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มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
4. ครูและเด็กร่วมกันสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการท้ากิจกรรมได้ คือ เมื่อเราขยับช้อนในแก้วน้้าถอยหลัง ช้อนจะ ขยายใหญ่ขึ้น 

แต่ถ้าขยับช้อนมาด้านหน้า เราจะเห็นช้อนมีขนาดปกติ และเมื่อเราถือแว่นขยายส่องไปยังวัตถุ จะพบว่าวัตถุมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
5. เด็กบันทึกผลการทดลองด้วยการวาดภาพและระบายสีลงบนกระดาษบันทึกกิจกรรม และน้าเสนอให้เ พื่อนๆฟังหน้า

ช้ันเรียน

โครงงานเรือ่ง”Story ของพีส่”ี

ครูประจ าชั้นระดับอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวนั

(นางสาวพัชรนิทร์ เอสะตี)

ค าน า

รายงานการจัดท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ได้จัดท้าโครงงาน  เรื่อง”Story ของพี่สี
ขึ้นเพื่อศึกษาเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่เด็กสนใจ 
เด็กๆได้ทดลองการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กิจกรรมการท้าลอง
ทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้
จากการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เด็กรู้จักคิดแก้ปัญหา
จากสิ่งที่เรียนรู้ได้ตามวัยของเด็ก โดยใช้กรกกะบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสามารถน้าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ใหม่ๆในชีวิตประจ้าวันได้

ผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดท้าเอกสารฉบับนี้จะมี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการจัดประสบการณ์การ
ทดลองวิทยาศาสตร์และสามารถน้าไปประยุกต์ ต่อยอดได้ไม่
มากก็น้อย
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ระยะเวลา
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ชื่อโครงงาน Story ของพี่สี
ผู้จัดท าโครงงาน นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูพัชรินทร์ เอสะตี
ระยะเวลาในการจัดท า ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2564
(ที่มาของโครงงาน ( วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 )

จากการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์”ดอกไม้สดสวย”ครูได้พาเด็กๆไปส้ารวจดอกไม้รอบๆ
บริเวณโรงเรียน แล้วกลับมาท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ ระบายสีดอกไม้ด้วยสีน้้าที่ครูซื้อมา ท้าให้เกิดความ
สิ้นเปลือง เด็ก ๆ จึงเกิดข้อสงสัยและมีคา้ถามต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายว่าสีที่น้ามาใช้ เด็กๆสามารถท้าสี
ขึ้นมาเองได้หรือไม่ และครูก็ถามเด็กๆว่า

ครู : นักเรียนคิดว่า “เราสามารถท้าสีขึ้นมาใช้เองได้หรือไม”่
คุณนุ่น : ไม่ได้ค่ะ
คุณสตังค์ : ไม่ได้ครับ
คุณบูม: ได้ครับ แม่ผมเคยเอาดอกอัญชันมาต้มน้้าให้กิน น้้ามีสีน้้าเงินครับ

เด็กๆส ารวจดอกไม้รอบๆบรเิวณโรงเรียนในสัปดาห ์หน่วยดอกไม้สดสวย

โครงงานเรือ่ง

โครงงานเรือ่ง

1
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เบลล์ : ใช่ค่ะ แมห่นก็ูเคยเอาใบเตยมาต้มน า้ ให้ตาหนกิูน น า้มนัมีสีเขียวอ่อนค่ะ 
เวียร์ : ท าเองได้ครับ
ครู : เด็ก ๆ มีข้อสงสยัหรือมีค าถามท่ีอยากรู้อะไรบ้างเก่ียวกบัเร่ืองสีท่ีท าขนน้มาเองอีกไหมค่ะ
อ้อน : สีที่จะท าขนน้มาเอง จะใช้อะไรท าค่ะ
ออมสนิ: สีที่ท าขนน้มาเอง จะกินได้ไหมครับ
เฟิร์น : สีที่ท าขนน้มาเอง จะมีสีอะไรบ้างค่ะ
ข้าวทิพย์ : สีที่ท าขนน้มาเองจะสวยไหมค่ะ
ลีโออ้วน: จะท าสีขนน้เองจะท าได้ก่ีสีครับ
นาย : สีที่ท าขนน้มาเอง เอาไปท ากบัข้าวได้ไหมครับ
ลีโอเลก็:สีที่ท าขนน้มาเอง เอาไปท าขนมได้ไหมครับ
ครู : เด็ก ๆ มีค าถามอะไรอีกไหมท่ีอยากรู้ เด็กตอบไมม่ี ครูจนงสนทนาร่วมกับเด็กและสรุป
ค าถามท่ีเด็กอยากรู้  โดยใช้กระดานไวท์บอดร์จดบนัทนก ซนง่ได้ค าถามท่ีเด็กอยากรู้ 7 ค าถาม

โครงงานเรือ่ง”Story ของพีส่ี”

เด็กๆระบายสีดอกไม้ที่ได้ไปส ารวจมาเมื่อวานจากสีน้ าทีค่รซูื้อมาให้

คุณเพลง : ใช่ค่ะ แม่หนูก็เคยเอาใบเตยมาต้มน้้า ให้ตาหนูกิน น้้ามันมีสีเขียวออ่นคะ่ 

คุณอุ้มบุญ : ท้าเองได้ครับ

ครู : เด็ก ๆ มีข้อสงสัยหรือมคี้าถามทีอ่ยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องสีที่ทา้ขึ้นมาเองอกีไหมคะ่

คุณพลอย : สีที่จะท้าขึ้นมาเอง จะใช้อะไรท้าค่ะ

คุณซันเดย์: สีที่ท้าขึ้นมาเอง จะกินได้ไหมครับ

คุณแชมป์ : สีที่ท้าขึ้นมาเอง จะมีสีอะไรบ้างค่ะ

คุณข้าว: สีที่ท้าขึ้นมาเองจะสวยไหมค่ะ

คุณการ์ฟิว: จะท้าสีขึ้นเองจะท้าได้ก่ีสีครับ

คุณโชกุน : สีที่ท้าขึ้นมาเอง เอาไปท้ากับข้าวได้ไหมครับ

คุณยูโร:สีที่ท้าขึ้นมาเอง เอาไปท้าขนมได้ไหมครับ

ครู : เด็ก ๆ มีค้าถามอะไรอีกไหมที่อยากรู้ เด็กตอบไม่มี ครูจึงสนทนาร่วมกับเด็กและสรุป

ค้าถามที่เด็กอยากรู้  โดยใช้กระดานไวท์บอดรจ์ดบันทึก ซึ่งได้ค้าถามที่เด็กอยากรู้ 7 ค้าถาม
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ขั้นที่ 1 ตั้งค าถามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
จากการที่เด็กท้ากิจกรรมสร้างสรรค์จากสีน้้า และครูเป็นผู้ซื้อสีน้้ามาท้ากิจกจรรม ท้าให้

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เด็กๆก็เลยเกิดความสงสัยและชักชวนให้เพื่อนๆคนอื่นสงัเกตด้วย ว่า
สามารถท้าสีขึ้นมาใช้เองได้หรือไม่  ครูจึงสนทนาร่วมกับเด็กๆ และมีค้าถามที่เด็ก ๆ สงสัย
เกี่ยวกับสี 7 ค้าถามดังนี้

ค้าถามที่ 1 สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร
ค้าถามที่ 2 สีที่ท้าขึ้นมาเอง จะกินได้ไหม
ค้าถามที่ 3 สีที่ท้าขึ้นมาเอง จะมีสีอะไรบ้าง
ค้าถามที่ 4 สีที่ท้าขึ้นมาเองจะสวยไหม
ค้าถามที่ 5 สีที่ท้าขึ้นมาเองจะท้าได้กี่สี
ค้าถามที่ 6 สีที่ท้าขึ้นมาเอง เอาไปท้ากับข้าวได้ไหม
ค้าถามที่ 7 สีที่ท้าขึ้นมาเอง เอาไปท้าขนมได้ไหม
จากค้าถามที่เด็กอยากรู้ 7 ค้าถาม เด็กและครูสนทนาเพื่อเลอืกค้าถามที่จะน้ามาสา้รวจ

ตรวจสอบ   โดยการให้เหตุผลประกอบ  ซึ่งเด็กเห็นว่าต้องการเลือก
ค้าถามที่ 1 คือ สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร เพราะเด็กๆจะได้รู้จักสืบค้นจาก

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น การสนทนาซักถามกับผู้ปกครอง สืบค้นจากห้องสมุด อินเตอร์เน็ต 
บริเวณรอบๆโรงเรียน เช่น  โรงอาหาร ทุ่งนา โดยครูให้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังที่หน้าช้ันเรียน 
โดยครูเป็นผู้จดบันทึก พร้อมกับร่วมกันสรุปว่าสีที่จะท้าขึ้นมาเอง จะใช้อะไรท้าได้บ้าง

ค้าถามที่ 2 คือสีที่ท้าขึ้นมาเอง จะกินได้ไหม เพราะโดยปกติแล้วสีทั่วไปที่มีขายตาม
ท้องตลาดนั้นไม่สามารถน้ามารับประทานได้หากรับประทานเขา้ไปแล้วจะท้าให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย เด็กๆเลยเกิดความสงสัยว่าสีที่ท้าขึ้นมาเองนั้นจะรับประทานได้ไหม 
ค้าถามที่ต้องการน้ามาหาค้าตอบ คือ
1. สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร
2. สทีี่ท้าขึ้นมาเอง จะกินได้ไหม
โดยจะท้าการส้ารวจตรวจสอบ  ค้าถามที่ 1 คือ “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร”

3
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ค าถามที่ 1 สีที่จะท าขึ้นมาเองท ามาจากอะไร

จุดประสงค์
เพื่อศึกษาสีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น  วัสดุที่ท้าสี
ตัวแปรตาม  สีที่ได้จากวัสดุ
ตัวแปรควบคุม   ปริมาณน้้า ปริมาณวัสดุ 

ขั้นที่ 2 รวบรวมความคิดเห็นและข้อสันนิษฐาน ( วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 )
เด็กและครูสนทนาร่วมกัน  โดยครูใช้ค้าถามกระตุ้นให้เด็กเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสีต่างๆ  เช่น

ครู : เด็กรู้จักสีที่ใช้ในการท้ากิจกรรมสร้างสรรค์ มีสีอะไรบ้างคะ
คุณนุน: สีเทียนค่ะ
คุณแชมป์ :สีไม้ครับ
คุณบูม: สีน้้าครับ
คุณเพลง : สีผสมอาหารค่ะ
คุณเฟช: สีเมจิก
ครู : นอกจากสีที่เด็ก ๆ รู้จัก เราจะใช้อะไรมาท้าเป็นสีใช้เองได้บ้างคะ
คุณเกรช : ใบเตยค่ะ ที่คุณครูเคยให้หนูท้าขนมบัวลอยไงคะ
คุณสตังค์: ใช่ๆ ที่เคยท้าขนมบัวลอย แล้วใส่ฟักทองลงไปในแป้งท้าให้เป็นสีเหลอืงครับ
คุณนุ่น: มีอีกสีนึงด้วย สีน้้าเงินที่ท้ามาจากดอกอัญชัน
คุณพลอย : ใช่แล้ว คุณครูก็เคยท้าน้้าอัญชันให้เรากินไง
คุณแตง : แม่เราเคยซื้อน้้าเก๊กฮวยให้เรากินเหมือนกัน มันมีสีเหลืองด้วย
ครูจึงชวนเด็กๆสนทนาต่อเนื่องว่า  สีที่ใช้ในกิจกรรมสร้างสรรค์มีสีอะไรบ้าง

และนอกจากสีที่เด็ก ๆ รู้จัก เราจะใช้อะไรมาท้าเป็นสีใช้เองได้บ้าง รวมทั้งได้ทบทวนค้าถามที่เด็ก
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ค าถามที่ 1 สีที่จะท าขึ้นมาเองท ามาจากอะไร(ตอ่)

อยากรู้คือ “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร” และครูก็ให้เด็กคาดคะเนค้าตอบ  โดยเด็กแบ่งกลุ่ม 4
กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน  โดยครูใช้ค้าถามกระตุ้นให้นักเรียนคาดคะเนค้าตอบ  โดยถามว่า “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง 
ท้ามาจากอะไร”และให้ตัวแทนกลุ่ม  แต่ละกลุ่มน้าเสนอการคาดคะเนค้าตอบ 

กลุ่มที่ 1 ท้ามาจากใบเตย
กลุ่มที่ 2 ท้ามาจากอัญชัน
กลุ่มที่ 3 ท้ามาจากฟักทอง
กลุ่มที่ 4 ท้ามาจากดอกกระเจี๊ยบ

เด็กๆร่วมกันสนทนาในหัวขอ้”สีที่จะท าขึน้มาเองท ามาจากอะไร”
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ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ

ครูสนทนากับเด็กๆ โดยใช้ค้าถามว่า “เด็กคิดว่าจะหาค้าตอบโดยวิธีการใดที่จะท้าให้ทราบว่า 
“สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร” โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและให้เหตุผล  ได้ค้าตอบดังนี้

กลุ่มที่ 1 ตอบว่าจะไปถามผอ. 
กลุ่มที่ 2 ตอบว่า ไปถามกับคุณครูฟ้า
กลุ่มที่ 3 ค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและในห้องสมุด
กลุ่มที่ 4 งั้นเราก็ท้าการทดลองเองที่โรงเรียนสิ
เด็กๆตอบว่า “ดีๆหนูก็อยากท้าการทดลองเองบ้างสนุกดี”
ดังนั้น  ครูและเด็กร่วมกันสนทนาและตกลงร่วมกันว่าจะใช้วิธีการทดลองในการหาค้าตอบ“สีที่

จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร”เพราะว่าเด็กจะได้ทดลองด้วยตนเองและจะได้รู้ค้าตอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ได้ไปถาม ผอ.“สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร” โดยได้ข้อสรุปแล้วน้าไปติดในกระดาษที่
น้ามา และครูเป็นผู้จดบันทึกขณะทีเ่ด็กๆออกมาเลา่ให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียน

เด็กๆไปถามผอ.ว่าสีที่จะท าขึ้นท ามาจากอะไร เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงน าไปติดในกระดาษ
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ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ (ต่อ)
กลุ่มที่ 2 ไปถามกับคุณครูฟ้า ครูการงานอาชีพ “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร”  
ได้ค้าตอบว่า สีที่ท้าขึ้นมาเองท้ามาจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่รอบๆตัว เช่นสีเขียว ได้แก่ 
เตยหอม , ย่านาง สีเหลือง ได้แก่ ขมิ้นชัน,  ค้าฝอย , โสน, ฟักทอง , ดาวเรือง สี
แดง ได้แก่ พริกช้ีฟ้า , มะเขือเทศ , กระเจี๊ยบแดง  สีม่วง สีน้้าเงิน ได้แก่ ผักปลัง , ถั่ว
ด้า , อัญชัน , หว้า   สีด้า ได้แก่ มะพร้าว , ดอกดิน  สีน้้าตาล ได้แก่ พะยอม 

เด็กๆไปถามครูการงานอาชีพ
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ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ (ต่อ)
กลุ่มที่ 3 ค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและในห้องสมุด  เด็ก ๆ ได้ไปศึกษาค้นคว้าเพื่อหาค้าตอบว่า “สีที่จะ
ท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร”

คุณโชกุน : สีที่จะท้าขึ้นมาเอง เหมือนที่เพื่อน ๆ บอกเลยครับ  สีเขียว ได้จาก ใบเตย  สีแดง 
ได้จาก กระเจี๊ยบ 

คุณเกรส : ใช่ค่ะ สีเหลือง ได้จาก ฟักทอง เก๊กฮวย ขมิ้น สีม่วง ได้จาก อัญชัน 
กลุ่มที่ 4 ท้าการทดลองเองที่โรงเรียน
ครูและเด็ก ๆ ร่วมกันสนทนาซักถามและร่วมกันสรุป “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร” คือ สีเขียว 
ได้จาก ใบเตย ใบย่านาง ใบต้าลึง , สีแดง ได้จาก กระเจี๊ยบ ดอกกุหลาบแดง , สีเหลือง ได้จาก 
ฟักทอง เก๊กฮวย ขมิ้น ดอกค้าฝอย ,สีม่วง ได้จาก อัญชัน  พร้อมกับบอกให้เด็กๆ เตรียมวัสดุอุปกรณ์
มาทดลองท้าสีด้วยตนเอง

คุณเกรส : หนูจะเอากระเจี๊ยบมาคะ ที่บ้านหนูปลูกค่ะ
คุณเพลง: บ้านหนูก็มีดอกอัญชัน ขึ้นเต็มเลยครับอยู่ที่หนา้บ้าน
คุนนุ่น : หนูจะเอาใบย่านางมาครับ แม่หนูเคยเอามาท้าแกงให้กินครับ
คุณข้าว : หนูจะเอาใบเตยมาคะ ที่บ้านหนูปลูกไว้เต็มเลยค่ะ มีกลิ่นหอมด้วยค่ะ
ครู : ตกลงว่าที่บ้านของเด็ก ๆ มีวัสดุอุปกรณ์อะไรก็เตรียมมานะคะ

เด็กๆไปค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและห้องสมุดโรงเรียน
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ขั้นที่ 4 สังเกตและการบรรยาย ( วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 )

เด็ก ๆ มีความสนใจเรื่อง “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร” โดยได้
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาทดลองท้าสีด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้จัดรวบรวมและ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับเด็กๆ โดยครูและเด็กร่วมกันดู สังเกตและสนทนา
ซักถามเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะของวัสดุที่เด็กเตรียมมาพร้อมกับเปรียบเทียบรูปร่าง 
ลักษณะของวัสดุว่ามีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า

เด็กๆร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะของ

วัสดุที่เด็กจะเตรียมมา และเปรียบเทียบความแตกต่าง
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วันที่ 1 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) กลุ่มสีเขียว
ครูสนทนาซักถาม “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร” กลุ่มสีเขียว ได้จาก

อะไรบ้างคะ พร้อมกับให้เด็ก ๆ ทุกคนดูและสัมผัสพร้อมกับบอกรูปร่าง ลักษณะของ
วัสดุโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า (ใบเตย,ใบย่านาง,ต้าลึง)

คุณซัน: ใบเตยครับ ใบมันยาว ๆ มีสีเขียว มีกลิ่นหอมด้วยครับ
คุณนุ่น : แล้วก็เอาไปใส่กับดอกไม้ไหว้พระได้ด้วยนะค่ะ
คุณยูโร : ใบย่านางครับ ใบมันมีสีเขียวเข้ม  เล็กๆ จับแล้วใบไม่เรียบ นูนๆด้วย

ครับ
ครู : แล้วใบย่านางมีกลิ่นไหมคะ
คุณเกรซ : ไม่มีกลิ่นค่ะ
คุณบูม : ใบต้าลึงครับ ใบมันโค้ง ๆ กลม ๆ เป็นหยัก ๆ มีสีเขียว กล่ินเหม็นๆ 

ไม่หอมเหมือนใบเตยเลยครับ
คุณเบิ้ล : ใช่ๆ ใบเตยมีกล่ินหอมมากเลยแต่ใบย่านางกับใบต้าลึงไม่หอมเลย

ครับ
คุณพีช: ใช่ๆ ใบเตยก็มีใบยาวกว่าใครเลยนะ
คุณแตง: ใบย่านางกับใบต้าลึงใหญ่ก็ใหญ่กว่าใบเตยนะ แต่มันไม่หอม มีกลิ่น

แปลกๆ อย่างไงไม่รู้
ครูและเด็ก ๆ ร่วมกันสนทนาซักถามสรุปเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะพร้อมกับ

เปรียบเทียบวัสดุที่เตรียมมา โดยครูเป็นผู้จดบันทึก
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วันที่ 2 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564) กลุ่มสีแดง

ครูสนทนาซักถาม “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร” กลุ่มสีแดง ได้จาก
อะไรบ้างคะ พร้อมกับให้เด็ก ๆ ทุกคนดูและสัมผัสพร้อมกับบอกรูปร่าง ลักษณะของ
วัสดุโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า (กระเจี๊ยบ,ดอกกุหลาบสีแดง)

คุณนุ่น: กระเจี๊ยบค่ะ  มันมีสีแดง มีแฉกๆ เล็ก ๆ หลายอันเลยค่ะ
คุณพลอย : มันแข็ง ๆ กลม ๆ ไม่มีกลิ่นอะไรเลยค่ะ
คุณยูโร: กระเจี๊ยบเอามาต้มน้้ากินได้ด้วยนะครับ ผมเคยกินมันจะเปรี้ยวๆ 

หน่อยนึง
คุณแตง : ใช่ ๆ เราก็เคยกินน้้ากระเจี๊ยบ มันเปรี้ยวจริง ๆ นะ
คุณบูม : ดอกกุหลาบสีแดงครับ ดอกมันมีหลายกลีบเลย มีหนามด้วยนะครับ
คุฯเพลง : มีกลิ่นหอมด้วยนะ เราเคยเห็นพ่อเราให้แม่เราด้วยนะ
คุณเบิ้ล: ใช่ๆ วันวาเลนไทน์เราเคยเห็นพี่เราเอามาให้เพื่อนที่โรงเรียนด้วย
คุณอุ้มบุญ : กระเจี๊ยบมีขนาดเท่ากับดอกกุกลาบเลยครับ
คุณเกรช: ใช่ๆ แต่เราว่ากระเจี๊ยบเล็กกว่านะ
คุณเพลง: ดอกกุหลาบมีหนาด้วยนะ เคยโดนมือเราด้วยนะ

ครูและเด็ก ๆ ร่วมกันสนทนาซักถามสรุปเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะพร้อมกับ
เปรียบเทียบวัสดุที่เตรียมมา โดยครูเป็นผู้จดบันทึก
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วันที่ 3 (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564) กลุ่มสีเหลือง
ครูสนทนาซักถาม “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร” กลุ่มสีเหลือง ได้จากอะไรบ้างคะ

พร้อมกับให้เด็ก ๆ ทุกคนดูและสัมผัสพร้อมกับบอกรูปร่าง ลักษณะของวัสดุโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งหา้ 
(ขมิ้นชัน,ดอกเก๊กฮวย,ฟักทอง)

คุณอุ้มบุญ: ฟักทองครับ มันมีสีเหลือง ๆ ยายผมเคยท้าแกงฟักทองให้กินด้วยครับ
คุณโชกุน: เปลือกมันมีสีเขียวๆ สีน้้าตาล ผิวมันไม่ค่อยเรียบ ขรุขระด้วยครับ
คุฯเพลง : มันมีอะไรเหนียว ๆ ด้วยนะ
ครู : มันคือยางของฟักทองค่ะ เด็ก ๆ 
คุณเกรส : ฟักทองไม่เห็นมีกลิ่นเลยคะ่แต่ยายหนเูคยเอามาท้าขนมให้หนูกินด้วยนะคะ
คุณสตังค์ : ดอกเก๊กฮวยครับ ดอกมันเหมือนดอกไม้เลยครับ มีกลิ่นหอมด้วยครับ
อ้อน : ดอกมันเล็กจังเลยเนอะ แต่แม่เราเคยซื้อน้้าเก๊กฮวยให้เรากินด้วยนะอร่อยมากเลยคะ่
คุณเบิ้ล : ใช่ๆ เราก็เคยกินน้้าเก๊กฮวยอร่อยมากเลยครับ
ครู : มีอีกอย่างนึงเด็ก ๆ รู้จักไหมค่ะ มีสีเหลือง ๆ เหมือนกันค่ะ โดยครูเอาให้เด็ก ๆ ดู
คุณบูม :ไม่รู้จักครับ
คุณพลอย:ไม่รู้จักค่ะ
(เด็กๆ ไม่รู้จัก)
ครู : เฉลยค่ะ คือ ขมิ้น เอามาขัดผิวก็ได้ เอามาท้าอาหารก็ได้ มีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะ 

หรือเวลาบวชนาคจะเอามาทาที่ผิวของนาคให้มีผิวสเีหลอืงเหมอืนพระพุทธรูป
คุณนุ่น: ขมิ้นมันเป็นแท่งเหมือนขนมเลยคะ่
คุณอ้าย : มันมีสีส้มๆเหลอืงๆและแข็งด้วยค่ะ
คุณบูม : ท้าไมมันมีกลิ่นเหม็นจังเลยครับ ไม่หอมเหมือนดอกเก๊กฮวยเลย
ครูและเด็ก ๆ ร่วมกันสนทนาซักถามสรุปเก่ียวกับรูปร่าง ลักษณะพร้อมกับเปรียบเทยีบวัสดุที่

เตรียมมา โดยครูเป็นผู้จดบันทึก
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วันที่ 4 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) กลุ่มสีม่วง
ครูสนทนาซักถาม “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร” กลุ่มสีม่วง ได้จากอะไรบ้างคะ พร้อม

กับให้เด็ก ๆ ทุกคนดูและสัมผัสพร้อมกับบอกรูปร่าง ลักษณะของวัสดุโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
(อัญชัน,เม็ดผักปลัง)

คุณซันเดย:์ ดอกอัญชันครับ พี่ฝ้ายเคยซื้อน้า้อัญชันมาจากตลาดให้แม่กินครับ
คุณบูม: ดอกมันเล็กจังเลยครับ มีสีขาวกับสีน้้าเงิน
คุณอุ้มบุญท์ : ไม่เห็นมีกลิ่นหอมเหมอืนดอกเก๊กฮวยที่ดมเมื่อวานเลยครับ
คุณเพลง : ใช่ ๆ แต่ดอกมันน่ิม ๆ จังเลยค่ะ
ครู : มีอีกอย่างนึงเด็ก ๆ รู้จักไหมค่ะ เป็นเม็ดกลมมีสีม่วง ๆ เหมือนกันค่ะ โดยครูเอาให้เด็ก ๆ 

ดู
คุณเฟช :ไม่รู้จักค่ะ
คุณข้าว :ไม่รู้จักครับ
(เด็กๆ ไม่รู้จัก)
ครู : เฉลยค่ะ คือ เม็ดผักปลัง เป็นผักไม้เลื้อยต้นและใบน้ามารับประทานได้มีลักษณะคล้ายต้น

ต้าลึงจะมีเม็ดอยู่ที่ต้น
คุณเบิ้ล : เม็ดผักปลังมันกลมๆเหมือนลูกอมเลยครับ
คุณยูโร: ใช่ๆ เหมือนลูกอมแต่ต้องจับเบา ๆ นะ เม็ดผักปลังมันนิ่มจังเลยครับ
คุณสตังค์ : เอามากินได้ไหมครับ
ครู : เอามารับประทานไม่ได้นะคะเด็ก ๆ ผักปลังรับประทานได้แค่ต้นกับใบนะคะ
ครูและเด็ก ๆ ร่วมกันสนทนาซักถามสรุปเก่ียวกับรูปร่าง ลักษณะพร้อมกับเปรียบเทยีบวัสดุที่

เตรียมมา โดยครูเป็นผู้จดบันทึก
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วันที่ 5 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) 
ครูสนทนาซักถาม “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร” ได้แก่ กลุ่มสีเขียว กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง 
และกลุ่มสีม่วง พร้อมกับให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน จ้านวน 4 กลุ่ม โดยให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละสี 
ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังว่า “สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร” โดยครูเป็นผู้จดบันทึก

กลุ่มสีเขียว ได้แก่ ใบ เตย , ใบย่านาง,ใบต้าลึง
กลุ่มสีเหลือง ได้แก่ ขมิ้น,  ดอกเก๊กฮวย, ดอกค้าฝอย, ฟักทอง 
กลุ่มสีแดง ได้แก่ ดอกกุหลาบแดง, กระเจี๊ยบแดง 
กลุ่มสีม่วง ได้แก่ เม็ดผักปลัง , ดอกอัญชัน 
โดยเป็นผู้ให้ค้าปรึกษาแนะน้าวิธีการท้าสีขึ้นมาเอง โดยเปิดวิธีท้าให้เด็ก ๆ ดูจาก YOUTUBE

ขั้นตอนการท้าสี ก็คือ วัสดุที่เตรียม-สับ/ต้า/โขลกให้ละเอียด-ใส่น้้า-น้าสีมาระบายตามใจชอบ
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ขั้นที่ 5 บันทึกข้อมูล ( วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2564 ) 
ครูให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน จ้านวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสีเขียว , ใบย่านาง,ใบต้าลึงกลุ่มสี
เหลือง ได้แก่ ขมิ้น,  ดอกเก๊กฮวย, ดอกค้าฝอย, ฟักทอง กลุ่มสีแดง ได้แก่ ดอกกุหลาบแดง, กระเจี๊ยบ
แดง  กลุ่มสีม่วง ได้แก่ เม็ดผักปลัง , ดอกอัญชัน 
โดยท้าตามขั้นตอนการท้าสี คือ วัสดุที่เตรียม-สับ/ต้า/โขลกให้ละเอียด-ใส่น้้า-น้าสีมาระบายตามใจ
ชอบ
ครูให้เด็กแต่ละกลุ่มน้าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และน้าผลงานแต่ละกลุ่มสีช่วยกันจัดบอร์ด และน้าไป
ติดไว้หน้าห้องเรียน เพื่อให้พี่ ๆ น้อง ๆ ได้มาชมผลงานของกลุ่มตนเอง
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ขั้นที่ 6 อภิปรายผล (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 )
เด็กและครูสนทนาร่วมกันถึงค้าถามที่เด็กอยากรู้ว่า“สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร”  

โดยเด็กออกมาอธิบายผล การค้นคว้าของตนเอง วิธีการหาค้าตอบ โดยเด็กออกมาน้าเสนอหน้าชั้น
เรียน เด็ก ๆ ได้ค้าตอบที่ตรงกันว่ากลุ่มสีเขียว , ใบย่านาง,ใบต้าลึงกลุ่มสีเหลือง ได้แก่ ขมิ้น,  ดอก
เก๊กฮวย, ดอกค้าฝอย, ฟักทอง กลุ่มสีแดง ได้แก่ ดอกกุหลาบแดง, กระเจี๊ยบแดง  กลุ่มสีม่วง ได้แก่ 
เม็ดผักปลัง , ดอกอัญชัน 

เด็กๆร่วมกันอภิปรายและสรุปผล
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ครูสนทนากับเด็ก ๆ ว่า: จากการทดลองนี้เด็ก ๆ อยากรู้หรือสงสัยอะไรไหม
เด็กจึงถามครูว่า : สีที่ท้าขึ้นมาเอง จะกินได้หรือไม่ หนูอยากทดลองใหม่อีกคะ/ครับ
คุณนุ่น: สีที่ท้าขึ้นเองเอามาใส่ในขนมได้ไหม
คุณเพลง : เอามาใส่น้้ากินได้ไหม
คุณซันเดย์ : เอามาใส่ท้ากับข้าวได้ไหม

ผลจากการท าโครงงานค าถามที่ 1 เด็กเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ
1.การส่งเสริมพัฒนาการความสามารถพื้นฐาน 4 ด้าน
1.1 ด้านการเรียนรู้
- เด็กรู้จักการตั้งค้าถามในสิ่งที่ตนเองสงสัย
- เด็กได้ลงมือท้าและทดลองด้วยตนเอง
- เด็กสามารถอธิบายถึงวิธีการเรียนรู้ของตนเอง  ว่าเรียนรู้อย่างไร  และได้พบค้าตอบที่อยากรู้
- เด็กได้เรียนรู้เรื่องการท้าสีด้วยตนเอง
- เด็กสามารถสรุปและน้าเสนอผลการทดลองให้แก่คนอื่น ๆ ได้
1.2 ด้านภาษา
- เด็กบอกรายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์การทดลอง  โดยใช้ค้าพูดของตัวเอง
- เด็กพูดอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นจากการทดลอง
- เด็กได้พูดน้าเสนอข้อมูลที่ได้ค้นพบด้วยตนเอง
- เด็กได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มของตนเองโดยใช้ค้าพูดของตัวเอง
- เด็กแสดงความคิด  ความรู้สึก และความต้องการด้วยค้าพูดของตนเองได้
- เด็กฟังและปฏิบัติตามค้าแนะน้าได้
- เด็กสามารถรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูดได้
1.3 ด้านสังคม
- เด็กสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
- เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเอง  และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืน่
- เด็กเคารพกฎ กติกาของห้องเรียน
- เด็กให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี
- เด็กมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
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2. การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.1 ทักษะการสังเกต
- การหยิบ  จับ  สัมผัส วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง  คือ สังเกตรูปร่าง ลักษณะ วัสดุที่ท้าสี 

การหยิบช้อนตักน้้า การต้า การโขลก การสับ วัสดุให้เกิดสี 
2.2 ทักษะการวัด
- เด็กเลือกใช้ไม้บรรทัดวัดความสูง/ความยาวของวัสดุที่น้ามาทดลอง
- เด็กใช้ช้อนตวงน้้ามาใส่กับวัสดุที่น้ามาท้าสี
2.3 ทักษะการค านวณ
- นับช้อนตวงที่ใช้ตักน้้ามาใส่กับวัสดุที่น้ามาท้าสี
- นับตัวเลขที่ไม้บรรทัดที่ใช้วัดความสูง/ความยาวของวัสดุ
2.4 ทักษะการจ าแนกประเภท
- เปรียบเทียบรูปร่าง รูปทรงและลักษณะ ของวัสดุที่น้ามาท้าสี
- เปรียบเทียบขนาดของวัสดุที่น้ามาท้าสี
2.5 ทักษะการพยากรณ์หรือการคาดคะเนค าตอบ
- เด็กสามารถคาดคะเนค้าตอบที่ตนเองคิด กับผลการทดลองว่าวัสดุที่น้ามาท้าสีจะได้สี

อะไรบ้าง
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2.6 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา
- เด็กสามารถบอกได้ว่าเมื่อเราระบายสีที่ท้าขึน้มาเองเมื่อเวลาผา่นไปสจีะจางลงเล็กน้อย  
2.7 ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร
- เด็กบอกได้ว่าปริมาณวัสดุที่น้ามาท้าสีต้องมีปริมาณที่เท่ากัน
- เด็กบอกได้ว่าช้อนที่น้ามาตวงน้้าต้องมีขนาดที่เท่ากันและเวลาตักน้้าต้องนับให้เท่ากัน
2.8 ทักษะการทดลอง
- เด็กสามารถออกแบบ ( ร่วมกันก้าหนดขั้นตอนการทดลอง ) ได้ ว่าจะทดลองอย่างไร  ท้า

อย่างไรใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
- เด็กสามารถปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนที่ก้าหนดได้
- เด็กสามารถบันทึกผลการทดลองได้
2.9 ทักษะการจัดกระท า  และสื่อความหมายข้อมูล
- เด็กสามารถสรุปผลสิ่งที่สังเกตและทดลองได้โดยการวาดภาพ  และน้าเสนอขอ้มูลหน้าช้ัน

เรียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
2.10 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล
- เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้เหตุผลของตนเองเพิ่มเติมได้ เช่น กลุ่มสีเขียว ได้จาก 

ใบย่านาง,ใบเตย,ใบต้าลึง กลุ่มสีเหลือง ได้แก่ ดอกค้าฝอย,ฟักทอง,ดอกเก๊กฮวย,ขมิ้น เป็นต้น
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ที่มาของโครงงาน  ( วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 )
ครูสนทนากับเด็ก ๆ ว่าที่เราได้ท้าการทดลองเรื่อง“สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร”  

โดยเด็ก ๆ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด  การสนทนาซักถามผอ. ครูใน
โรงเรียน ส้ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ โรงเรียนว่าสามารถน้ามาท้าสีขึ้นมาเองได้หรือไม่ โดยครูเป็นผู้ให้
ค้าปรึกษา แนะน้าเด็ก และได้ท้าการทดลองท้าสีขึ้นมาเอง พร้อมกับออกมาน้าเสนอหน้าชั้นเรียน เด็ก 
ๆ ได้ค้าตอบที่ตรงกันว่ากลุ่มสีเขียว , ใบย่านาง,ใบต้าลึงกลุ่มสีเหลือง ได้แก่ ขมิ้น,  ดอกเก๊กฮวย, ดอก
ค้าฝอย, ฟักทอง กลุ่มสีแดง ได้แก่ ดอกกุหลาบแดง, กระเจี๊ยบแดง  กลุ่มสีม่วง ได้แก่ เม็ดผักปลัง , 
ดอกอัญชัน  แล้วเด็กๆอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสีที่ท้าขึ้นมาเองอกีไหมค่ะ

ขั้นที่ 1 ตั้งค าถามที่เด็กอยากรู้
จากการทดลองที่เราท้าเรื่อง“สีที่จะท้าขึ้นมาเอง ท้ามาจากอะไร”  เด็ก ๆ ได้ค้าตอบที่ตรงกัน

ว่ากลุ่มสีเขียว , ใบย่านาง,ใบต้าลึงกลุ่มสีเหลือง ได้แก่ ขมิ้น,  ดอกเก๊กฮวย, ดอกค้าฝอย, ฟักทอง กลุ่ม
สีแดง ได้แก่ ดอกกุหลาบแดง, กระเจี๊ยบแดง  กลุ่มสีม่วง ได้แก่ เม็ดผักปลัง , ดอกอัญชัน   แล้ว
นักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสีที่ท้าขึ้นมาเองอีกและสทีี่ท้าขึ้นมาเองสามารถเอามาท้าอะไรได้อีกคะ

คุณอุ้มบุญ: สีที่ท้าขึ้นมาเองกินได้ไหม ( ครูบันทึกลงบนกระดานไวท์บอร์ด)
คุณเกรช : สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าขนมได้ไหม( ครูบันทึกลงบนกระดานไวท์บอร์ด)
คุณพลอย : สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้ากับข้าวได้ไหม( ครูบันทึกลงบนกระดานไวท์บอร์ด)
ครู : มีใครมีค้าถามอีกไหมคะ
คุณแพม: สีที่ท้าขึ้นมาเองเอาใส่น้้ากินได้ไหมคะ สีมันคงสวยดีนะคะ( ครูบันทึกลงบนกระดาน

ไวท์บอร์ด)
คุณข้าว : หนูชอบกินหวานเย็น เอาสีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าไอติมไดไ้หมคะ( ครูบันทึกลงบน

กระดานไวท์บอร์ด)
เป็นต้น
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ที่มาของโครงงาน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (ต่อ)
ดังนั้น  ครูจึงถามเด็ก ๆต่อเนื่องว่า แล้วเด็กๆ มีข้อสงสัยหรือมคี้าถามอะไรที่อยากรู้อีกหรือไม่

ค่ะ เด็กตอบไม่มีแล้วครับ /คะ ครูจึงพาเด็กๆ สนทนาให้สรุปถึงค้าถามที่เด็กอยากรู้  โดยใช้กระดาน
ไวท์บอร์ดที่ครูจดไว้  ประกอบการสรุป  ซึ่งได้ค้าถาม 5 ค้าถามดังนี้

ค้าถามที่ 1 สีที่ท้าขึ้นมาเองกินได้ไหม
ค้าถามที่ 2 สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าขนมได้ไหม
ค้าถามที่ 3 สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้ากับข้าวได้ไหม
ค้าถามที่ 4 สีที่ท้าขึ้นมาเองเอาใส่น้้ากินได้ไหม
ค้าถามที่ 5 สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเยน็ไดไ้หม
จากค้าถามที่เด็กสนใจ 5 ค้าถาม  ครูและเด็กสนทนาร่วมกันเพื่อให้เด็กเลือกค้าถามที่จะน้ามา

ส้ารวจตรวจสอบ  จ้านวน 5 ค้าถาม  โดยการให้เหตุผลในการเลือกของแต่ละค้าถามซึ่งเด็กๆบอกว่า
เลือกข้อที่  5 เพราะว่าข้อที่ 5 ไม่เคยรู้มาก่อนจึงอยากทดลอง และข้อที่ 2 ข้อที่ 3 กับข้อที่ 4 เด็กส่วน
ใหญ่บอกว่าเคยผู้ปกครองเคยซือ้น้า้มาให้กินและคณุครูเคยท้าน้้าจากดอกอัญชันให้รับประทาน  
จากนั้นครูจึงพาเด็กสนทนา  และถามค้าถามกระตุ้นเพื่อเลือกค้าถามที่เด็กต้องการหาค้าตอบมากที่สุด
คือ

1.สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเย็นไดไ้หม ( ครูท้าเครื่องหมายบนข้อที่ 5 ที่เขียนไว้ )
2. สีที่ท้าขึ้นมาเองกินได้ไหม(ครูท้าเครื่องหมายบนข้อที่ 1 ที่เขียนไว้ )
โดยจะท้าการส้ารวจตรวจสอบค้าถามที่ 1กับค้าถามที่ 5 คือ พบว่าเด็ก ๆ ลงความเห็นร่วมกัน

ว่าอยากทดลองและหาค้าตอบในค้าถามที่ 5 มากที่สุด

ครูบันทึกการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กอยากรู้
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จุดประสงค์
เพื่อศึกษาว่าสีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเย็นได้ไหม

ขั้นที่ 2 รวบรวมความคิดเห็นและข้อสันนิฐาน ( วันที่ 1 มีนาคม  2561 )
เด็กและครูสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับสีที่ท้าขึ้นมาเองว่าจะท้าอยา่งไรดี ที่จะให้เป็นหวานเย็นได้    

โดยครูใช้ค้าถามกระตุ้นเพื่อให้เด็กคิดถึงประสบการณ์เดิม
ครู : เมื่อเราได้สีที่ท้าขึ้นมาเองตามที่เราต้องการแล้ว และนักเรียนจะท้าอย่างไรดี
คุณซัน: ครูครับ อากาศมันร้อนเอามาท้าหวานเย็นได้ไหมครับ
เด็ก ๆ :ใช่ ๆ หนูก็ชอบกินหวานเย็นเหมือนกันครับ /ค่ะ
ครู : ถ้าอย่างนั้นเรามาลองท้าสทีี่เราท้าขึ้นเองให้เป็นหวานเยน็กันดีไหมคะ
เด็กๆ : ดีครับ/ดีค่ะ
ครู : แล้วเราจะท้าอย่างไรดีค่ะถึงจะท้าให้เป็นไหวานเยน็ได้คะ
คุณเกรส : เอาไปแช่ตู้เย็นในช่องฟิตซิค่ะ จะได้แข็งเหมือนหวานเย็นที่เคยกินค่ะ
คุณเพลง: ท้าให้เป็นน้้าเหมือนน้้าเป๊ปซี่แล้วเอาไปแช่ในช่องฟิตซิค่ะ
คุณพม : ใช่ ๆ หนูเคยเห็นแม่เอาน้้าเปล่าไปแช่ในห้องฟิตแล้วก็เป็นน้้าแขง็เลยคะ่
คุณบูม: หนูเคยไปกับพี่ฝ้ายเขาเอาน้้าเขยีว น้้าส้ม น้้าแดง น้้าเป๊ปซี่มาใส่ในหลอดแล้วก็เขย่าๆ

มันกเ็ป็นหวานเย็นเลยครับ 

ค าถามีที่ 2 สีที่ท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม
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ครู : แล้วข้างล่างใส่อะไรไว้ด้วยค่ะ
คุณแชมป์: มันมีน้้าแข็งเยอะแยะเลยครับ
ครู : แล้วมีใครจะเสนออะไรอีกไหมคะ
เด็ก : ไม่มีครับ/ค่ะ
ครูถามเด็กๆต่อเนื่องว่า : แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะ ว่าเราจะท้าอย่างไรกับสีที่เราท้าขึ้นเองให้

เป็นหวานเย็น
คุณอุ้มบุญ : เราก็ไปถามพ่อกับแม่ค่ะ
คุณจูเนียร์ : เราต้องไปหาค้าตอบที่ห้องสมุดโรงเรียนค่ะ
เด็ก ๆ : ใช่ครับ / ใช่ค่ะ
คุณการ์ฟิว : เราก็เปิดอินเตอร์เน็ตซิครับ
จากนั้นเด็กและครูก็ได้ข้อตกลงร่วมกันว่า นักเรียนจะท้าสีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเยน็ได้

ไหม  ก่อนที่จะท้าการทดลองต่อไป  ครูแบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 5 คน และครูใช้ค้าถามกระตุ้นให้
นักเรียนคาดคะเนค้าตอบ  โดยถามว่า “นักเรียนคิดว่าสีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้า
ไอตมิได้อย่างไร  เพราะเหตุใด”

กลุ่ม 1,2,3 ตอบว่าท้าเป็นน้้าแล้วเอาไปแช่ช่องฟิต
กลุ่ม 4 ตอบว่าท้าเป็นน้้าแล้วเอาไปใส่หลอดแล้วเขย่า

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ (วันที่ 2 มีนาคม 2564 )
ครูสนทนากับเด็กๆ โดยใช้ค้าถามว่า ทราบว่า “สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเยน็ได้

ไหม”โดยใหแ้ต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและให้เหตุผลได้ค้าตอบดังน้ี
กลุ่มที่ 1 บอกว่า ไปหาหนังสือที่ห้องสมดุโรงเรียนและก็ดูอินเตอร์เนต็

ครู : หนูดูรูปภาพแต่อ่านหนังสือไม่ออกจะท้าอยา่งไร
คุณแชมป์: ให้ครูอ่านให้ฟังครูเขียนบันทึกซิครับ

กลุ่มที่ 2 บอกว่า ไปถามผอ.แล้วมาเล่าให้เพื่อนฟัง
ครู : ถ้าเด็ก ๆ จ้าเรื่องที่พ่อกับแม่เล่าให้ฟังไม่ได้  จะท้าอย่างไร
คุณยูโร: ให้พ่อแม่จดมาให้
คุณนุ่น: หนูจะให้พ่อแม่เอารูปภาพมาจากอินเตอร์เน็ต ครูเขียนบันทึก

กลุ่มที่ 3 บอกว่า ท้าการทดลองค่ะ
ครู : แล้วเราจะมีวิธีทดลองอย่างไร
คุณพลอย: เราก็ใช้วิธีการทดลองซิคะ แล้วก็ให้เพื่อนๆ ช่วยกันออกแบบการทดลองค่ะ

ดังน้ันเด็กและครูสรุปตามวิธีการที่เด็ก ๆ ร่วมกันออกแบบวิธีหาค้าตอบ โดยครูเขียนบันทึก

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ วันที่ 2 มีนาคม 2564 (ต่อ)
ดังน้ันเด็กและครูร่วมกันสนทนา สรุปวิธีการหาค้าตอบ  ว่าเราจะท้า “สีที่ท้าขึ้นมาเอง

เอามาท้าหวานเย็นได้ไหม ดังน้ี
1 ไปหาหนังสือที่ห้องสมดุโรงเรียนและก็ดูอินเตอร์เนต็
2  ไปถามผอ.
3  ท้าการทดลอง
นอกจากน้ีครูและเด็กร่วมกันสนทนาโดยถามเด็กว่า  “สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเย็นได้

ไหม”
คุณข้าว : ท้าเป็นน้้าแล้วเอาไปแช่ช่องฟิต
คุณซัน: ท้าเป็นน้้าแล้วเอาไปใส่หลอดแล้วเขยา่ครับ
ครูถามต่อเนื่องว่า : มีใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นอีกไหมคะ แล้วเราจะเลือกวิธีไหนดีคะ
เด็กๆ ตอบว่า : ท้าเป็นน้้าแล้วเอาไปใส่หลอดแล้วเขยา่ครับ/คะ่  เพราะว่าท้าเป็นน้้าแล้วเอาไป

ใส่ช่องฟิต ผู้ปกครองเคยท้าให้กินที่บ้านแล้ว
จากนั้นเด็กและครูร่วมกันออกแบบวิธีการทดลองท้าสีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเย็นไดไ้หม” 

โดย เด็กๆร่วมกันสรุปข้ันตอนของการทดลองตามที่เด็กๆบอกไว้ได้ดังนี้  และครูเขียน

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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ขั้นที่ 3 ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะ วันที่ 2 มีนาคม 2564 (ต่อ)
ขั้นตอนลงในกระดานไวท์บอร์ดตามค้าพูดของเด็ก
1. วัสดุที่น้ามาท้าสีเอามาล้างท้าความสะอาด
2. แล้วเอามาต้มกับน้้าที่เดือดแล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง
3. ตวงน้้าตาลทรายใส่เพื่อเพิ่มความหวานเล็กน้อย
4.ต้มต่อไป 10-15 นาที แล้วทิ้งไว้ให้เย็น
5.น้าน้้าที่ต้มได้มาใส่ในถุงที่เตรียมไว้และมัดยางให้แน่น
6.น้าน้้าแข็งป่นมาใส่ในกะละมังพร้อมกับใส่เกลือเม็ดลงไปด้วย โดยให้เด็ก ๆ ตวงปริมาณเกลือ

เม็ดลงไปในน้้าแข็งป่น
7.น้าน้้าที่ต้มใส่ถุงไว้มาใส่ในกะละมังที่มีเกลือพร้อมกับให้เขยา่ๆ ไปเรื่อย ๆ
8.ให้เด็ก ๆ ดูการเปลี่ยนแปลงว่าน้้าที่ต้มใส่ถุงมีลักษณะอยา่งไร
นอกจากนี้ครูได้ตกลงร่วมกันกับเด็ก เพื่อให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการใช้สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามา

ท้าหวานเย็นเด็ก ๆมีวิธีบันทึกผลการทดลองอย่างไรบ้าง  ครูชวนเด็กๆสนทนาต่อเนื่องถึงวิธีการบันทึก
ผลการทดลอง

ครู : แล้วเราจะมีวิธีบันทึกผลการทดลองอย่างไรบ้าง
คุณอุ้มบุญ: สังเกตว่าเมื่อเราเขย่าน้้าที่ใส่ถุงอยู่ในกะละมังที่มนี้้าแขง็ป่นกับเกลือเมด็จะเป็น

อย่างไรครับ
คุณแพม: เล่าให้ครูฟัง แล้วให้ครูจดตามที่หนูเล่า
คุณบูม : วาดรูปซิครับ
ดังนั้น เมื่อได้ขั้นตอนการทดลองเรียบร้อยแลว้  จึงให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเตรียมวัสดุอุปกรณ์

เพื่อใช้ในการทดลองในวันต่อไป คือ  ใบเตย กระเจี๊ยบ เก๊กฮวย ดอกอัญชัน น้้าตาลทรายน้้าเปล่า 
เกลือป่น เกลือเม็ด น้้าแข็งป่น กะละมัง ช้อน ถ้วยตวง หม้อไฟฟ้า ผ้าขาวบาง ภาชนะใส่น้้า ให้เด็กเป็น
ผู้เตรียมมาจากบ้าน

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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ขั้นที่ 4 สังเกตและการบรรยาย ( วันที่ 3 มีนาคม 2564 )
ครูให้เด็กที่ไปถามพ่อแม่  และน้าของจริงมาให้เพื่อน ๆ ได้ดูหน้าชั้นเรียน เด็ก ๆ ร่วมกันสรุปได้

ว่า  สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเยน็ได้ไหม โดยการน้าใบเตย กระเจี๊ยบ เก๊กฮวย ดอกอัญชัน มาต้ม
น้้าแล้วน้าไปใส่ในช่องฟิตให้เป็นน้้าแข็ง 

เด็กๆและครูไปหาค้าตอบโดยหาหนังสอืในห้องสมุดและดูอินเตอร์เน็ต  โดยแบ่งเด็กบางส่วนไป
หาหนังสือเรื่องสีธรรมชาติ  ให้น้ามาเพื่อขอยืมหนังสอืมาที่ห้องเรียนโดยมีคุณครูอ่านให้ฟัง และ
บางส่วนหาค้าตอบจากอินเตอร์เน็ต โดยมีคุณครูอ่านให้ฟัง จากการหาค้าตอบโดยวิธีหาหนังสือใน
ห้องสมุดและดูอินเตอร์เนต็ เด็กสรุปกันว่า  โดยการน้าใบเตย กระเจี๊ยบ เก๊กฮวย ดอกอัญชัน มาต้มน้้า
แล้วน้าไปใส่ในช่องฟิตให้เป็นน้้าแข็ง และมีอีกวิธีหนึ่งที่เด็ก ๆ สนใจมากที่สุดและไม่เคยท้าคือ การน้า
ใบเตย กระเจี๊ยบ เก๊กฮวย ดอกอัญชัน มาต้มน้้าแล้วน้าไปใส่ในถุง  เตรียมน้้าแข็งป่นพร้อมกับใส่เกลือ
เม็ดลงไปในกะละมังแล้วน้้าที่ต้มใส่ถุงมาใส่พร้อมกับเขย่า ๆ ไปเรื่อย ๆ

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564
เด็กได้หาค้าตอบโดยการทดลอง  ครูจึงให้แต่ละกลุ่มน้าวัสดุอุปกรณ์ที่รับผิดชอบมาเพื่อท้าการ

ทดลองโดยครูและเด็กช่วยกันตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะน้ามาทดลองในแต่ละกลุ่มและยงัก้าชับถึงการ
ทดลองให้ปลอดภัย จากนั้นครูให้เด็กทบทวนขั้นตอนการทดลองอีกครั้งก่อนการทดลองจริง ขั้นตอน
การทดลองที่เขียนไว้ประกอบการทบทวน และครูแจกวัสดุอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มเริ่มด้าเนินการทดลอง
ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้  โดยครูคอยสังเกตและให้ความช่วยเหลอืและครูยังใช้ค้าถามกระตุ้นให้เด็ก
สังเกต  สัมผัส และบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เด็กๆเห็น

ครู: ครูน้าใบเตย กระเจี๊ยบ เก๊กฮวย ดอกอัญชันมาให้ดู เด็กๆ สังเกตเห็นอะไรไหม
คุณบูม : ใบเตยครับ ใบมันมีสีเขียว หอม ๆ ใบมันเล็ก ๆ ยาว ๆ 
คุณแชมป์: กระเจี๊ยบครับ ดอกมันมีสีแดง กลม ๆ มีกลีบเล็ก ๆ หลายกลีบเลยครับ
คุณพีช : เก๊กฮวยค่ะ ดอกมันมีสีเหลือง มีกลิ่นหอม ดอกมันเล็กกว่ากระเจี๊ยบค่ะ
คุณอ้าย: ดอกอัญชันค่ะ ดอกมันมีสีม่วง ๆ น้้าเงิน ๆ ค่ะ ดอกมันเล็กที่สุดเลยค่ะ เล็กกว่า

ดอกกระะเจี๊ยบ  ดอกเก๊กฮวย อีกค่ะ

ค าถามีที่ 2 สีที่ท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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คุณซันเดย์ : ใช่ ๆ ดอกอัญชันมันก็จะนิ่ม ๆ กว่าดอกอื่น ๆ เลยนะครับ
จากนั้นเด็กๆก็ช่วยกันตวงน้้าใส่หม้อไฟฟ้าเพื่อต้มน้้าใบเตย กระเจี๊ยบ อัญชัน เก๊กฮวย โดยครู

เป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของเด็ก โดยต้มทีละน้้า(ใบเตย กระเจี๊ยบ เก๊กฮวย ดอกอัญชัน)และให้เด็ก
สังเกตการเปลี่ยนแปลง

ครู: เมื่อใส่ใบเตย ลงไปในน้้าเดือด เด็กๆ สังเกตเห็นอะไรไหม
คุณพีช : มันหอมกลิ่นใบเตยค่ะ
คุณเกรส : ใบเตยเปียกน้้าค่ะ ไม่ละลายน้้าค่ะ
ครู : แล้วมีใครเห็นอะไรไหม
คุณพลอย : น้้าที่ต้มใบเตยเปลี่ยนสีค่ะ เป็นสเีขยีวค่ะ
ครู : แล้วมีใครเห็นอะไรไหม
เด็กๆตอบว่า : ไม่เห็นครับ/ค่ะ
คร:ู น้าน้้าใบเตยที่ต้มแล้ว มาวางให้เย็นแล้วน้าไปแช่เก็บไว้ในตู้เย็นและครูก็ท้าการต้มน้้า

กระเจี๊ยบต่อ
ครู: เมื่อใส่กระเจี๊ยบ ลงไปในน้้าเดือด เด็กๆ สังเกตเห็นอะไรไหม
คุณอุ้มบุญ: มันหอมครับ
คุณการ์ฟิว: กระเจี๊ยบไม่ละลายน้้าเหมือนใบเตยเลยครับ
ครู : แล้วมีใครเห็นอะไรไหม
คุณเฟช: น้้าที่ต้มกระเจี๊ยบเปลี่ยนสีคะ่ เป็นสีแดงค่ะ
ครู : แล้วมีใครเห็นอะไรไหม
เด็กๆตอบว่า : ไม่เห็นครับ/ค่ะ
ครู: ครูน้าน้้ากระเจี๊ยบที่ต้มแล้ว มาวางให้เย็นแล้วน้าไปแช่เก็บไว้ในตู้เย็น

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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ขั้นที่ 4 สังเกตและการบรรยาย (ต่อ)
ในวันต่อมาครูให้นักเรียนท้าการทดลองต่อไป  โดยให้เด็กๆ ต้มน้้าต่ออีก คือ เก๊กฮวย อัญชัน

โดยครูเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของเด็ก และให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ครู: เมื่อใส่เก๊กฮวย ลงไปในน้้าเดือด เด็กๆ สังเกตเห็นอะไรไหม
คุณบูม : มันหอมกลิ่นเก๊กฮวยครับ
คุณแชมป์: เก๊กฮวยเปียกน้้าครับ ไม่ละลายน้้าเหมอืนใบเตยครับ
คุณสตังค์: ใช่ ๆและก็เหมือนกับกระเจี๊ยบด้วยครับ
ครู : แล้วมีใครเห็นอะไรไหม
คุณพีช: น้้าที่ต้มเก๊กฮวยเปลี่ยนสีค่ะ เป็นสีเหลืองค่ะ
ครู : แล้วมีใครเห็นอะไรไหม
เด็กๆตอบว่า : ไม่เห็นครับ/ค่ะ
ครู: น้าน้้าเก๊กฮวยที่ต้มแล้ว มาวางให้เย็นแล้วน้าไปแช่เก็บไว้ในตู้เย็นและครูก็ท้าการต้มน้้า

อัญชันต่อ
ครู: เมื่อใส่ดอกอัญชัน ลงไปในน้้าเดือด เด็กๆ สังเกตเห็นอะไรไหม
คุณอุ้มบุญ : ดอกอัญชันไม่ละลายน้้าเหมือนใบเตยเลยครับ
คุณแชมป์: ใช่ ๆและก็เหมือนกับกระเจี๊ยบด้วยครับ
คุณแพม : ใช่ ๆและก็เหมือนกับเก๊กฮวยด้วยค่ะ
ครู : แล้วมีใครเห็นอะไรไหม
คุณนุ่น : น้้าที่ต้มดอกอัญชันเปลี่ยนสีค่ะ เป็นสีม่วง ๆ น้้าเงินค่ะ
ครู : แล้วมีใครเห็นอะไรไหม
เด็กๆตอบว่า : ไม่เห็นครับ/ค่ะ
ครู: ครูน้าน้้าอัญชันที่ต้มแล้ว มาวางให้เย็นแล้วน้าไปแช่เก็บไว้ในตู้เย็น

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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วันที่ 8 มีนาคม 2564
ครูน้าน้้าที่ต้มไว้ออกมาจากตู้เย็น คือ น้้าใบเตย น้้ากระเจี๊ยบ น้้าเก๊กฮวย น้้าอัญชัน มาให้เด็ก ๆ 

ดูและสังเกตว่ามีลักษณะอย่างไร พร้อมกับท้าหวานเย็นกินกัน
คุณบูม : น้้าใบเตยมีสีเขียวอ่อนครับ
คุณแชมป์: น้้ากระเจี๊ยบมีสีแดงครับ
คุณยูโร : น้้าเก๊กฮวยมีสีเหลืองครับ
คุณเพลง : น้้าอัญชันมีสีน้้าเงินค่ะ
ครู : งั้นเรามาลองท้าหวานเย็นจากน้้าใบเตย น้้ากระเจี๊ยบ น้้าเก๊กฮวยและน้้าอัญชันกันดีกว่า

ค่ะ
ครูให้เด็ก ๆ แบ่งกลุ่มๆละ5คน จ้านวน 4 กลุ่ม กรอกน้้าลงไปในถุงและมัดยาง โดยครูเป็นผู้ให้

ความช่วยเหลือ แนะน้า เมื่อได้น้้าที่เตรียมไว้แล้วครูก็จัดเตรียมน้้าแข็งป่นใส่กะละมังพร้อมกับใส่เกลือ
เม็ดลงไปด้วยพร้อมกับให้เด็ก ๆ ช่วยกันเขย่า  โดยครูให้เด็กสังเกตและสนทนาซักถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

คุณข้าว: น้้าแข็งมันเย็นจังเลยค่ะ
คุณสตังค์ : ดูซิ น้้าแข็งกับเกลือมันเกาะกันแน่นเลยครับ
คุณอุ้มบุญ : ใช่ ๆ เกลือกับน้้าแข็งมันเกาะกันแถมเย็นอีกด้วยครับ
คุณแชมป์ : เขย่าเร็ว ๆ ซิอย่าหยุดนะ
คุณซันเดย์: มาเราจะช่วยเขย่า ๆ

เวลาผ่านไป 10 นาที ครูให้เด็ก ๆ สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง
คุณนุ่น : ดูนั่นสิ น้้าที่อยู่ในถุงเริ่มเป็นวุ้นๆแล้ว
คุณพลอย: ดูสีมันจะเปลี่ยนไปด้วย สีมันดูอ่อน ๆ ลงนะคะ
คุณเบิ้ล: ใช่ ๆ ครับ น้้าที่อยู่ในถุงเริ่มเป็นวุ้น ๆ และมีสีอ่อนลงครับ
คุณสตังค์: งั้นเขย่าต่อไปอีกมันจะได้เป็นเหมอืนหวานเย็นที่พี่ปรังพาเราไปซื้อกินไงครับ

ครูให้เขย่าต่อไปอีก และให้เด็กสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง เวลาไปผ่านไปอีก 5 นาที

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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วันที่ 8 มีนาคม 2564
คุณแพม : มันเป็นน้้าแข็งแลว้ค่ะ
คุณบูม: มันแข็งเหมือนหวานเย็นแล้วครับ
คุณนุ่น: หนูอยากลองกินจังเลยค่ะ
คุณสตังค์ : น้้าแข็งที่อยู่ในกะละมังก็ละลายเป็นน้้าด้วยครับ
เมื่อเด็กได้ท้าการทดลองเสร็จเรียบร้อยแลว้ ครูและเด็กจึงได้สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เด็ก ๆ 

สังเกตเห็นว่ามีอะไรบ้าง และให้น้าบันทึกผลการทดลองต่อไป

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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วันที่ 9 มีนาคม 2564

ขั้นที่ 5 บันทึกผล
เมื่อเด็กๆ แต่ละคนได้ทดลองสีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเย็นได้ไหมไปแลว้  ครูได้ให้เด็กๆ

บันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกที่เด็ก ๆ ร่วมกันออกแบบไว้
1.ครูให้เด็กๆออกมาเล่าให้ฟังว่า สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเย็นได้อย่างไรโดยครูเปน็ผู้จด

บันทึกค้าพูดของเด็กๆ แต่ละคนลงในแบบบันทึกเป็นรายบคุคล
2.ครูให้เด็ก ๆ วาดรูปสีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเย็นได้อย่างไร โดยเด็ก ๆ วาดหวานเย็นสี

ต่าง ๆ ตามใจชอบของเด็ก ๆ 
3.ครูน้าแบบบันทึกผลการทดลองที่เด็ก ๆ วาดไปติดบอร์ดหน้าห้องเรียนที่ครูเตรียมไว้ เมื่อ

น้าเสนอแล้ว
4.เพื่อให้เห็นผลการทดลองที่ชัดเจนจึงมีการลงความเห็นของเด็กๆแต่ละคนว่า “สีที่ท้าขึ้นมา

เองเอามาท้าหวานเย็นได้ไหม”
เด็ก ๆตอบว่า : สามารถน้ามาท้าหวานเย็นได้ครับ/ค่ะ

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)

เด็กและครูกินหวานเย็นแสนอร่อยด้วยกันอย่างมีความสุข

32



0โครงงานเรือ่ง”Story ของพีส่”ี

ขั้นที่ 6 สรุปและอภิปรายผล 
ครูและเด็กสนทนาร่วมกันถึงค้าถามที่เด็กอยากรู้ว่า “สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเย็นได้

ไหม” และครูให้เด็กๆทบทวนโดยให้ตัวแทนห้องออกมาเล่าถงึวิธีการทดลองว่าท้าอย่างไรบ้าง  และ
บอกผลการทดลองของแต่ละคนว่าได้ผลอย่างไร  โดยให้เด็ก ๆ แสดงความคิดเห็นของแต่ละคน 

ครู : จากผลการทดลอง“สีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเยน็ไดไ้หม”
เด็กๆ ตอบว่า : สามารถท้าหวานเย็นไดค้รับ /ค่ะ
ครู : แล้วเด็ก ๆสังเกตเห็นอะไรอีกไหมคะ
คุณซันเดย:์น้้าที่ต้มมีสีไม่เหมือนกันครับ
คุณบูม: ใบเตยน้้ามีสีเขียวอ่อนครับ
คุณนุ่น : กระเจี๊ยบน้้ามีสีแดงค่ะ
คุณเกรส : เก๊กฮวยน้้ามีสีเหลืองอ่อนค่ะ
คุณแชมป์ : อัญชันน้้ามีสีน้้าเงินครับ
คุณการ์ฟิว: น้้าแข็งมันเย็นครับ
คุณอุ้มบุญ: น้้าแข็งใส่รวมกับเกลือแล้วเขย่ามนัท้าให้น้้าที่เราเอาไปเขย่ามันเป็นหวานเยน็ได้

ครับ
คุณแชมป์ : ใช่ๆเป็นหวานเย็นแถมอร่อยด้วยนะ ชอบมากเลย
ดังนั้น เด็กจึงสรุปว่าสีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวานเย็นได้ โดยน้าไปต้มเป็นน้้าต่าง ๆ แล้วน้า

น้้าแข็งป่นกับเกลือมาใส่รวมกัน และน้าน้้าที่ต้มมาใส่ถุงและเอาไปเขย่าในกะละมังที่มีน้า้แขง็ป่นกับ
เกลือ จนกลายเป็นหวานเย็น

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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ขั้นที่ 6 สรุปและอภิปรายผล 
ผลจากการท าโครงงานค าถามที่ 2 เด็กเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆดังนี้

1. ผลการพัฒนาความสามารถพ้ืนฐาน 4 ด้าน
- เด็กสามารถเล่า/บอกวิธีการหาค้าตอบของตนเองได้ 
- เด็กรู้จักการตั้งค้าถามในสิ่งที่ตนสงสัย
- เด็กได้ลงมือท้าและทดลองด้วยตนเอง
- เด็กสามารถเรียนรู้เรื่องการท้าหวานเย็นจากสีที่ท้าขึ้นมาเองได้
- เด็กสามารถสรุปและน้าเสนอผลสรุปแก่คนอืน่ๆ ได้

1.1 ด้านภาษา
- เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาจากการสนทนาโต้ตอบแสดงความคิดเห็น
- เด็กบอกรายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์การทดลอง โดยใช้ค้าพูดของตัวเอง
- เด็กพูดอธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นจากการทดลอง
- เด็กได้พูด เล่า สิ่งที่พบด้วยค้าพูดของตนเอง

1.2 ด้านสังคม
- เด็กสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
- เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- เด็กเคารพกฎกติกาและปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน

1.3 ด้านการเคลื่อนไหวและทักษะการรับรู้ประสาทสัมผสั
- เด็กเคลื่อนไหวหยิบจับ ช้อนและตักตวงปริมาณได้คล่องแคล่ว

- เด็กสามารถใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตด้วยตนเองจนได้ข้อมูลที่ชัดเจน

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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ขั้นที่ 6 สรุปและอภิปรายผล 
ผลจากการท าโครงงานค าถามที่ 2 เด็กเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆดังนี้

2.ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.1 ทักษะการสังเกต

- การดมกลิ่น หยิบ จับ สัมผัส วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง 
2.2 ทักษะการวัด

- ใช้แก้วตวงน้้า
-ใช้ช้อนตวงน้้าตาลทราย

2.3 ทักษะการค้านวณ
- นับแก้วที่ตวงน้้า
- นับช้อนที่ตวงน้้าตาลทราย

2.4 ทักษะการจ้าแนกประเภท
- เปรียบเทียบสีของน้า้ที่ต้ม
- เปรียบเทียบสิ่งทีค่าดคะเนกับผลการทดลองว่าเหมอืนหรือต่างกัน

2.5 ทักษะการพยากรณ์หรือการคาดคะเนค้าตอบ
- เด็กสามารถคาดคะเนค้าตอบที่ตนเองคิดว่าสีที่ท้าขึ้นมาเองท้าหวาน

เย็นไดไ้หม

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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ขั้นที่ 6 สรุปและอภิปรายผล 
ผลจากการท าโครงงานค าถามที่ 2 เด็กเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆดังนี้

2.ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.6 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส และสเปสกับเวลา

- เด็กสามารถบอกได้ว่าเมื่อเขย่าน้้าแขง็กับเกลือเม็ดไปนานๆจะท้าให้น้้า
กลายเป็นน้้าแข็ง

-เด็กบอกได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปน้้าแข็งที่เขยา่จะละลายกลายเปน็น้้า
2.7 ทักษะการก้าหนดและควบคุมตัวแปร

- เด็กบอกได้ว่าเมื่อเขย่าน้้าแข็งกับเกลือในเวลาที่ต่างกัน  น้้าจะ
กลายเป็นวุ้นและกลายเป็นน้้าแข็ง

2.8 ทักษะการทดลอง
- เด็กสามารถออกแบบร่วมกันก้าหนดข้ันตอนในการท้าสีที่ท้าขึ้นมาเอง

เอามาท้าหวานเย็นไดไ้หมว่าต้องท้าอยา่งไร  ใช้วัสดุอะไรบ้าง
-เด็กสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก้าหนดได้
- เด็กสามารถสังเกตและออกมาเลา่ผลการทดลองได้

2.9 ทักษะการจัดกระท้า  และสื่อความหมายข้อมลู
- เด็กสามารถสรุปผลสิ่งที่สังเกตและทดลองได้โดยการสังเกต การลง

ความเห็น  และน้าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนให้ผู้อื่นเข้าใจ
2.10 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล

- เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวได้ว่าสีที่ท้าขึ้นมาเองเอามาท้าหวาน
เย็นได้  เพราะเหตุใด 

ค าถามีที่ 2 สีท่ีท าขึ้นมาเองเอามาท าหวานเย็นได้ไหม(ต่อ)
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