใจท่ีจะเรียนรู้  

จากหนังสือ  CD และ internet และให้เด็กๆ กลับไปพูดคุยปรึกษากับผูป้กครองเก่ียวกับเร่ืองท่ีเด็กๆ 

สนใจ วนัต่อมาครูนาํหัวขอ้ท่ีเด็กๆ เสนอมาให้เด็กๆ ช่วยกนัลงคะแนน เพื่อเลือกเร่ืองท่ีเด็กๆ สนใจมาก

ท่ีสุดเพียงเร่ืองเดียว โดยไดต้กลงก่อนท่ีเด็กๆ จะตัดสินใจว่าถา้คะแนนเร่ืองใดมีมากท่ีสุด เด็กๆ ทุกคน

จะตอ้งยอมรับและเรียนเร่ืองดงักล่าว เด็กๆไดอ้อกมาติดช่ือในช่องเร่ืองท่ีเด็กๆ อยากจะเรียนรู้   
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ใบไม ้

 
 

ไอติม 

 
 

ตุก๊ตาหมี 

 
 

ไมบ้ล็อก 

 
 

หนังสอื 

 
 

สม้ 

 
 

เจา้หญิง 

 
 

ถัว่ลนัเตา 

 เด็กๆ เลือกหัวข้อเร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
กราฟแสดงหัวข้อเร่ืองทีเ่ดก็ๆ สนใจอยากเรียนรู้ 

 

เด็กๆ ช่วยกันนับจาํนวน สรุปคะแนน ปรากฏว่าเร่ือง “ใบไม”้ มีคะแนนมากท่ีสุด คือ 6 คะแนน เด็กๆ     

จึงตกลงกนัวา่จะเรียน Project Approach เร่ือง ใบไม ้ 

จิมม่ี :  เร่ืองใบไมช้นะ เพราะมีเยอะ มี 6 

แป้งร่ํา :  เร่ืองใบไมม้นัสูงท่ีสุด 

เอม็โพ  :  เร่ืองหนงัสือ ส้ม ไมบ้ล็อก นอ้ยมีแค่ 1 

แบมแบม :  เราเรียนเร่ืองเจา้หญิงไม่ได ้เพราะมีแค่ 3 เราตอ้งเรียนเร่ืองใบไม ้
 

 เด็กๆ จึงตกลงกนัวา่จะเรียนรู้  เร่ือง ใบไม ้โดยเด็กๆ ไดบ้อกเล่าเร่ืองราวของตนเองเก่ียวกบัใบไม ้ 

ส่ิงที่ตนเองไดรู้้เก่ียวกบัใบไม ้ โดยเด็กๆ บางคนก็เลือกที่จะพูดคุย บางคนก็วาดภาพ บางคนก็ประดิษฐ์เศษวสัดุ

ต่างๆ บางคนก็ป้ันดินนํ้ า บางคนก็เลือกต่อพลาสติกสร้างสรรคต่์างๆ แลว้นาํมาผลงานต่างๆ ของตนเองมาพูด

ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นรับทราบ  

 

 

 

 

 

 

เด็กๆ บางคนบอกเล่าประสบการณ์เก่ียวกบัใบไม ้

ดว้ยการป้ันดินนํ้ ามนั 
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1 แป้งรํา่ 

ขวญัขา้ว 

ป่าน 

จมิมี่ 

จูเนียร ์

จลิ 
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นนท ์
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เบลล ์

 

 

 

 

 

ขา้วปัน้ 

 

 

 

 

 

 

ปลื้ม 

 

 

 

 

 

 

หมานอ้ย 
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 ครูเขียนสรุปส่ิงที่เด็กๆ ไดถ่้ายทอดเก่ียวกบัประสบการณ์เดิมเร่ือง “ใบไม”้ เป็นแผนภูมิใยแมงมุม และ

อ่านใหเ้ด็กๆ ไดฟั้งอีกคร้ัง  

ประสบการณ์เดมิ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นเด็กๆ ได้ช่วยกันตั้งคาํถามในส่ิงที่เด็กๆ สงสัย และอยากจะรู้เก่ียวกับ “ใบไม้” และช่วยกันคาดคะเน

คาํตอบที่เด็กๆ ช่วยกนัถาม  

ครูไดเ้ขียนคาํถาม ท่ีเด็กๆ สงสัย และส่ิงท่ีเด็กๆ สนใจอยากจะรู้เก่ียวกบั “ใบไม”้ ให้เด็กๆ ดู 

 

 

 

 

 

 

 

ส ี

ทําเป็นปุ๋ ย เป็นอาหาร 

ลอยน้ํา 

สเีขยีวอ่อน 

เด็กๆ บางคนบอกก็เลือกที่จะนาํตวัต่อต่างๆมา

ต่อ เพือ่เล่าประสบการณ์ของตนเองเก่ียวกบัใบไม ้ 

สนีํา้ตาล:จะหล่นจาก

ตน้ไม ้

สเีหลอืง 

ขนาด 

กลม 
 

ยาว 
เลก็ 

ใบไมม้ีลายจุด 
ปลวิ: ตามพายุ ลม 

โตะ๊ 

เป็นอาหารของคน 
เป็นอาหารของหนอน 

ใบมะขาม 

สเีขยีวแก่ 

ใบไมต้ิดกบัตน้ไม ้

ใบลานเขยีนได ้

ลกัษณะของใบไม ้

 

ประโยชน์ของใบไม ้

ทําเป็นของใช ้

รงันก 

เป็นที่อยู่อาศยั 

ทาํไมใบไมต้อ้งอยู่ตดิกบัลาํตน้ 
กิ่งไม ้? (จมิมี ่นนท)์ 

ทาํไมใบไมต้อ้งมขีดีๆ ตรงใบ ? 

(เอม็โพ) 

ทาํไมใบไมต้อ้งมหีลายส ี?  มเีขยีว   

สนีํา้ตาล ? (แบมแบม จมิมี)่ 

ทาํไมใบไมห้ล่นลงพื้น ?   
(หมานอ้ย) 

เด็กๆ บางคนบอกก็เลือกที่จะนาํตวัต่อต่างๆมา

ต่อ เพือ่เล่าประสบการณ์ของตนเองเก่ียวกบัใบไม ้ 
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 เด็กๆ ยงัไดช่้วยกนัแสดงความคิด และเสนอแหล่งสืบคน้ต่างๆ ท่ีจะไดร่้วมกนัสืบคน้ เก่ียวกบั 

“ใบไม”้ เพือ่หาคาํตอบเก่ียวกบัใบไม ้ส่ิงท่ีอยากจะเรียนรู้ เช่น หาจากคอมพวิเตอร์ อินเตอร์เน็ต คุณแม่เปิด

จากคอมพวิเตอร์ แลว้ก็ปร้ินทอ์อกมา หาจากหนงัสือ เอาใบไมม้าดู   

ไปดูท่ีตน้ไม ้  ไปดูใบไมท่ี้ป่า  ไปดูท่ีสวนสาธารณะและจะไปดูท่ีสวนลุม 
 

 เด็กๆ ไดแ้สดงความคิดต่ออีกวา่ ส่ิงท่ีเด็กๆ อยากทาํเก่ียวกบัใบไม ้เช่น 
 

เบลล ์ :  เอาใบไมม้าทาํเป็นเรือ 

ณทั   :  ใบไมม้าทาํเป็นเรือ 

แป้งร่ํา :  อยากเอาใบไมม้ากิน 

จิมม่ี  :  ใบไมท้าํมาเป็นรถไฟ 

หมานอ้ย :  ใบไมท้าํเป็นรถ 

แบมแบม :  เอาใบไมม้าเขียนหนงัสือ 

เอม็โพ :  ทาํใบไมเ้ป็นไดโนเสาร์ 

หมานอ้ย :  ผมจะเอาใบไมม้าเป่า เอาใบไมท่ี้ยงัไม่แห้ง 

แป้งร่ํา :  อยากฉีกใบไม ้

จิมม่ี :  อยากเล่นซ่อนใบไม ้

แบมแบม :  อยากโยนใบไมท่ี้สนาม 

 และก่อนท่ีเด็กๆ จะไดเ้รียนรู้ในระยะต่อไป คือระยะสืบคน้ เด็กๆ ไดช่้วยกนัวางแผนว่าจะสืบคน้

เร่ืองราวต่างๆ ท่ีตนเองสงสัยเก่ียวกบัใบไม ้เพื่อนาํสู่การคน้พบต่อไป  
 

ระยะที ่2 สืบค้น    เดก็ๆ ทาํอะไรบ้าง 
 

ใน ระยะสืบค้นน้ี  เด็กๆได้ร่วมกันสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อหาคาํตอบในส่ิงท่ีตนเอง

สงสัย แลว้นาํมาสรุปร่วมกนัเพือ่หาคาํตอบ โดยเด็กๆ และครูช่วยกนัวางแผนดาํเนินกิจกรรมในการเรียนรู้

เพือ่หาคาํตอบ เช่น สาํรวจใบไม ้ทั้งของจริง ภาพถ่าย หนงัสือ อินเตอร์เน็ต จากวทิยากรผูมี้ความเช่ียวชาญ

เก่ียวกบัใบไม ้ทศันศึกษา ทดลองและจดบนัทึก เป็นตน้  

เด็กๆ ไดเ้ร่ิมต้นดว้ยเดินสํารวจบริเวณต่างๆ ในโรงเรียน และสังเกตลกัษณะของใบไม้เพื่อว่ามี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร  เช่น 

ขวญัขา้ว :  หนูเห็นใบไมร่้วง เพราะลมมนัพดั 

จิล   :  กงัหันหมุน ใบไมก้็หล่นลงมา 
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จิมม่ี  :  ผมก็เห็นเหมือนกนั ลมพดัใบไมก้็หล่น                   

หมานอ้ย :  มีใบเล็กๆ หล่นลงมาท่ีสนาม ตน้หางนกยงู ใบมนัเล็กๆ เหมือนตน้มะขาม 

ณทั    :  ใบไมใ้บเล็กๆ หล่นลงมาเหมือนกบัฝนตก       

นนท ์   :  ใบไมใ้บใหญ่ก็หล่นลงมา 

เอม็โพ  :  ใบไมก้็ค่อยๆ หล่นลงมาชา้ๆ 

ขวญัขา้ว :  ใบท่ีแก่แลว้จะหล่นลงมา 

จิมม่ี   :  เพราะมนัแก่มีสีนํ้ าตาล 

แบมแบม :  ใบของตน้ไมบ้งัแดดได ้

ขวญัขา้ว :  เห็นใบไมม้นัชิดๆ กนั ท่ีตน้ไม ้

จิมม่ี   :  ใบไมสี้เขียวท่ีสนามอยูติ่ดกบัตน้ไม ้

หมานอ้ย :  ใบไมพ้ดัไปมา มีใบสีเขียว 

ป่าน   :  ใบไมสี้เหลืองท่ีสนาม 

แบมแบม :  เห็นใบไมสี้เขียว ลมพดัใบไมก้็พดัตาม 

ขวญัขา้ว :  ใบไมร่้วมลง  มนัแห้ง แต่สีเขียวยงัไม่ร่วง 

ปล้ืม   :  มีใบตน้ขนุน 

              

 

 

            

 

เด็กๆ กาํลงัสงัเกตใบไมท้ี่สนาม และ

บนัทึกการสงัเกตดว้ยการวาดภาพ 
เด็กๆ เดินสาํรวจตน้ไมใ้นโรงเรียน 

เพือ่สงัเกตใบไมว้า่มีลกัษณะอยา่งไร 
 

ตวัอยา่งการจดบนัทึกจากการสาํรวจ 
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ต่อมาเด็กๆ ไดน้าํใบไมท่ี้ตนเองสืบคน้ และหามาจากบา้น มาร่วมอภิปราย และเล่าให้เพื่อนๆฟัง

วา่มีลกัษณะ และช่ือใบอะไร เช่น “ท่ีบา้นแป้งร่ํามีใบเกาลดั ใบใหญ่ หนอนชอบกิน ตรงปลายใบจะแหลม

เป็นสีกรีน”   “ใบเตย เด็ดมาจากหลงับา้น ใบยาว ดา้นปลายจะแหลมมาก มีหนามเล็กๆ ท่ีท่ีปลาย โดนจะ

เจ็บ ใบเตยมีกล่ินหอม มีสีเขียว สีเขียวแก่จะอยู่ท่ีปลายใบ สีอ่อนจะอยู่ท่ีโคนใบ ใบอนัน้ีไม่รู้ใบอะไร     

ใบจะหยกิๆ มีสีเขียวแก่กบัสีเขียวอ่อน อีกใบหน่ึงมีสีเขียวกบัสีเหลือง และใบน้ีมีหลายใบ (นับใบไม)้ มี 

ตั้ ง ๑๐ ใบ คลา้ยกบัใบมะยม”  “ใบเป็นรูปหัวใจมีสีหน้าดา้นเป็นสีเขียวแก่ ดา้นหลงัสีเขียวอ่อน ตอ้งห่อ

ทิชชูเพราะมันมียาง ใบมันแข็ง”  “ใบไม้ของปล้ืมมันเหนียว เอ็มโพจับแล้วมันติดมือ”  “ใบมะขามมี

ลักษณะยาวๆ หลายใบ ใบน้ีกินไม่ได้ เพราะมันขม ยอดของใบมะขามเอามาทาํกินได้ ผมเคยกินมัน

เปร้ียวๆ ใบกระทอ้นใบน้ีเป็นสีเขียวยงัไม่แก่ และก็มีใบสีแดงดว้ย”  “ใบมะม่วงท่ีบา้นคุณยายมีเยอะแลว้

ใบอนัน้ีไม่รู้ใบอะไรมีสีเขียว สีเหลือง สีเขียวอยูข่า้งใน ใบยาวๆ และก็มีใบสีเขียวกบัสีม่วง”เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากท่ีเด็กๆ ไดเ้ดินสาํรวจใบไมต่้างๆ และสังเกตใบไมท่ี้ตนเองนาํมาแลว้ เด็กๆ ยงัไดช่้วยแสดงความ

คิดเห็น เก่ียวกับความหมายของคาํว่า “ใบไม้”   จากนั้นครูเขียนคาํว่า “ใบไม”้ ให้เด็กๆ ได้ดู บางคน

สามารถบอกตวัพยญัชนะ และสระไดค้รบ และเด็กๆ ยงัไดสั้งเกตคาํว่าใบไมว้่าเหมือนกบัช่ือของตนเอง 

และช่ือเพือ่นหรือไม่ เช่น 
 

 จิมม่ี  :  ไม่มีใครมีสระ ใ-   เลย 

แบมแบม :  ช่ือแบมแบม มี บ. และมีตวั ม. เหมือน “ใบไม”้ ค่ะ 

เบลล ์  :  มีตวั บ. เหมือนช่ือเบลล ์

จิมม่ี   :  ไม่ตวั บ. แต่มีตวั ม. 

ปล้ืม   :  มีตวั ม กบั  - ◌้ เหมือนกบัช่ือปล้ืม 

แป้งร่ํา  :  ช่ือหนูก็มีไมโ้ทเหมือนกนั 

ขวญัขา้ว :  ช่ือขวญัขา้วก็มีไมโ้ทค่ะ 

 เด็กๆ นาํใบไมท้ี่ตนเองสืบคน้มาจากบา้น 

มาเล่าใหเ้พือ่นๆ ฟัง 

   เด็กเล่นจบัคู่ภาพใบไมก้บัเงา 
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 เด็กๆ นาํใบสืบคน้เก่ียวกบัความหมาย

ของคําว่า “ใบไม้” ที่ ร่วมสืบค้นกับ

ผู ้ปกครองที่บ้าน มาเล่าให้เพื่อนฟัง 

พร้อมนาํใบไมจ้ริงมาประกอบการเล่า 

ขา้วป้ัน  :  ขา้วป้ันก็มี (ช้ีไปท่ีไมโ้ทท่ีช่ือของตนเองท่ีเส้ือ) 

ออม   :  ช่ือออม ก็มีตวั ม. เหมือนกนั 

หมานอ้ย :  ผมก็มีไมโ้ท 

จูเนียร์  :  จ. จาน (ช้ีไปท่ีช่ือของตนเองท่ีเส้ือ) 

เอม็โพ  :  เอม็โพก็มีตวั ม. 

 ครูได้แนะนําหนังสือพจนานุกรมว่าเป็นหนังสือท่ีรวบรวมความหมายของคํา  หนังสือ

พจนานุกรมเรียงลาํดับตัวพยญัชนะจาก ก-ฮ  ครูเปิดหน้าสารบญัให้เด็กๆ ดู แลว้ให้เด็กๆ ช่วยกันบอก

พยญัชนะตน้ของคาํวา่ “ใบไม”้ คือตวัพยญัชนะใด ซ่ึงเด็กๆ สามารถบอกไดว้่าคือตวั บ. และอ่านให้เด็กๆ 

ฟังวา่อยูท่ี่หนา้ 601 ครูอ่านให้เด็กๆ ฟัง “ใบไม ้หมายถึง ส่วนของพืชท่ีติดอยู่กบัก่ิงหรือลาํตน้ โดยมากมี

ลกัษณะเป็นแผน่แบนๆ มีกา้นใบ หรือไม่มีก็ได ้มกัมีสีเขียว” และเด็กๆ บางคนไดร่้วมกนัเล่าผลของการ

สืบคน้หาความหมายของคาํวา่ “ใบไม”้ ของตนเช่น    “ เอม็โพเล่าวา่  คุณพอ่หาจากคอมพวิเตอร์ใบไมคื้อ 

ส่วนประกอบของพชื ใบไมคื้อส่วนท่ีสร้างอาหาร ใบไมมี้ขีด มีเส้นๆ 

 ใชล้าํเรียงอาหารให้ตน้ไม”้ ส่วนปล้ืมเล่าวา่ คุณแม่หาขอ้มูลให้  

(ครูช่วยอ่านให้เพือ่นๆ ฟัง) “ใบไม ้คือส่วนท่ีเรียกวา่ โฟลิเอจ เป็น 

ส่วนท่ีสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง ใบไมมี้ขนาด 

และรูปร่างแตกต่างกนัหลายแบบแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ตาม 

ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ใบเด่ียว และใบประกอบ”)   และขวญัขา้ว 

เล่าวา่ “หนูมีใบคว ํ่าตายหงายเป็น ใบใชเ้วลาโดนไฟไหมเ้อามาตาํๆ 

แลว้ถูท่ีแผล ถา้เอาใบมนัไปคว ํ่ามนัจะตาย ถา้มนัหงายจะไม่ตาย  

ขอบใบจะหยกัๆ คุณพอ่เอาลงดินแลว้มนัจะข้ึน”  

  

ครูไดเ้ปิดเวป็ไซต ์: http://www.nana-bio.com/e-learning/plant%20organ/leaf.htm เก่ียวกบัใบไม ้และ

อ่านความหมายของคาํวา่ “ใบไม”้ ให้เด็กๆ ฟัง “เป็นอวยัวะท่ีเจริญออกไปบริเวณดา้นขา้งโดยมีตาํเหน่ง

อยูท่ี่ขอ้ปลอ้งของตน้และก่ิง ใบส่วนใหญ่จะมีสีเขียวของคลอโรฟิลล ์ รูปร่างและขนาดของใบแตกต่างกนั

ไปตามชนิดของพชื หนา้ท่ีหลกัของใบคือใชใ้นการสังเคราะห์แสง การหายใจและการคายนํ้ า” และให้

เด็กๆ ไดดู้โครงสร้าง และส่วนประกอบของใบไม ้วา่มี 3 ส่วน คือ แผน่ใบ กา้นใบ และหูใบ โดยแผน่ใบ

ประกอบดว้ย ปลายใบ โคนใบ ขอบใบ ผวิใบ เส้นกลางใบ และเส้นใบ โดยเส้นใบแบบขนานเรียกวา่ใบ

เล้ียงเด่ียว ใบเล้ียงคู่เป็นเส้นใบแบบตาข่าย และครูเปิดคลิปวดีีโอ  

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=10245&mul_source_id= 

017891ของพีณ่ฐัวฒัน์ ลีฬหะกร ท่ีอธิบายให้เด็กๆ ฟังถึงความแตกต่างระหวา่งใบเล้ียงเด่ียวกบัใบเล้ียงคู่  
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เด็กๆสรุปความหมายของคาํวา่ “ใบไม”้ คืออะไร โดยการ สังเกตลกัษณะของใบไมต่้างๆ จากวาดภาพ

ของจริง พมิพภ์าพ และฝนสีใบไม ้ 

 
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                 เด็กๆ สาํรวจใบไมแ้ละบนัทึกดว้ยพมิพภ์าพ และฝนสี                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

จากนั้นครูให้เด็กๆ ไดเ้ลือกใบไมค้นละ ๑ ใบ แลว้ให้เด็กๆ ไดสั้งเกตเส้นใบของใบไมท่ี้เด็กๆ เลือกวา่เป็น

ใบเล้ียงเด่ียวหรือใบเล้ียงคู่ แลว้นาํมาติดบนกระดานแยกประเภทกนั  

 

 

  

 

                                                                           
 

 

             

ผลงานการบนัทึกจากการสาํรวจ 
 

ผลงานการแยกประเภทใบไม ้ใบเล้ียง

เด่ียวกบัใบเล้ียงคู่ 
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เด็กๆ วาดภาพต่อเติมใบไมจ้ากการฝนสี ซ่ึงในคร้ังท่ี 2 น้ี เด็กๆ ฝนสีใบไมเ้กิดลวดลายไดช้ดัเจนข้ึน และ

วาดภาพต่อเติม    ครูเปิด PowerPoint ให้เด็กๆ ช่วยกนับอกเก่ียวกบัส่วนประกอบของใบไมว้่ามีอะไรบา้ง  

และให้เด็กๆ ช่วยกบับอกภาพใบไมแ้ต่ละภาพท่ีครูเปิดให้ดูวา่เป็นใบเล้ียงเด่ียว หรือเล้ียงคู่  
 

จากนั้นเด็กๆ ไดเ้รียนคาํศพัทท่ี์มีพยญัชนะตน้ตวั บ. โดยครูไดดู้ภาพท่ีตวัพยญัชนะตวั บ.แลว้ฝึก

อ่านออกเสียง เช่น ใบไม้ แบมแบม เบลล์ บ้าน บอล บอลลูน บันได บัว โบว์ เด็กๆ ได้แผ่นผบัตัว

พยญัชนะ ตวั บ. เพือ่ใหเ้ด็ก เๆลือกวาดภาพ หรือติดปะภาพท่ีมีพยญัชนะตน้ บ.ตามความสนใจ  ซ่ึงเด็ก  ๆสามารถ

บอกภาพช่ือภาพท่ีวาดเป็นพยญัชนะตน้ บ. ได ้เช่น  แบมแบม โบว ์บา้น บอล บนัได บอลลูน    บลัเล่ต ์เป็นตน้ 

 

 

                                                                 

 

 

 
 

 เด็กๆ ไดสั้งเกตเปรียบเทียบว่าใบของใครมีความยาวมากท่ีสุด โดยเด็กๆ สามารถบอกไดใ้บไม้

ของ นนทมี์ความยาวมากท่ีสุด และใบไมม้ะขามของจิลส้ันท่ีสุด   และเด็กๆ ไดน้าํสมุดสะสมใบไม ้และ

ใบไมท่ี้เด็กๆ นาํมา มาเล่าให้เพื่อนๆ ว่าเป็นใบไมอ้ะไร มีลกัษณะเป็นอย่างไร  เช่น ขวญัชา้ว เล่าว่า “ใบ

ตะลิงปลิงมีใบหลายใบติดกนั ใบเล้ียงคู่เพราะแตกเป็นใยแมงมุม ใบบวัใบกลมๆ ใบชมพู่เป็นใบเล้ียงคู่ค่ะ 

ใบพลูด่าง แล้วใบชวนชม ใบลีลาวดีใบเป็นรูปไข่ค่ะ”  แบมแบม  เล่าว่า “ใบเล้ียงคู่ ใบท่ีบา้นอาม่าค่ะ”  

เอ็มโพเล่าว่า “ใบหมากเป็นใบยาวๆ ใบเล้ียงเด่ียว แล้วก็มีใบอะไรก็ไม่รู้เป็นใบเล้ียงคู่” ลิเดีย เล่าว่า 

“ใบขนุนมนัมียาง หนูเก็บท่ีโรงเรียน”  ส่วนจิมม่ี เล่าว่า “ใบขนุนเก็บท่ีบา้นความยาว 6 ความกวา้ง 4 เป็น

ใบเล้ียงคู่ ใบตาํลึงเก็บท่ีบา้นมีความยาว 2 ความกวา้ง 3 เป็นใบเล้ียงคู่ ใบมะปรางมีเส้นขวางๆ แลว้แตก

เป็นใบเล้ียงคู่ ใบเตยเป็นใบเล้ียงเด่ียวยาว 12 ใบไผว่ดัไดแ้ค่ 8” เป็นตน้ 
 

 จากนั้นให้เด็กๆ ไดจ้บัคู่ใบไมก้บัตน้ไม ้โดยให้เด็กๆ ไดสั้งเกตใบไมท่ี้เด็กๆ ไดเ้ลือกไวแ้ลว้ 

หาตน้ไมที้มีลกัษณะเดียวกบัท่ีเด็กๆ เลือก  

ต่อจากนั้นเด็กๆ และครูพดูคุยเก่ียวกบัคาํถามท่ีเด็กๆ ช่วยกนัตั้งคาํถาม “ทาํไมใบไมต้อ้งอยู่ติดกบั

ลาํตน้ และก่ิงไม ้ซ่ึงเด็กๆ ไดช่้วยกนัหาคาํตอบจากการสืบคน้จากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือพจนานุกรม 

อินเตอร์เน็ต หนงัสือต่างๆ สังเกตใบในท่ีโรงเรียน และท่ีบา้น แลว้ช่วยกนัแสดงความคิดเห็น โดยครูเขียน

คาํตอบของเด็กๆ ลงในแผนภมิูใยแมงมุม ดงัน้ี 

 

ผลงานบตัรคาํตวัพยญัชนะ  บ.ใบไม ้
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แผนภูมิใยแมงมุม  “ทําไมใบไม้ต้องอยู่ติดกับลําต้นและกิ่งไม้? 

 

 ในวนัต่อมา  เด็กๆไดร่้วมกนัสืบคน้ หาคาํตอบเก่ียวกบัหน้าท่ีของใบไม ้และทาํสมุดสะสมใบไม ้

โดยเด็กๆ นาํสมุดสะสมใบไมท่ี้ไดร่้วมทาํกบัผูป้กครองท่ีบา้น แลว้มาร่วมกนัวดัขนาดความยาวของใบไม้

ในสมุดสะสมใบไม ้และเด็กๆ บางคนท่ีไม่ไดท้าํสมุดสะสมใบไม ้ก็หาใบไมใ้นห้องเรียนมาวดัความยาว

ดว้ยไมบ้รรทดั เช่น  นนทบ์อกวา่วดัได ้11 (ใบมะม่วง) แต่ออมบอกวา่ “ใบไมข้องออมวดัได ้10 ค่ะ” ส่วน

แบมแบม บอกวา่ “ของแบมใบอะไรของไม่รู้ วดัได ้6 ค่ะ”  เอม็โพ เล่าวา่“ใบหมาก 

ของเอม็โพ   เอม็โพวดัได ้3”   “ความยาวของณทั 12”  “ของผมได ้5 ครับ” เป็นตน้ 

           จากนั้น เด็กๆไดเ้ปรียบเทียบความยาวของใบไม ้เปรียบเทียบวา่ใบของใคร 

มีความยาวมากท่ีสุด ซ่ึงพบวา่ใบไมข้องนนทมี์ความยาวมากท่ีสุด และใบไมม้ะขาม 

ของจิลส้ันท่ีสุด    

             ต่อมาครูไดเ้ปิดหนงัสือ “ขมุทรัพยค์วามรู้สาํหรับเด็ก เร่ือง พชื” ให้เด็กๆ ดู 

และอ่านให้เด็กๆ ฟังวา่ “ใบเป็นโรงงานพลงังานสีเขียวเล็กๆ ซ่ึงใหอ้าหารพชื 

ดว้ยกระบวนการสังเคราะห์แสงโดยอาศยัคลอโรฟิลและพลงังานจากแสงแดด 

และดูดคาร์บอนไดออกไซดจ์ะทาํปฏิกิริยากบัใบซ่ึงกลายเป็นนํ้ าตาลอนัเป็นอาหาร 

ของพชื และถ่ายออกซิเจนออกไปเวลาท่ีมีแสงสวา่ง เรียกวา่ “การหายใจของพชื”   

เด็กๆ และครูไดร่้วมกนัสืบคน้เก่ียวกบัหนา้ท่ีของใบไมก้นัต่อ โดยดูคลิปภาพ 

การสังเคราะห์แสงและการหายใจของพชืจากเวบ็ไซต ์

http://www.kscience.co.uk/animations/photosynthesis.htm  
  

เด็กๆ กาํลงัวดัความยาว

ของใบไมด้ว้ยไมบ้รรทดั 

แลว้ดูตวัเลข 

เพราะใบไมส้รา้งอาหารใหต้น้ไม ้ 
แลว้ก็มเีสน้ใบลาํเลี้ยงอาหาร (เอม็โพ) 

เพราะใบไมง้อกมาจากลาํตน้ เพราะผม

เดนิดูใบไมม้าแลว้ (จมิมี)่ 

เพราะใบไมเ้ป็นอวยัวะของพชื (ขวญัขา้ว) ใบไมเ้ป็นส่วนประกอบของพชื (เบลล)์ 

ใบไมห้นา้ทีส่งัเคราะหแ์สงใหก้บัตน้ไม ้

(หมานอ้ย) 

ใบไมท้าํอาหารใหต้น้ไมก้นิ (แบมแบม) 

ใบไมห้ายใจใหต้น้ไม ้(จลิ) 

ถา้ไม่ตดิกบัลาํตน้กบักิ่ง ใบไมก้็จะปลวิ (ณทั) ถา้ไม่มใีบไม ้ตน้ไมก้็ตายของพชื (จมิมี)่ 
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เด็กๆ และครูได้ร่วมกันทาํการทดลองว่าพืชต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ และคายออกซิเจน

ออกมาดว้ยการนาํเทียนไขมาจุดแลว้ปิดฝาครอบไว ้โดยก่อนการทดลองครูไดพ้ดูคุยกบัเด็กๆ สาเหตุท่ีทาํ

ให้ไฟติดคือ ออกซิเจน+เช้ือเพลิง+ความร้อน ทาํให้ไฟติด จากนั้นครูจุดเทียนไขให้เด็กๆ ดู ท่ีเทียนไขติด

เพราะมีออกซิเจนอยูใ่นอากาศ ถา้ครูใชโ้หลแกว้ครอบปิดจะเกิดอะไรข้ึน เด็กๆ สามารถบอกไดว้่าไฟจะ

ค่อยๆ ดับเพราะไม่มีออกซิเจน และควนัท่ีได้ก็จะทาํให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และครูได้จุด     

เทียนไข 2 เล่ม แลว้ปิดดว้ยโหลแกว้ โดยโหลแกว้ใบท่ี 1 ใส่ตน้ไม ้โหลแกว้ใบท่ี 2 ไม่ใส่ตน้ไม ้โดยให้

เด็กๆ ช่วยกนัคาดคะเนคาํตอบก่อนท่ีครูจะครอบปิดโหลแกว้ทั้ง 2 ใบ เช่น เอ็มโพบอกว่า“ไฟดบัอนัท่ีมี

ตน้ไมไ้ฟไม่ดบั” ปล้ืมบอกวา่ “ผมคิดวา่ไฟดบัหมดเลย”  หมานอ้ยบอกวา่ “ไฟไม่ดบั (ช้ีไปท่ีโหลแกว้ท่ีมี 

ตน้ไม)้”  จากนั้นครูปิดครอบโหลแกว้ทั้ง 2 ใบ แลว้ให้เด็กๆ สังเกตการทดลอง และบนัทึกผลการทดลอง  

ดงัภาพ 

 
  

 

 

 

 

 

 

     บันทึกหลังการทดลอง 
 

 

 เด็กๆ ทาํการทดลองการสังเคราะห์แสงของใบไม ้ โดยครูนาํตน้ชบา๓ ตน้ แลว้ให้เด็กแบ่งกลุ่ม

ออก     เป็น 3 กลุ่มในการทดลองคือ กลุ่มท่ี 1 รดนํ้ าตน้ไม ้ให้แสงแดด (จิล ลิเดีย และแบมแบม จูเนียร์ 

ออม) กลุ่มท่ี 3 ไม่รดนํ้ าตน้ไม ้ให้แสงแดด (ขวญัขา้ว ขา้วป้ัน หมานอ้ย เบลล ์เอม็โพ ขา้วป้ัน) กลุ่มท่ี 3 รด

นํ้ าตน้ไม ้ไม่ให้แสงแดด โดยใชก้ระดาษสีดาํปิดใบไม ้2 ใบ ไม่ให้โดนแสงแดด (จิมม่ี ณัท แป้งร่ํา ปล้ืม      

ญิหวา) และให้เด็กๆ แต่ละกลุ่มสังเกตใบไมข้องตน้ชบาวา่เป็นอยา่งไร  

 เด็กๆ แบ่งกลุ่มกนัทดลองว่าใบไมต้อ้งการ

แสงแดด ต้องการนํ้ า  โดยกลุ่ม3 เลือกที่จะใช้

กระดาษสีดาํปิดใบไว ้2 ใบ ไม่ใหโ้ดนแสงแดด 
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และเด็กๆ ไดร่้วมกนัทดลองวา่ถา้ไม่มีใบไม ้ตน้ไมจ้ะเป็นอยา่งไร โดยครูนาํตน้ฤๅษีมาตดัใบออกให้หมด 

แลว้ใชดิ้นสอสีท่ีมีขนาดความยาวเท่ากนัมาเสียบปักไวเ้พื่อให้เด็กๆ เปรียบเทียบว่าตน้ไมจ้ะเป็นอย่างไร 

เด็กๆทาํการคาดคะเนวา่จะเกิดอะไรต่อไป  

เด็กๆ บนัทึกการทดลองและสังเกตกนั และเด็กๆ ยงัไดเ้ล่นเกมจบัคู่ภาพเงากบัใบไม ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆ ได้นําใบไม้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานต่างๆ ตาม

จินตนาการ และบางคนก็เก็บก่ิงไมต่้างๆ มาต่อเติมใบไม ้และสร้างช้ินงาน   

 

 

 

 

 

 

ภาพผลงานศิลปะสร้างสรรค ์
 

หลงัจากการทดลองการสังเคราะห์แสงของใบไม ้1 สัปดาห์ ครูนาํตน้ชบามาให้เด็กๆ ไดสั้งเกตดู

ใบของตน้ชบาท่ีเด็กๆ ไดท้ดลอง โดยกลุ่มท่ี 1 รดนํ้ า ให้แสงแดด กลุ่มท่ี 2 ไม่รดนํ้ า กลุ่มท่ี 3 ปิดใบไม้

ดว้ยกระดาษ สีดาํนั้น  เม่ือเปิดกระดาษออกใบจะเป็นอยา่งไร  

หลงัการทดลองกลุ่มท่ี 1 รดนํ้ า ให้แสงแดด 

แบมแบม :  ใบไมก้ระถางรดนํ้ าโดนแดด มีใบสีเขียวมีดอกหลายดอก มีดอกเล็กๆ 

ลิเดีย  :  มีใบไมต้กท่ีกระถาง สีเขียว 

นนท ์  :  ใบเป็นสีเขียว 

จิล  :  ใบมนัเป็นสีเขียว แต่มีใบเหลือง 1 ใบ 
 

เด็กเล่นจบัคู่ภาพใบไมก้บัเงา 
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เด็กๆ สงัเกตการคายนํ้ าออกทางดา้น

หลงัของใบไม ้

หลงัการทดลองกลุ่มท่ี 2 ไม่รดนํ้ า 

หมานอ้ย  :  ตน้ไมใ้บเป็นสีเหลือง มีใบสีเขียวอยู ่ใบ 

                                มีสีเหลือง 4 ใบ 

เอิง  :  ใบไมสี้นํ้ าตาลกบัสีเขียว  

ปล้ืม  :  ใบไมมี้สีเหลือง ไม่รดนํ้ า ก็มีสีเขียวแก่ 

ขวญัขา้ว  :  ใบไมข้องหนูมีใบสีเขียวกบัสีเหลือง 

                                 เพราะเราไม่รดนํ้ า 

ขา้วป้ัน  :  ใบสีเขียว 

ป่าน  :  ใบสีเหลือง กบัใบสีเขียว ไม่รดนํ้ า 
 

หลงัการทดลองกลุ่มท่ี 3 ใบไมปิ้ดดว้ยกระดาษสีดาํไม่โดนแสง 

จิมม่ี  :  มีจุดสีเหลืองๆ ท่ีใบไม ้แต่ใบมีสีเขียว 

ออม  :  ใบไมสี้เขียวแลว้มีจุดสีเหลือง 

ณทั  :  ใบเป็นสีเขียวยงัเป็นใบสดยงัไม่ตาย     ใบเร่ิมเห่ียวเป็นสีเหลือง 

จิมม่ี  :  ไม่ไดร้ดนํ้ าตน้ไมใ้บเป็นสีเหลือง ใบติดกระดาษสีดาํจะกลายเป็นสีเหลืองแลว้มีจุดสี  

                                 เหลือง 

        ยิง่ไปกวา่นั้น เด็กๆ ยงัไดท้ดลองการคายนํ้ าของใบไม ้โดยเด็กๆ ไดดู้ภาพส่วนขยายของใบไม ้ว่า

ใบไมจ้ะคายนํ้ าทางปากใบท่ีอยูด่า้นหลงัใบ เด็กๆเลือกใบไมจ้ากตน้ชบา ๒ ใบ ใบท่ีครูนาํลิปบาล์มมาทาท่ี

หลงัใบของใบไม ้แลว้ปิดดว้ยถุงพลาสติก ใบท่ี ๒ ปิดดว้ยถุงพลาสติก แลว้นาํไปวางไวก้ลางแดด ก่อนไป

รับประทานอาหาร เม่ือรับประทานอาหารเสร็จแล้วครูนําใบไม้มาให้เด็กได้สังเกตว่าเกิดอะไรข้ึนกับ

ใบไมท่ี้ปิดดว้ยถุงพลาสติก เช่น 

จิล   :  ท่ีครูจอยทาลิปไวไ้ม่มีนํ้ าออกมาค่ะ 

จิมม่ี   :  ตน้ไมม้นัคายนํ้ าออกมา ท่ีปากใบ ถา้ 

                                ปิดปากใบก็ไม่มีนํ้ าออกมา 

ปล้ืม   :  มีนํ้ าอยูท่ี่ถุงดว้ย อีกใบหน่ึงไม่มีนํ้ า 

ขวญัขา้ว   :  ปากใบของใบไมอ้ยูท่ี่ดา้นล่างของใบไม ้

ปล้ืม   :  ปากใบจะคายนํ้ า แลว้ออกซิเจนออกมา 
  

  

เด็กๆยงัไดดู้คลิปวดีีโอการทดลองการสังเคราะห์แสงของใบผกับุง้จากเวบ็ไซต ์

http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=14&sid=104 

     การวาดภาพจดบนัทึกการ สงัเกต

ใบไมข้องตน้ชบา หลงัจากากรทดลอง 

1 สปัดาห์ 
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เด็กๆ เคล่ือนไหวร่างกายตามจินตนาการ

ไปพร้อมกบัใบไม ้

 นอกจากน้ีเด็กๆไดสั้งเกตใบพเิศษ   เช่น ใบตาํลึงท่ีเปล่ียนจากใบเป็นมือเกาะ ใบเหงือกปลาหมอ 

เปล่ียนจากขอบใบและหูใบเป็นหนาม ต้นกระบองเพชรเปล่ียนจากใบทั้ งใบเป็นหนาม ใบสับปะรด

เปล่ียนจากขอบใบเป็นหนาม ใบวา่นหางจระเขเ้ปล่ียนใบเป็นอวยัวะสําหรับเก็บอาหาร หรือสะสมนํ้ า ใบ

ดอกเฟ่ืองฟ้า เปล่ียนจะใบพเิศษเพือ่รองรับดอกมีสีสวยคลา้ยดอกไม ้ใบของตน้ตายใบช่วยแพร่พนัธ์ุ หรือ

สามารถงอกเป็นตน้ใหม่ได ้ใบผกัตกชวาเปล่ียนกา้นใบให้พองโตเป็นทุ่นลอยนํ้ า ใบตน้กาบหอยแคลอง 

หมอ้ข้าวหมอ้แกงลิงเปล่ียนใบเป็นท่ีดกัแมลง เป็นตน้ และเด็กๆ ยงัได้ร่วมกันแบ่งกลุ่มสืบค้นใบพิเศษ 

โดยครูนาํตน้ไมท่ี้มีใบพิเศษของจริงมาให้เด็กๆ ไดสั้งเกต เช่น ใบผกัตบชวา ต้นกระบองเพชร ตน้กาบ

หอยแครง ตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง ใบเหงือกปลาหมอ แลว้ให้เด็กๆ ไดดู้ลกัษณะของใบพิเศษต่างๆ ว่ามี

ลกัษณะอยา่งไร      และเด็กๆ ยงัไดเ้สนอความคิดเห็นท่ีจะจาํลองใบไมต่้างๆ เช่น จาํลองตน้กระบองเพชร 

ตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง ตน้กาบหอยแครง เป็นตน้  

       กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ  เด็กๆ ไดดู้ภาพการการเคล่ือนไหวของใบไมท่ี้ร่วงลอยนํ้ า  ท่ีปลิว

ไปตามลม และสมมติตนเองเป็นใบไมแ้ละเคล่ือนไหวตามจังหวะเพลงท่ีครูเปิดให้ จากนั้นให้เด็กๆ ได้

เลือกหยบิใบไมม้าคนละ  1 ใบ แลว้เคล่ือนไหวร่างกายไปกบัใบไม ้ซ่ึงบางคนก็นาํใบไมม้าวางไวท่ี้ศีรษะ

และเคล่ือนไหวตามท่ีครูบอก เช่น ลมพดัเบาๆ ลมพดัแรง แรงข้ึน ใบไมป้ลิว ซ่ึงเด็กๆ ทาํท่าทางตาม

จินตนาการไดดี้  

          และในกิจกรรมดนตรีเด็กๆ ไดร่้วมกนัร้องเพลง “ก่ิง กา้น ใบ” (ก่ิงกา้นใบ ชะชะ ใบกา้นก่ิง ก่ิง

กา้นใบ ชะชะ ใบ กา้นก่ิง ฝนตกลงมาจริงๆ ฝนตกลงมาจริงๆ ชะชะก่ิงกา้นใบ)โดยครูเอ๋ช่วยเล่นคียบ์อร์ด 

เด็กๆ ช่วยกนัร้องเน้ือเพลงตามโนต้ดนตรีท่ีครูเอ๋เล่นได ้พร้อมกบัทาํท่าทางประกอบกนัอยา่งสนุกสนาน 
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และในกิจกรรมศิลปะ เด็กๆ ไดพ้ิมพภ์าพจากใบไมช้นิดต่างๆ สร้างเป็นภาพ และวาดเงาใบไม ้

โดยนาํใบไมม้าทาบกบักระดาษแลว้ใชพู้่กนัทาสีวาดขอบเงาใบไม ้และเด็กๆ บางคนไดน้าํใบตองมาฉีก

ทาํเป็นกระโปรงแลว้ใส่เตน้รําประกอบเพลงอยา่งสนุกสนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ใ น วัน พุธ  ท่ี  2 4 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 3  เ ด็ ก ๆ ไ ป ทัศ น ศึ ก ษ า ท่ี พิพิ ธ ภัณ ฑ์พืช สิ ริ น ธ ร ใ น

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย ดร.ปราโมทย ์ ไตรบุญ เป็นวทิยากรในการพาชมสถานท่ี ดูวีดีโอ

เก่ียวกบัใบไม ้ ดร.ปราโมทย ์ไดพ้ดูคุยเก่ียวกบัป่าไมมี้ประโยชน์ให้อาหาร ท่ีอยู่อาศยั บางคร้ังให้ยารักษา

โรค แลว้ถ้ามีป่าไม้ต้นไม ้ใบไม้เยอะ ก็จะช่วยดึงเมฆบนทอ้งฟ้าลงมาทาํให้ฝนตก ตน้ไม้เจริญเติบโต

เพราะใบไมมี้หนา้ท่ีสังเคราะห์แสง ใบไมต้อ้งใชแ้สงแดด นํ้ า อากาศในการสร้างอาหาร และก่อนท่ีเด็กๆ 

จะเดินชมต้นไมใ้นสวนพฤกษศาสตร์ เด็กๆ ไดส้ร้างขอ้ตกลงร่วมกนัว่า เราจะไม่แตะตน้ไม ้ใบไมท่ี้ไม่

พมิพภ์าพใบชนิดต่างๆ โดยนาํใบมา

ชนิดต่างๆ มาทาสีแลว้วางบนกระดาษ แลว้ใช้

กระดาษอีกแผน่หน่ึงทบัลงไป 

 ทาํภาพเงาใบไม ้โดยนาํใบมาวางทาบ

ลงบนกระดาษแลว้ใชพู้ก่นัร่างเสน้ขอบใบเพือ่

ทาํเป็นเงาใบไม ้

เด็กๆ นาํใบตองที่มีเสน้ใบเป็นใบเล้ียง

เด่ียวมาฉีกทาํกระโปรง 

เด็กใส่กระโปรงที่ทาํจากใบตองแลว้

ใส่เสน้ประกอบเพลงที่ครูเปิด 
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รู้จกั ถา้จะแตะตอ้งถามก่อนวา่แตะไดไ้หม เพราะบางใบมีอนัตราย และตอ้งเดินเป็นระเบียบ จากนั้นเด็กๆ 

เดินมาดูใบไม ้โดยแนะนาํตน้คอ้ให้เด็กๆ รู้จักว่าต้นค้อมีใบคล้ายกบัต้นมะพร้าวเพราะเป็นญาติกนั ถ้า

ใบไม้  ใบไหนท่ีมีลักษณะเหมือนกันแสดงว่าเป็นญาติกัน   ต้นบัวเป็น ต้นไม้อยู่ในนํ้ า ใบบัวสร้าง

ออกซิเจนให้นํ้ าให้ปลาอยู ่ใบบวัอ่อนจะสร้างสีเขียว ใบไมมี้สีเขียวจะสร้างอาหารเองได ้แลว้พาเด็กๆ มา

ดูตน้โศกระยา้ โดยให้เด็กๆ เงยหนา้แลว้ดูดอกท่ีเป็นสีส้มคลา้ยกบันกบิน ดอกไม ้ใบไมท่ี้มีสีสวยงามเพื่อ

ล่อแมลงมาผสมพนัธ์ุ แลว้พาเด็กๆ มาดูตน้ไมโ้บราณ ตน้เฟิร์น ตอ้งการพื้นท่ีชุ่มช้ืน ตอ้งการกินนํ้ าเยอะ 

 หมานอ้ย  :  ผมรู้วา่เฟิร์นน้ี ท่ีไดโนเสาร์ชอบกิน 

 วทิยากร  :  ตน้ไมท่ี้กินแมลง ตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง 

 ปล้ืม  :  ท่ีโรงเรียนก็มีตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง 
 

        จากนั้นเด็กๆ ไดเ้ดินเขา้ไปดูตน้ไมใ้นห้องเยน็ท่ีเป็นตน้ไมน้าํมาจากป่าบนดอย จึงตอ้งอยู่ในท่ีท่ี

อากาศเย็นและมีนํ้ าชุ่มช่ืนอยู่ตลอดเวลา  ต้นกล้วยพดัท่ีมีใบคล้ายกับใบกล้วย แต่ลาํต้นคล้ายกับต้น

มะพร้าว เด็กๆ ยงัไดดู้ใบของตน้ปาลม์เจา้เมืองถลาง ซ่ึงเป็นใบขนาดใหญ่และแหลม ใบของตน้สับปะรด

สี ซ่ึงเป็นใบไมป้ระดบั หลงัจากเดินสํารวจชมต้นไมแ้ลว้ เด็กๆไดเ้ขา้มานั่งในห้องสมุด แลว้พดูคุยกับ

วทิยากร จากนั้นเด็กๆ ไดก้ล่าวขอบคุณ และมอบกระเชา้ของขวญัให้ ดร.ปราโมทย ์ ไตรบุญ    และเม่ือ

กลบัมาถึงโรงเรียนครูไดน้าํภาพท่ีถ่ายในการไปทศันศึกษามาเปิดให้เด็กๆ ดู แลว้ร่วมกนัพดูคุยกนั                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลงัจากท่ีเด็กๆ ไดส้าํรวจ สังเกต ทดลอง ดูลกัษณะของใบไม ้รวมทั้งไดไ้ปทศันศึกษา และไดค้วามรู้จาก

วทิยากรแลว้ เด็กๆ ไดช่้วยกนัสรุปวา่ทาํไมมีเส้นขีดๆ ท่ีใบไม?้ ครูเขียนเป็นแผนภมิูใยแมงมุมให้เด็กๆ ดู 

 

 

 

 

 

ดร.ปราโมทย ์อธิบายหน้าที่ของใบตน้

หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง  
 

เด็กๆ เข้ามาในห้องสมุด

บริเวณชั้น 1  
 

ดู วี ดี โ อ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร

เจริญเติบโตของพชื  

ทาํไมมีเสน้ขีดๆ ที่ใบ? 

(เอม็โพ) 

เสน้ขดีทีใ่บเอาไวล้าํเลยีงอาหารใหต้น้ไม ้

(เอม็โพ) 

เป็นท่อลาํเลยีงอาหารใหต้น้ไม ้
 (ขวญัขา้ว) 

เป็นเสน้ของใบ ลาํเลยีงนํา้ (หมานอ้ย) 

ลาํเลยีงอาหาร แป้ง กูลโคส 
 (จมิมี)่ 
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และต่อมาเด็กๆ บางคนยงัได้สืบค้นเร่ืองราวของใบไม้กบัผูป้กครองท่ีบา้นเพิ่มเติม แล้วนํามา

แลกเปล่ียนให้เพือ่นๆ ฟัง เช่น  เร่ืองสีของใบไม้ ไม้มีใบสีเขียวแก่ สีเขียวอ่อน green ใบไม้สีเหลือง 

yellow และใบไมสี้นํ้ าตาล brown และใบไมก้็มีสีม่วงดว้ย purple หนูไปทาํท่ี system (พร้อมกบัโชวใ์บไม้

สีต่างๆ)   ใบไมส้ด ใบไมแ้ห้ง วา่มีลกัษณะแตกต่าง หรือเหมือนกนัอยา่งไร เช่น 

 

ใบใม้สด ใบไม้แห้ง 

ใบไมส้ดมนัยงัไม่ตาย อนัน้ีใบไมแ้ห้ง เพราะมนัไม่มีคลอโรฟิลล ์

มนัไม่กรอบ ใบจะมีสีนํ้ าตาล 

ใบสาวน้อยปะแป้งสดมนัมีคลอโรฟิลลอ์ยู ่ ใบไมแ้ห้งมนัเห่ียวแลว้ มนัหมดคลอโรฟิลล ์

ใบไมส้ดยงัเป็นสีเขียว แลว้มนันุ่ม มนักรอบ 

ใบไมส้ดมนัมีสีเขียวแก่ เพราะมีคลอโรฟิลล ์  ใบแห้งมนักรอบค่ะ 

ใบสดเป็นสีเขียว มนัแข็ง แต่ไม่กรอบ ใบไมแ้ห้งเป็นสีเหลือง 

ใบสดมนัมีคลอโรฟิลลเ์ป็นสีเขียว ใบแห้งมนัจะกรอบ สีเหลือง 

ขา้งหนา้ใบเป็นสีเขียวมีคลอโรฟิลล ์ขา้งหลงั

เป็นสีม่วง 

ใบแห้งมนัแก่ แลว้มีสีดาํ สีเหลือง แลว้ก็สี

นํ้ าตาล 

 

 ต่อจากนั้นเด็กๆ ไดส้าํรวจสีของใบไมใ้นโรงเรียนวา่มีสีอะไรบา้ง ซ่ึงก่อนสาํรวจสีของใบไม ้

ในโรงเรียน เด็กๆ ไดช่้วยกนัคาดคะเนสีของใบไมใ้นโรงเรียน  ก่อนออกไปเดินสํารวจจริง จากนั้นเด็กๆ

ไดเ้ดินสาํรวจสีของใบไมใ้นโรงเรียน โดยจะทาํสัญลกัษณ์ x ในช่องสีท่ีพบ  

การบนัทึกสีของใบไมใ้นโรงเรียน 
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จากนั้นเด็กๆ ช่วยกนัตอบคาํถาม “ทาํไมใบไมต้อ้งมีหลายสี ?” และ “ทาํไมใบไมห้ล่นลงพื้น ?”  โดยครู

เขียนเป็นแผนภมิูใยแมงมุมให้เด็กๆ ดู 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อมาเด็กๆ ยงัได้ดมกล่ินใบไม้ เช่น ใบต้นหอม ใบเตย ใบผกัชี ใบผกัชีลาว ใบผกัชีฝร่ัง ใบ

กะเพรา ใบโหระพา ใบสะระแหน่ และใบมะกรูด แลว้บอกวา่มีกล่ินเป็นอยา่งไร  

เด็กๆทดลองทาํนํ้ าใบเตย โดยสืบคน้วธีิการทาํจากเวบ็ไซต ์google.com แลว้ครูอ่านวิธีทาํให้เด็กๆ 

ฟังบางคนอาสาจะช่วยทาํนํ้ าใบเตยดว้ยการนาํใบเตยไปลา้ง แลว้ช่วยหั่น(ครูดูแลแนะให้เด็กหั่นใบเตยเป็น

รายบุคคล) จากนั้นครูตม้นํ้ าให้เดือดแลว้ให้เด็กๆ ช่วยกนันาํใบเตยใส่ลงไปในหมอ้ แลว้เม่ือนํ้ าเปล่ียนสี 

เด็กช่วยกนัตกันํ้ าตาลลงไปในหมอ้ แลว้รอจนเดือด ครูนาํมาพกัไวใ้ห้เยน็แลว้ตกัให้เด็กๆ  ชิม และเด็ก ยงั

ช่วยกนัแสดงความคิดเห็นกนัต่อเก่ียวกบัประโยชน์ของใบไม ้

 

ทาํไมใบไมห้ล่นลงพื้น ? 

(หมานอ้ย) 

ทาํไมใบไมต้อ้งมีหลายส ี? 

(แบมแบม จมิมี่) 

เพราะเป็นธรรมชาตขิองใบไม ้(หมานอ้ย) 

เพราะมคีลอโรฟิลลจ์งึเป็นสเีขยีว (ลเิดยี) 

เพราะมแีคโรทนีอยดจ์งึมหีลายส ี(หมานอ้ย) 

มแีคโรท ีใบมสีแีดงกบัสสีม้ (แบมแบม) 

มหีลายสเีพราะช่วยล่อแมลง (ขวญัขา้ว) 
เป็นใบประดบั (จมิมี)่ 

มเีหลอืง กบัสนีํา้ตาล เพระมสีารแซนโทรฟิลล ์
 (จมิมี)่ เพราะมนัแก่แลว้ไม่มคีลอโรฟิลลจ์งึเป็นสี

นํา้ตาล (เบลล)์ 

เพราะมนัแก่แลว้มนัถงึร่วงหล่นทีพ่ื้น      
มนัเป็นสนีํา้ตาล มนัเกาะไม่ไหวแลว้(ขวญัขา้ว) 

เพราะมนัสรา้งอาหารไม่ไดม้นัถงึร่วง (ลเิดยี) 

เพราะอากาศหนาว ไม่มคีลอโรฟิลล ์(เบลล)์ 
ถา้หมิะตกใบไมก้็จะร่วงลงมา เพราะไม่มี

แสงแดดสงัเคราะหแ์สง (จมิมี)่ 

เพราะตน้ไมสู้งขึ้น ก็จะผลดัใบ (แป้งรํา่) 

เพราะเป็นฤดูใบไมร่้วง ใบก็จะหล่นลงมา(ณทั) 
และฤดูรอ้นใบไมก้็จะงอกใบออกมา (ขวญัขา้ว) 

 เพราะว่ามนัสรา้งอาหารไม่ไดก้็จะหล่นลงมา 

(เอม็โพ) 
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และครูเปิด PowerPoint เก่ียวกบัการนาํใบไมต่้างๆ มาใชป้ระโยชน์ เช่น ใบฝร่ัง ใบฟ้าทะลายโจร 

ใบมะตูม ใบลาน ใบจาก ใบกล้วย (ใบตอง) ใบบวับก ใบพลู เป็นต้น แล้วร่วมพูดคุยว่านําไปใช้ทาํ

อะไรบา้ง  และเด็กๆ ช่วยกนัคดัลอกช่ือใบไมต่้างๆ พร้อมทั้งตดัภาพใบไมช้นิดต่างๆ กบัภาพ  
และเด็กๆ ช่วยกนัคดัลอกช่ือใบไมต่้างๆ พร้อมทั้งตดัภาพใบไมช้นิดต่างๆ กบัภาพประโยชน์ของ

ใบไมช้นิดนั้นๆ จากนั้นครูนาํแผนภูมิใยแมงมุมประโยชน์ของใบไมท่ี้เด็กๆ ช่วยกนัทาํมาอ่านให้เพื่อนๆ 

ในห้องร่วมกนัฟังอีกคร้ัง 

 

พีโ่มกบัพีส่นัสาธิตวธีิการนาํใบกลว้ยมา

ห่อขนม 
 ทดลองห่อ “ขา้วตม้มดั” ดว้ยใบ(ใบตอง) 

เด็กๆ เก็บเศษใบไมม้าใส่ในถงัเพือ่

ทาํเป็นปุ๋ย 

แผนภูมิใยแมงมุมประโยชน์ของใบไมท้ี่เด็กๆ 

ช่วยกนัทาํ 
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            จากนั้นครูเล่าหนังสือเร่ือง “พืชอนัตราย” ให้เด็กๆ ฟัง เช่น ใบตาํแยโดนแลว้จะคนั ยางของต้น

ชวนชมมีพิษ    ใบของยี่โถ ลัน่ทม รับประทานเข้าไปอาจทาํให้เสียชีวิต เป็นต้น จากนั้นเด็กๆ และครู

ช่วยกนัแต่งนิทานเก่ียวกบัใบไม ้

ครู :  กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้ 

ลิเดีย   :  มีแม่มดอยูใ่นป่า 

ขวญัขา้ว :  เสกใบไมใ้ห้เจา้หญิงกิน ไม่รู้วา่ใบไมน้ั้นมีพษิ แม่มดให้ใบชวนชม 

ณทั    :  เจา้หญิงก็นอนสลบ 

นนท ์   :  แม่มดก็หัวเราะฮะฮ่าฮ่า 

หมานอ้ย :  เจา้ชายสู้กบัแม่มด เอาตน้กระบอกเพชรมีหนามมาท่ิมแม่มด แม่มดก็วิง่หนีไป 

ณทั    :  เจา้ชายก็เอาใบโฮยา่ให้เจา้หญิง 

ขวญัขา้ว :  แลว้ก็จุ๊บเจา้หญิง 

ลิเดีย   :  เจา้หญิงก็ฟ้ืนข้ึนมา 

เด็กๆ   :  แต่งงานกบัเจา้ชาย 

ครู    :  นิทานเร่ืองน้ีจะช่ือวา่อะไรค่ะ 

ณทั    :  ช่ือวา่เจา้หญิง 

แบมแบม :  เจา้หญิงกบัใบไม ้

จิมม่ี   :  ไม่เอาดีกวา่ เจา้หญิงกบัใบชวนชม 

เด็กๆ   :  ช่ือวา่ เจา้หญิงกบัใบชวนชม 

 

 

 

เด็กๆ ช่วยกนัทาํหนงัสือนิทาน

เร่ือง “เจา้หญิงกบัใบชวนชม”  
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หนา้ปกนิทาน 
เร่ือง เจา้หญิงกบัใบชวนชม 

หนา้ที่ 3 หนา้ที่ 4 

หนา้ที่ 5 หนา้ที่ 6 

หนา้ที่ 1 หนา้ที่ 2 
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จากนั้นเด็กๆ ไดช่้วยกนัคิดจะนาํใบไมเ้อามาทาํอะไรบา้ง ซ่ึงเม่ือเด็กๆ อ่านหนังสือเร่ือง “น้องหมีสร้าง

บา้น” ก็อยากท่ีจะนาํใบไมม้าสร้างเป็นบา้น  ครูจึงจดัเตรียมใบจากให้เด็กๆไดเ้ยบ็เป็นหลงัคา ซ่ึงเบลล์ จิล 

แบมแบม ลิเดีย อาสาท่ีจะช่วยกนัเยบ็หลังคา โดยครูมีหลังคาจากท่ีเย็บเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆ ได้ดูเป็น

แบบ  จากนั้นพีอ่าํคา ( บุคลากรในโรงเรียน)ไดม้าช่วยเด็กๆ สร้างบา้น โดยแนะนาํอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  มี

คอ้น  เชือก   มีแคร่ไมไ้ผ่   เสาบา้น  ๔ อนั   เด็กๆ ช่วยพี่อาํคาจบัไม ้จบัหลงัคาใบจากให้พี่อาํคาใชเ้ชือก

ผกู เม่ือเสร็จแล้ว เด็กๆ ยงัช่วยกนัตกแต่งด้วยการร้อยใบประดบัของเฟืองฟ้า มาตกแต่งหลงัคา เม่ือทาํ

เสร็จเด็กๆ ไดคิ้ดท่ีจะนาํปลาตะเพยีนใบลานมาติด แลว้นาํหนังสือมานั่งอ่าน นาํตุ๊กตามาเล่นเล้ียงน้องใน

บา้น 

 

ทาํบา้นหลงัคาใบไม ้

 
 
 

เด็กนาํใบจากมาเยบ็ทาํเป็นหลงัคา 
วดัความยาว  ความ กวา้งเด็กๆ ได้

ดูตวัเลข ก่อนวางหลงัคา 
 ช่วยจบัหลังคาใบจาก เพื่อให้พี่

อาํคาผกูเชือกยดึติดกบัตวับา้น 

ร้อยพวงมาลยัจากใบเฟ่ืองฟ้าเพือ่ 

นาํไปประดบัตกแต่งใบจาก 

บา้นหลงัคาใบจากของเด็กๆ ใบเฟ่ืองฟ้า 
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เด็กๆ ยงัได้คิดท่ีจาํลองต้นตาํลึงท่ีใบพิเศษเปล่ียนจากใบเป็นมือเกาะ เพื่อใชต้กแต่งห้อง โดยเด็กๆ ได้

ช่วยกนัทาํใบตาํลึงตามความสนใจ โดยบางคนก็อาสาฝนสีใบตาํลึง บางคนอาสาตดักระดาษท่ีเพื่อนๆ ฝน

สีใบตาํลึง และบางคนอาสาท่ีจะช่วยติดใบตาํลึงกบัลวดแลว้ขด ให้ครูช่วยมาติดกบัเชือก เพื่อตกแต่งห้อง

นิทรรศการ  

 เด็กตอ้งการเชิญครูไก่มาชมนิทรรศการ  จึงทาํบตัรเชิญครูไก่ ช่วยกนัคิดคาํท่ีจะเขียนลงในบตัร

เชิญ เช่น 

ป่าน :  เชิญครูไก่ 

หมานอ้ย :  มาชมนิทรรศการใบไม ้

จิล    :  ท่ีโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 

หมานอ้ย :  ตอ้งบอกห้องดว้ย อ.๑/๒ 

ขา้วป้ัน  :  ห้องหมายเลข 4 

แป้งร่ํา  :  ทาํการ์ดเป็นรูปใบไม ้

หมานอ้ย :  เด๋ียวผมฝนสีเอง 

ขวญัขา้ว :  หนูดว้ย 

 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 16 ธนัวาคม 2553    คุณครูไก่เขา้ชมนิทรรศการเร่ืองใบไม ้โดยเด็กๆช่วยกนั

อธิบาย  ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ยิง่กวา่นั้นเด็กๆ ไดช่้วยกนัจดัทาํของที่ระลึกกบัคนที่เขา้มาร่วมชมงาน จดัตกแต่งห้อง โดยรวมทั้งเด็กๆ ไดแ้บ่ง

หนา้ที่ในการทาํงาน  
  

วนันิทรรศการ ซ่ึงจดัให้ผูเ้ขา้เยี่ยมชม 2 วนั คือในวนัเสาร์ ท่ี 18 ธันวาคม 2553 ทางโรงเรียนได้

เชิญบุคคลภายนอกโรงเรียนท่ีสนใจมาร่วมชมนิทรรศการของเด็กๆ และในวนัอาทิตย ์ท่ี19 มีนาคม2553 

เด็กๆ ไดเ้ชิญผูป้กครองมาร่วมชมนิทรรศการ นอกจากน้ีในวนัท่ีจนัทร์ ท่ี 20 มีนาคม 2553 เด็กๆ ยงัไดมี้

โอกาสอธิบายผลงานนิทรรศการให้กบัพี่ น้อง และเพื่อนๆ ในโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ซ่ึงเด็กๆ ภาคภูมิใจ 

กบันิทรรศการเร่ือง “ใบไม”้ อยา่งมาก 
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ภาพผูเ้ขา้เยีย่มชมนิทรรศการ เร่ือง “ใบไม”้ ในวนัเสาร์ ท่ี 18 - 19 ธนัวาคม 2553 
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สะท้อนความคดิเห็นของครู 
 

จากการเรียนรู้ แบบ Project Approach เร่ือง “ใบไม”้ ไปพร้อมกบัเด็กๆ นั้น ทาํให้ครูและเด็กๆ 

เกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัใบไมม้ากมาย ไดส้นุกสนานกบัการทดลอง ไดสั้งเกตส่ิงต่างๆ ท่ีใกลต้วัมากข้ึน 

พร้อมทั้งซึมซับส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ ได้เห็นการปรับตวัของใบไมต่้างๆ และเห็นคุณค่าของตน้ไม ้ใบไม ้

รวมทั้งยงัไดเ้รียนรู้อนัตรายจากใบไม ้และส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือเด็กๆ ไดเ้กิดการเรียนรู้ต่างดว้ยตนเองอย่าง

ลึกซ้ึง และสามารถนาํมาเช่ือมโยงกบัชีวติประจาํวนัได ้เช่น บางคนท่ีไม่ชอบรับประทานผกัสีเขียว ก็เร่ิมท่ี

จะชิมผกัสีเขียว แลว้บอกวา่วนัน้ีหนู/ผม ทานคลอโรฟิลลด์ว้ย 
  

การเรียนรู้แบบ Project Approach เป็นการเรียนรู้วิธีหน่ึง ซ่ึงเด็กๆ จะไดเ้รียนรู้และสืบคน้เร่ืองท่ี

ตนเองสนใจอยา่งลุ่มลึก และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ไดฝึ้กใชท้กัษะต่างๆ ตามความสนใจ ความถนัด 

เรียนรู้อยา่งบรูณาการ เกิดทกัษะพื้นฐานทั้งดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  ทั้งการอ่าน 

การเขียน  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การเคล่ือนไหว ดนตรี ศิลปะ ครบถ้วนทุกวิชา ช่วยให้ครูได้เห็น

จุดเด่นของเด็ก แต่การเรียนรู้แบบ Project Approach เร่ือง “ใบไม”้ น้ี ในช่วงแรกๆ  เป็นเร่ืองค่อนขา้งยาก 

เด็กๆ จะเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ คาํศพัทบ์างคาํศพัทเ์ป็นเร่ืองท่ียากไม่ไดมี้อยู่ในชีวิตประจาํ แต่เม่ือไดเ้รียนรู้

ผา่นไปหลายวนั เด็กๆ ก็เขา้ใจมากข้ึน เร่ิมสนใจเร่ืองใบไมม้ากข้ึน  และครูยงัคิดว่าเด็กๆ ยงัเรียนรู้ไดไ้ม่

ครบแต่ตอ้งจบ  Projectก่อน จึงเป็นบทเรียนว่าในการเลือกหัวขอ้ในคร้ังต่อไปจะตอ้งนาํเอาส่ิงท่ีไดจ้าก

การจดัในคร้ังน้ีไปใชใ้นการวางแผนการเรียนรู้ให้ดีกวา่น้ี 
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