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สารจาก
ท่ีปรึกษาคณะทำางาน

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาด้านการศึกษาเป็น      
อย่างยิ่ง ทรงสนับสนุนเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย 

โครงการตามพระราชดำารฯิ ด้านการศกึษามีมากมาย ลว้นมีคุณค่าตอ่การพัฒนาการศกึษา 
เป็นทีย่อมรบัทัง้ภายในประเทศและในระดับนานาชาต ิตวัอยา่งหนึง่ได้แก ่โครงก�รมห�วทิย�ลัย

เด็ก ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนผ่านการคิดและลงมือปฏิบัติการทดลองโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิด
สร้างสรรค์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย นักวิจัยและนักวิชาการ ดูแลให้คำาปรึกษาอย่างใกล้
ชิด เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เมื่อมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบนัวจัิย จากการทำากจิกรรมรว่มกบัพ่ีเล้ียงทีเ่ป็นนกัวิจัย และนสิตินกัศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา

โครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทย เน้นการทำางานในลักษณะเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีมหาวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการจำานวน 20 แห่ง             
ทัว่ประเทศ และได้พัฒนากจิกรรมทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์
ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สำาหรับเยาวชน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำาเนินการจาก
โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออน�คต

 เนื่องในโอกาสโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครบรอบ 5 ปี จึงเป็นโอกาสอันดี
ที่จะรวบรวมกิจกรรม การทดลองจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และ 
แนวทางการจัดกิจกรรมให้กับผู้สนใจได้นำาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

การจัดทำาหนังสือเล่มนี้ คณะผู้จัดทำาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้คำาแนะนำา ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง ทำาให้หนังสือสำาเร็จได้ด้วยดี หวังว่า          
หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้รักและสนใจวิทยาศาสตร์ต่อไป

คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ

ที่ปรึกษาคณะทำางานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย



สารจาก
ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) มีภารกิจที่สำาคัญประการ
หนึง่ คือ การพัฒนาทรพัยากรมนษุยด้์านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ เพ่ือใหเ้ป็นบคุลากร
ทีมี่คุณภาพและสามารถทำาประโยชนต์อ่สงัคมและเศรษฐกจิ ผา่นโครงการและกจิกรรมทีห่ลากหลาย 
เช่น การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และฝึกอบรมเฉพาะทาง การจัดหานักวิทยาศาสตร์พ่ีเล้ียงดูแล การ
สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย ตลอดจนจุดประกายให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย
รุ่นใหม่ ได้เห็นความสำาคัญของการวิจัยและพัฒนา

โครงก�รมห�วทิย�ลัยเดก็ ประเทศไทย เป็นโครงการหนึง่ที ่สวทช. รว่มเป็นคณะเลขานกุาร
โครงการ ทำาหน้าที่ประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่ายการทำางาน
ที่เข้มแข็งในการพัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีท่รงมีพระมหากรณุาธคุิณโปรดเกลา้ฯ ให ้สวทช. 
สสวท. และมหาวิทยาลัยไทยดำาเนินการพัฒนาและจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนไทย
ได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เนื่องในวาระโอกาสท่ี โครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทย ครบรอบ 5 ปี สวทช. จึง
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและ สสวท. เพ่ือจัดทำาหนังสือครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัย
เด็ก ประเทศไทย  โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทีมคณะผู้เขียนจากหน่วยงานในโครงการและ
การสนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์จากโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด 

เพื่ออน�คต

สวทช. มีเจตนารมณ์มุ่งม่ันที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างกำาลังคนทางวิทยาศาสตร์       
และเทคโนโลยี ช่วยสร้างแรงบันดาลใจของเด็กๆ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ และหวังว่าหนังสือ             
เล่มนี้จะช่วยจุดประกายการเรียนรู้ สนุกกับการทดลอง และทำาให้เด็กหันมาสนใจและต้องการ             
เป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
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โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
ประเทศไทย

โครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่ดำาเนินการโดย 
เครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือดำาเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่านการลงมือปฏิบัติและการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือ     
นักวิทยาศาสตร์



โครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำาริ ให้สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ช�ติ (สวทช.) สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยเครือข่ายใน
ประเทศไทย และองค์กรคว�มรว่มมือแลกเปล่ียนท�งวชิ�ก�รแหง่สหพันธรฐัเยอรมน ี(DAAD)  รเิริม่ดำาเนนิ
การนำาร่องในประเทศไทย โดยได้เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai 
Institutes for Biological Sciences เมืองเซี่ยงไฮ้ ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 
ซ่ึงโครงการมหาวทิยาลัยเด็กในครัง้นัน้ได้รบัการขยายผลมาจากโครงการมหาวทิยาลยัเด็ก จากหอ้งปฏบัิติ
การทอยโทแล็บ มห�วิทย�ลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี 

ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินเปิดโครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก ประเทศไทย ณ บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร โดยมี ดร.รูดอล์ฟ 
เฮอร์แบส และ ดร.แฟรงค์  คูนิเกอร์ วิทยากรหลักจากมห�วิทย�ลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐเยอรมนี 
ถวายรายงานและแนวทางดำาเนินงานโครงการมหาวิทยลัยเด็ก  จัดนิทรรศการแสดงตัวอย่างกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมทดลองให้กับเด็กและเยาวชน

 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย...
สร้างโอกาสในการเรียนรู้

โครงการได้ดำาเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  ร่วมทำากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย โดยมี                   
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพ่ีเล้ียงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คอยดูแลให้คำา
แนะนำาในการทำากิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอ่มา ในปี พ.ศ. 2556 โครงก�รมห�วทิย�ลัยเดก็ ประเทศไทย ได้รบัความรว่มมือ
จากสถาบนัอุดมศกึษา 8 แหง่ ได้แก ่จุฬ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั มห�วทิย�ลยัเกษตรศ�สตร ์
มห�วิทย�ลัยมหิดล มห�วิทย�ลัยศิลป�กร มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ และ
สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก   
และเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย  

 



การดำาเนินการประสบผลสำาเร็จอย่างดียิ่ง ในปี พ.ศ. 2559 ทางโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจาก 
บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้โครงการ Chevron 

Enjoy Science: สนกุวทิย ์พลังคดิ เพือ่อน�คต ในการดำาเนนิงานและขยายเครอืขา่ยสูส่งัคมและสาธารณะ
ในวงกว้างมากขึ้น ซ่ึงการขยายเครือข่ายจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม
ทั้งด้านวิชาการและบุคลากร ในการพัฒนากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำาหรับเด็กและเยาวชน การขยายเครือข่ายจึงคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเพิ่มอีก 10 แห่ง ได้แก่ 
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏร�ชนครินทร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏรำ�ไพพรรณี มห�วิทย�ลัย
ขอนแก่น มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รี มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ มห�วิทย�ลัย
พะเย� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครนิทร ์มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏนครศรธีรรมร�ช เพ่ือรว่มกนัจัดกจิกรรมใหแ้กเ่ด็ก
และเยาวชนไทยใหไ้ด้รบัแรงบนัดาลใจและมีทศันคตทิีดี่ตอ่วทิยาศาสตร ์และพัฒนาศกัยภาพการเรยีนรู้
ของเด็กและเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น

แผนการดำาเนินงานของโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ในส่วนของมหาวิทยาลัย
เครือข่ายในช่วงระหว่างเดอืนเมษายน 2559 - มีนาคม 2560 ทางโครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็กฯ ตั้ง
เป้าหมายให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดกิจกรรมหน่วยงานละ 3 ครั้ง รวมมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้นไม่ตำ่ากว่า 6,000 คน

1. มีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือเอก 

   คอยดูแลให้คำาแนะนำาระหว่างทำากิจกรรม

2. เน้นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้

   เด็กลงมือทดลองหรือปฏิบัติด้วยตนเอง 

3. สถานที่จัดกิจกรรมควรเลือกสถานที่สร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ได้ดี เช่น ห้อง

   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆ ยกเว้นบางหัวข้อที่เป็นงาน

   ภาคสนาม เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งแวดล้อม

4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 8 - 15 ปี

5. เน้นจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัย

   เครือข่าย
6. การออกแบบกิจกรรม มีการคำานึงถึงความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำาถาม และค้นหาคำาตอบ 
 ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในช่วงอายุที่สามารถเรียนรู้ได้สูงสุด
2. เพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากิจกรรม
 ที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
3. เพื่อนำาร่องการพัฒนาหลักสูตรและคู่มือกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้
 แนวทางการลงมือทำาด้วยตนเอง (hands-on) และนำาต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียน
4. เพื่อวางรากฐานระยะยาวในการเตรียมความพร้อมและสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรรุ่นใหม่ 
 ให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 

วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร

แนวทางดำาเนินการโครงการมีอะไรบ้าง



มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิด วิทยาศาสตร์สู่เยาวชน

เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ มีทัศนคติที่ดี
ต่อการทดลองวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนา
ทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำาถาม - ค้นหา
คำาตอบด้วยตนเอง

“ปรากฏการณ์รวมตัวของ
เหล่ามหาวิทยาลัย พร้อมใจ
เปิดประตูต้อนรับเด็กไทย
สู่การเรียนรู้  และทดลอง
สนุกสนานในรั้วมหาวิทยาลัย 
โดยมีอาจารย์คอยดูแลให้   
คำาแนะนำา”

มารู้จักกับรูปแบบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเด็ก

มหาวิทยาลัย + เด็ก  = มหาวิทยาลัยเด็ก



“เมื่อเด็กอย�กรู้อย�กเห็น เร�ไม่พล�ดที่จะชวนเด็ก
ตั้งคำ�ถ�มแปลกใหม่และสร้�งสรรค์ 

และค้นห�คำ�ตอบด้วยตนเอง”

“คว�มคิดเชิงวิเคร�ะห์ (Critical thinking)  และทำ�ง�นอย่�งนักวิทย�ศ�สตร์มืออ�ชีพ
ส�ม�รถฝึกได้ในโครงก�รมห�วิทย�ลัยเด็ก”

“หล�กหล�ยส�ข�และโจทย์ใหม่ๆ น่�สนใจ ส�ม�รถพบได้ในกิจกรรมมห�วิทย�ลัยเด็ก”
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“เด็กได้รับก�รแนะนำ�อ�ชีพวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนก�รเชื่อมโยงคว�มรู้ที่ได้รับม�ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน”

Children
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Critical
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มารู้จักกับรูปแบบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเด็ก

แผนภาพความสัมพันธ์ของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

ที่มาภาพ:
https://eucu.net/video/



หนว่ยงานความร่วมมือในโครงการ

มหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำาไพพรรณี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์





นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมายังมีเรื่องราวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง โดยตัวอย่างในการทดลองที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาเป็นการทดลองง่ายๆ ถ้าหากผู้เรียนมีความสนใจเรื่องเหล่านี้ เม่ือได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย ยังมีสาขาวิชาที่หลากหลาย ซึ่งจะได้ศึกษาในระดับลึกลงไปอีก เช่น คณะวิทยาศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง และทำาให้ความรู้ความสนใจที่มีอยู่ได้มีโอกาสต่อยอด นำาไปใช้ประกอบอาชีพได้ เช่น ภาควิชาชีววิทยา สัตววิทยา ชีวเคมี เคมี พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ความรู้ในวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา เป็นพื้นฐานนำาไปประกอบอาชีพเป็น นักวิจัย ครูอาจารย์ นักสิ่งแวดล้อม นักอนุกรมวิธาน หรือในคณะอ่ืนๆ เช่น คณะวนศาสตร์ ผู้ที่จบแล้วก็ไปเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่า คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเภสัชกร ใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต มาค้นคว้าหาสารเคมีต่างๆ เป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นต้น  ยิ่งเวลาผ่านไปมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเกิดขึ้นทำาให้เราศึกษาธรรมชาติระดับเล็กลงไปเรื่อยๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี ทำาให้เรามีเทคโนโลยีที่เลียนแบบธรรมชาติมากมาย หรือการศึกษาสิ่งที่อยู่ไกลโพ้น เพื่อค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ และตอบสิ่งที่สงสัยในอดีตได้อีกมากมาย

ค้นหาความลับ
ในธรรมชาติ  โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่

   มนุษย์อาศัยอยู่ได้เพราะมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ปรากฎการณท์างธรรมชาตหิลายๆ อยา่ง ล้วนมีผลตอ่การดำารงชวีติมนษุย ์การศกึษาลักษณะของธรรมชาติในหลายแง่มุม เช่น ศึกษาเรื่องโลกและบรรยากาศ ผลของการศึกษาเหล่านั้นทำาให้มนุษย์พยากรณ์อากาศได้ การศึกษาธรรมชาติยังมีอีกหลายๆ ด้าน ตั้งแต่ขนาดเล็กระดับอะตอม ไปถึงขนาดใหญ่ระดับจักรวาล ผลของการศึกษาล้วนมีผลต่อการดำารงชีวิตหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ        มากมาย

ถา้หากเรามองธรรมชาตทิีอ่ยูร่อบตวัเรา ไม่
วา่จะเป็นอากาศทีอ่ยูร่อบตวั หรอืมองใหก้วา้งขึน้
แม้จะเป็นสวนสาธารณะ สวนเล็กๆ ในบ้าน หรือ
ที่โรงเรียน นอกจากจะทำาให้เกิดความรู้สึกผ่อน
คลาย สดชื่นแล้ว คงดีไม่น้อย ถ้าได้สังเกตพืช 
สัตว์ สิ่งมีชีวิตต่างๆ รอบตัว อาจทำาให้เกิดความ
สงสัยจนเกิดเป็นคำาถาม เช่น ทำาไมพืชแต่ละชนิด
แตกต่างกัน ความแตกต่างของใบ ดอก ผล เป็น          

         ส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่ ของพืช พืชแต่ละชนิดมี
ประโยชนแ์ละโทษ อยา่งไร จะทราบได้อยา่งไร  การตัง้คำาถามลักษณะนีเ้ป็น
คุณสมบตัสิำาคัญของการศกึษาด้านวทิยาศาสตร ์ซ่ึงนกัวทิยาศาสตรใ์ชห้ลัก
การต่างๆ  มาใช้จำาแนกพืช เช่น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีเส้นใบแบบขนาน พืชใบ
เลี้ยงคู่มีเส้นใบแบบตาข่าย การค้นพบประโยชน์และโทษของพืช ซึ่งขึ้นกับ  
    สารเคมีทีส่ะสมในเซลล์พืช สสีนัของดอกไม้ ใบไม้ มาจากไหน โครงสรา้ง
    ที่แตกต่างกันของแมลง และสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นอย่างไร ทำาไมถึงเป็น
     อย่างนั้น และมีประโยชน์อย่างไรกับการดำารงชีวิตของตัวมันเอง และ    
        สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้มหัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับพืชและสิ่งมีชีวิตนี้
    สะสมกันมายาวนานเป็นพันปี  



การศกึษาโครงสรา้งภายในของพืช รวมทัง้สารตา่งๆ ทีพื่ชสรา้งขึน้และเกบ็สะสมไวภ้ายในเซลล์
เป็นการศึกษาที่ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ สารที่เก็บสะสมภายในเซลล์พืช ได้แก่ สารสี (pigment) 
เช่น คลอโรฟิลล์ เป็นต้น สารอาหารจำาพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และของเสียที่ถูกเก็บอยู่ใน
รูปของผลึก สำาหรับเนื้อเยื่อพืช ปกติแบ่งเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ คือ 

ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร. อรุโณทัย จำาปีทอง 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 90 นาที   
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

การทดลองเรื่อง  
ทายสิฉันมาจากไหน

สารที่พืชผลิตขึ้นโดยปกติจะถูกเก็บไว้ภายในเซลล์ ส่วนใหญ่เป็นสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชและมนุษย์สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น แป้ง น้ำามัน น้ำามันหอม
ระเหย เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ยงัอาจพบของเสยีทีพื่ชเกบ็อยูใ่นรปูของผลึก โดยเฉพาะ
ผลึกของแคลเซียมออกซาเลต (calcium oxalate) ที่สามารถพบได้ตามยอดผักต่างๆ 
ถ้าถูกนำาเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยการกินเข้าไปในปริมาณมากอาจก่อให้เป็นโรคนิ่วได้
เช่นกัน นอกจากนี้ เนื้อเยื่อพืชบางชนิดยังสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้ 
เช่น เส้นใยพืชใช้ถักทอเสื้อผ้า ทำาเชือก กระดาษ เป็นต้น

สาระสำาคัญ

ระบบเนื้อเยื่อผิว ได้แก่ เนื้อเยื่อชั้นผิว (epidermis) เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุด เรียงตัวกัน 1 ชั้น
เซลล์ เกิดจากเนื้อเยื่อเจริญกำาเนิดผิว (protoderm) ในช่วงการเติบโตปฐมภูมิของพืช (primary 
growth) เซลล์ผิวบางเซลล์อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นปากใบ เซลล์ขนหรือต่อมหลั่งสารได้ ในพืชใบ
เล้ียงคู่ที่มีอายุมากเซลล์ผิวนี้จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อคอร์กที่สร้างมาจากคอร์กแคมเบียม (cork 
cambium) ซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงการเติบโตทุติยภูมิของพืช (secondary growth) เนื้อเยื่อคอร์กนี้
ประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงกันหลายชั้นเซลล์
ระบบเนื้อเยื่อพื้น ได้แก่ เนื้อเยื่อพาเรงคิมา เนื้อเยื่อคอลเลงคิมา และเนื้อเยื่อสเกลอเรงคิมา
ระบบเนื้อเยื่อลำ�เลียง ได้แก่
เนือ้เยือ่โฟลเอ็ม เป็นเนือ้เยือ่ทีท่ำาหนา้ในการลำาเลียงอาหาร ประกอบด้วย ซฟีทวิป์เมมเบอร ์เซลล์
คอมพาเนียน โฟลเอ็มพาเรงคิมา และโฟลเอ็มไฟเบอร์ โดยเซลล์ที่ทำาหน้าที่ในการลำาเลียง คือ ซีฟ
ทิวป์เมมเบอร์และเซลล์คอมพาเนียน ส่วนเซลล์ที่ทำาหน้าที่ให้ความแข็งแรง คือ โฟลเอ็มไฟเบอร์   
เนือ้เยือ่ไซเล็ม เป็นเนือ้เยือ่ทีท่ำาหนา้ในการลำาเลียงน้ำา ประกอบด้วย เวสเซล เทรคีด ไซเล็มพาเรงคิ
มา และไซเลม็ไฟเบอร ์เซลล์ทีท่ำาหนา้ทีใ่นการลำาเลียง คือ เวสเซลและเทรคีด สว่นเซลล์ทีท่ำาหนา้ที่
ให้ความแข็งแรง คือ ไซเล็มไฟเบอร์

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

1.

2.
3.
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เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของ
กล้องจุลทรรศน์และสามารถใช้งานได้ เพ่ือให้     
ผู้เรียนสามารถทำาสไลด์พืชสดได้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักเซลล์และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ 
ของพืช รวมทั้งสารที่เก็บสะสมไว้ภายในเซลล์

การทดลองเรื่อง  
ทายสิฉันมาจากไหน

1.1 ศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์และวิธีการใช้
1.2 เรียนรู้วิธีการทำาสไลด์พืชสด
1.3 สังเกตลักษณะของเซลล์พืชและสารที่สะสมในเซลล์จากสไลด์พืชสด 

ในการทำากิจกรรมควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 - 6 คน

กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ 
ใบรายงาน 
จานแก้ว
ใบมีดโกน 
แผ่นสไลด์และกระจกปิดสไลด์ 
น้ำากลั่น
สีย้อมไอโอดีน (Iodine) 
สีย้อมซาฟรานิน โอ (Safranin O) ความเข้มข้น 0.5% 
สีย้อมซูดาน ทรี (Sudan III) 
สีย้อมอะนิลีน ซัลเฟต (Aneline sulphate)
(ถ้าไม่มีใช้ซาฟรานิน โอ แทนได้) 
เข็มเขี่ย 
พู่กัน เบอร์ 2 
กระดาษชำาระ 

การทดลอง

วัสดุ อุปกรณ์

ที่                       รายการ                                   จำานวนต่อกลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

3 กล้อง
1 ชุด/ผู้เรียน 1 คน
3 จาน
3 อัน
20 ชุด
1 ขวด
1 ขวด
1 ขวด
1 ขวด
1 ขวด

3 อัน
3 อัน
1 ม้วน

เอพิเดอร์มิส
คอลเลงคิมา

พาเรงคิมา 
(สะสมคลอโรพลาสต์)

โฟลเอ็มไฟเบอร์

ซีฟทิวป์เมมเบอร์

ไซเล็มไฟเบอร์

เวสเซล

พาเรงคิมา

จุดประสงค์ของกิจกรรม

ภาพรวมการทดลอง

1.

2.
3.
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         ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับพืชต่อไปนี้ 
    มันฝรั่ง มะกรูด ขิง พริกหยวก (สีแดง) 

    ว่านกาบหอย ก้านบอน ก้านมะละกอ ใบชบา 
ผลสาลี่ ยอดฟักทอง สาหร่ายหางกระรอก 

ต้นหญ้า เพื่อนำามาใช้ทำาสไลด์สด 
ตามขั้นตอนดังนี้

สำาหรับการลอกผิวใบมีวิธีการ ดังนี้
นำาใบพืชมาฉีกแบบเฉียงจนเห็นเยื่อ
ใสบริเวณรอยฉีก (ก) จากนั้นวางใบ
ลงบนกระจกสไลด์แล้วใช้ใบมีดโกน
ตัดให้เหลือแต่ส่วนของเยื่อใส ใบที่
เหลือทิ้งไป (ข)

ย้อมชิ้นส่วนด้วยสีซาฟรานิน โอ 0.5% 
ซับสีออกด้วยกระดาษชำาระ แล้วหยด
ด้วยน้ำากลั่น 1 หยด ลงบนชิ้นส่วนพืช จากนั้นปิดชิ้นส่วนพืช
ที่ย้อมสีแล้วด้วยกระจกปิดสไลด์

การทดลองเรื่อง  
ทายสิฉันมาจากไหน

ขั้นทดลอง
แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 5 - 6 คน 

แต่ละกลุ่มจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับ
กล้องจุลทรรศน์และวิธีการใช้ 

รวมทั้งการสาธิตการทำาสไลด์พืชสด
จากผู้สอน (ประมาณ 20 นาที)

ก

ข

1. ตัดชิ้นส่วนพืชให้เป็นแผ่น
  บาง ๆ ด้วยใบมีดโกน

2. ใช้พู่กันเขี่ยชิ้นส่วนที่ตัดได้
   ลงในจานแก้วที่มีนำ้าอยู่

4. นำาชิ้นส่วนที่เลือกมาวางบน
   แผ่นสไลด์

5. ย้อมสีชิ้นส่วนพืชด้วยสี
   ย้อมที่เหมาะสม เช่น ย้อม
   เม็ดแป้งด้วยสารละลายไอโอดีน

6. ซับสีย้อมออกด้วยกระดาษ
   ชำาระ

7. หยดนำ้ากลั่นลงบนชิ้นส่วนพืช
   หลังจากซับสีย้อมออกแล้ว

8. ปิดชิ้นส่วนพืชที่ย้อมสีแล้ว
   ด้วยกระจกปิดสไลด์

3. เลือกชิ้นส่วนที่บาง

18



1. มันฝรั่ง 
2. มะกรูด 
3. ขิง 
4. พริกหยวก (สีแดง) 
5. ว่านกาบหอย 
6. ก้านบอน
7. ก้านมะละกอ
8. ใบชบา 
9. ผลสาลี่ 
10. ยอดฟักทอง
11. สาหร่ายหางกระรอก 
12. ต้นหญ้า 

ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชและสารต่างๆ ที่
พืชเก็บสะสมไว้ภายในเซลล์ พร้อมเฉลย แต่ละกลุ่ม
ตรวจดูความถูกต้องและให้คะแนน โดยมีพี่เลี้ยงคอย
ให้ความช่วยเหลือ ความรู้ที่ได้นำามาประกอบการเล่น
เกมทายปริศนา โดยการฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
แบบเปิดแผ่นป้ายที่ให้นักเรียนเลือกที่ละแผ่น เมื่อ

เปิดแล้วถ้านักเรียนพอเดาได้ก็สามารถตอบเพื่อเก็บ
คะแนนได้เลย แต่ถ้ายังตอบผิดอยู่ก็จะให้เลือกเปิด
แผ่นป้ายต่อไปซึ่งรูปที่ปรากฏจะต่อกันแบบจิ๊กซอว์

ผู้เรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ?

ชิ้นส่วนของมันฝรั่งเมื่อย้อมด้วย

ไอโอดีนจะติดสีอะไร ? 

สิ่งที่ติดสีย้อมเป็นสาร

จำาพวกใด ?

การทดลองเรื่อง  
ทายสิฉันมาจากไหน

ตาราง สรุปการย้อมสีพืช

        ชิ้นส่วนพืช                  การย้อมสี

ย้อมด้วยไอโอดีน
ย้อมด้วยซูดาน ทรี
ไม่ต้องย้อม
ไม่ต้องย้อม
ไม่ต้องย้อม
ไม่ต้องย้อม
ไม่ต้องย้อม
ไม่ต้องย้อม
ย้อมด้วยอะนิลีน ซัลเฟต
ย้อมด้วยซาฟรานิน โอ
ไม่ต้องย้อม
ย้อมด้วยซาฟรานิน โอ

นำาสไลด์มาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ
เลนส์ประกอบ สังเกตสิ่งที่มองเห็นแล้วนำามาจับคู่กับ
ภาพที่พบในใบรายงานเพื่อหาคำาตอบว่าเซลล์หรือสิ่งที่
พบเห็นภายในเซลล์มาจากพืชชนิดใดและส่วนใดของ
พืช โดยให้เวลาทำา 45 นาที โดยจะเลือกทำาข้อใด
ก่อนก็ได้ แต่ผู้เรียนในกลุ่มต้องช่วยกันทำาให้ได้คำา

ตอบมากที่สุดในเวลาที่กำาหนด
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เกิดอะไรขึ้น
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ยกตัวอย่างเช่น 

การทดลอง เรื่อง  
ทายสิฉันมาจากไหน

หยดนำ้ามันจากผิวมะกรูด ย้อมด้วยซูดานทรีเม็ดแป้งจากมันฝรั่งย้อมด้วยไอโอดีน

โอเลโอเรซินจากเหง้าขิง ไม่ย้อมสี โครโมพลาสต์จากพริกหยวก ไม่ย้อมสี

คลอโรพลาสต์จากใบสาหร่ายหางกระรอก ไม่ย้อมสี แอนโทไซยานินในใบว่านกาบหอย (ลอกผิวใบ) ไม่ย้อมสี

ปากใบชบา  ลอกผิวใบ ไม่ย้อมสี สเกลอรีด (เป็นเซลล์ในระบบเนื้อเยื่อพื้น) ในผลสาลี่ ย้อมอะนิลีน ซัลเฟต

ผลึกรูปเข็มจากก้านบอน  ไม่ย้อมสี ผลึกรูปดอกกุหลาบจากก้านใบมะละกอ ไม่ย้อมสี

มัดท่อลำาเลียงรูปหน้ากากในต้นหญ้า ย้อมซาฟรานิน โอ ท่อลำาเลียงนำ้าจากยอดฟักทอง ย้อมซาฟรานิน โอ
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การทดลองเรื่อง  
ทายสิฉันมาจากไหน

ใบงาน กิจกรรม ทายสิฉันมาจากไหน
กลุ่มที่.....................

ชื่อ 1....................................................2...................................................
    3...................................................4...................................................
    5...................................................

จากภาพดังต่อไปนี้นักเรียนคิดว่าสามารถพบได้ ในพืชชนิดใด

สิ่งที่เห็นคือ.............................สิ่งที่เห็นคือ.....................สิ่งที่เห็นคือ...............................
พบในพืช................................พบในพืช.......................พบในพืช...................................
สีย้อม...................................สีย้อม...........................สีย้อม.....................................

สิ่งที่เห็นคือ.............................สิ่งที่เห็นคือ.....................สิ่งที่เห็นคือ...............................
พบในพืช................................พบในพืช.......................พบในพืช...................................
สีย้อม...................................สีย้อม...........................สีย้อม.....................................

สิ่งที่เห็นคือ.............................สิ่งที่เห็นคือ.....................สิ่งที่เห็นคือ...............................
พบในพืช................................พบในพืช.......................พบในพืช...................................
สีย้อม...................................สีย้อม...........................สีย้อม.....................................

สิ่งที่เห็นคือ.............................สิ่งที่เห็นคือ.....................สิ่งที่เห็นคือ...............................
พบในพืช................................พบในพืช.......................พบในพืช...................................
สีย้อม...................................สีย้อม...........................สีย้อม.....................................

คะแนน
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การทดลองเรื่อง  
สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม

ในปัจจุบัน พืชมีดอกมีความสำาคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้นนอกเหนือจาก
การเป็นปัจจัยสี ่มนษุยมี์ความตอ้งการสภาพแวดล้อมทีดี่ ความรม่รืน่และสวยงาม ตลอดจนการ
ใช้พืชดอกในการตกแต่งประดับประดาอาคารสถานที่หรือแม้แต่การใช้ตกแต่งในจานอาหารกัน
มากขึน้ ดังนัน้จงึสามารถพบเหน็ไม้ดอกนานาชนดิปลูกกนัอยูท่ัว่ไปและมนษุยน์ำามาใชป้ระโยชน์
ในด้านต่างๆ พืชมีดอกจัดเป็นกลุ่มพืชที่มีความหลากหลายทางโครงสร้างสูงอันเป็นผลมาจาก
ความหลากหลายทางพันธุกรรม การศึกษาโครงสร้างโดยเฉพาะส่วนของดอกเป็นการฝึกการ
สงัเกตทีน่ำาไปสูก่ารเรยีนรูแ้ละเขา้ใจในหลกัการของการจัดจำาแนกพืชได้ เม่ือมีความรูค้วามเขา้ใจ
แล้วการเรยีนรูน้ัน้จะเป็นพ้ืนฐานสำาคัญท่ีจะปลูกฝงัใหเ้หน็ความสำาคัญของความหลากหลายของ
พืชที่อยู่รอบตัวและก่อให้เกิดการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป

ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร. อรุโณทัย จำาปีทอง 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 90 นาที  
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

ดอกไม้จัดเป็นส่วนของพืชที่เปล่ียนแปลงมาจากกิ่งและใบเพ่ือทำาหน้าที่
สืบพันธุ์ มีองค์ประกอบ 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นกลีบเลี้ยง ชั้นกลีบดอก ชั้นเกสรเพศผู้ 
และชัน้เกสรเพศเมีย พืชแตล่ะชนดิมีลกัษณะรปูรา่งของโครงสรา้งในแตล่ะชัน้แตก
ตา่งกนั พืชท่ีจัดอยูใ่นวงศเ์ดียวกนัหรอืมีความใกลช้ดิมากขึน้จะมีลกัษณะของดอก
คลา้ยกนัมากกวา่พืชท่ีจดัอยูค่นละวงศ ์ดังนัน้ลกัษณะตา่งๆ ของดอกจึงสามารถ
นำามาใช้ในการจัดจำาแนกพืชร่วมกับโครงสร้างอื่นๆ ได้

สาระสำาคัญ

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักส่วนต่างๆ ของพืช  
2. เพื่อให้ผู้เรียนสังเกตและเปรียบเทียบใบและดอกของพืชแต่ละชนิด 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาโครงสร้างดอก และสามารถไปใช้สืบหาวงศ์ของพืชร่วมกับลักษณะอื่นได้

จุดประสงค์ของกิจกรรม
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การทดลองเรื่อง  
สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม

1.1 ศึกษาโครงสร้างทั่วไปของพืช
1.2 ศึกษาวิธีการใช้แผนผังการสืบหาวงศ์พืช
1.3 ศกึษาดอกไม้ตวัอยา่งและนำาไปใชป้ระกอบกบัแผนผงัขอ้ 1.2 เพ่ือหาวงศข์องดอกไม้ 
    

คู่มือศึกษาพรรณไม้อย่างง่าย (พฤกษศาสตร์สำาหรับเยาวชน 
ดาวน์โหลดจาก http://www.dnp.go.th/botany/BFC/index.html)
กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ (stereo microscope) 
หรือแว่นขยาย
แผนผังการสืบหาวงศ์พืชอย่างง่าย 
ใบงาน
เข็มเขี่ย 
ปากคีบ
ใบมีดโกน
พืชตัวอย่าง (ชบา แค เข็ม หางนกยูงไทย บานบุรี พลับพลึง) 

ภาพรวมการทดลอง

การทดลอง

วัสดุ อุปกรณ์

ที่                                       รายการ                                       จำานวนต่อกลุ่ม

1

2

3
4
5
6
7
8

1- 2 ชุด

1 ฉบับ
1 ชุด/ผู้เรียน 1 คน

2 อัน
2 อัน
1 อัน
3 กิ่ง

และเพ่ือใหผู้เ้รยีนค่อยๆ ทำาความเขา้ใจกบัโครงสรา้งของพืชโดยเฉพาะสว่นของดอก 
โดยในการทำากิจกรรมควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน
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การทดลองเรื่อง  
สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม

4. ผู้สอนอธิบายส่วนต่างๆ ของพืชแต่ละ
ชนิด เช่น อธิบายว่าส่วนของหูใบอยู่ในพืช
ที่ศึกษาชนิดใดบ้าง อยู่ตำาแหน่งใด หรือ
ส่วนของกลีบเล้ียงคือตรงไหน มีกี่กลีบ 
เชื่อมหรือแยกจากกัน และจับไปโยงเข้า
กับแผนผังการสืบหาวงศ์พืช ซึ่งจะเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการจัดหมวดหมู่พืชอย่าง
ง่ายโดยใช้ลักษณะภายนอกและการใช้รูป
วธิานจากการจำาแนกด้วยแผนผงัการสบืหา
วงศข์องพืช จากนัน้เฉลยวงศข์องพืชทีไ่ด้รบั
แจก แตล่ะกลุ่มตรวจดูความถกูตอ้งและให้
คะแนน  

ผู้เรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ? 
ดอกหางนกยูงไทยมีกลีบเลี้ยง
และกลีบดอกอยู่ตรงไหน ?
 ใครเห็นรังไข่แล้วบ้าง ?

2. ผู้สอนอธิบายเรื่องโครงสร้างของดอก

ให้ผู้เรียนฟังก่อนท่ีจะลงมือศึกษาพืชด้วย

ตนเอง โดยใหส้บืค้นจากคู่มือศกึษาพรรณไม้ 

พฤกษศาสตรส์ำาหรบัเยาวชนจากลงิค์ http://

www.dnp.go.th/botany/BFC/index.html  

เพ่ือที่จะอธิบายว่าส่วนใบประกอบด้วยก้าน

ใบ หูใบ แผ่นใบ มีเรียงตัวของใบบนกิ่งเป็น

อย่างไร รวมทั้งอธิบายโครงสร้างดอกซ่ึง

ประกอบด้วยกลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศ

ผู้และเกสรเพศเมีย (ประมาณ 15 นาที) 

ขั้นทดลอง
  ในการทำากิจกรรมควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 - 6 คน 

1. แจกพืชใหผู้เ้รยีนแตล่ะกลุม่ โดยผูเ้รยีน
จะได้รบัพืชตอ่ไปนี ้ชบา แค เขม็ หางนกยงู
ไทย บานบุรี พลับพลึง โดยพืชแต่ละชนิด
จะมีองค์ประกอบต่างๆ ครบ ได้แก่ กิ่งที่
มีใบและดอกสมบรูณ ์และแตล่ะกลุม่จะได้
รับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ
หรือแว่นขยายให้

3. ชี้แจงการใช้แผนผังการสืบหาวงศ์พืชและจุดประสงค์ของการทำากิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าใจ เพือ่ให้แต่ละกลุม่ช่วยกนัหาวา่พืชแตล่ะชนดิ จดัอยูใ่นวงศใ์ด โดยมีแผนผงัสำาหรับการสืบหาวงศ์พืชให้ศึกษาประกอบ ซ่ึงในขั้นตอนนี้แต่ละกลุ่มจะต้องศึกษาโครงสร้างใบและโครงสร้างของดอกอย่างละเอียด เพ่ือนำาข้อมูลมาใช้ในการหาวงศ์พืชจากแผนผงัท่ีแจกใหไ้ป ใหผู้เ้รยีนชว่ยกนัทำาให้ได้มากที่สุดในเวลาที่จำากัด (ประมาณ 45 นาที) โดยไม่จำาเป็นต้องเรียงลำาดับชนิดพืช เลือกต้นไหนทำาก่อนก็ได้ บันทึกชื่อวงศ์ของพืชแต่ละชนิดที่หาได้ลงในใบงาน
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การทดลองเรื่อง  
สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม

ดอกไม้แต่ละชนิดที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นดอกสมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เกิดอะไรขึ้น

1. ดอกชบา

2. ดอกหางนกยูงไทย

3. ดอกเข็ม

เกสรเพศผู้

เกสรเพศผู้

มัดเกสร
เพศผู้

ยอดเกสร
เพศเมีย

ก้านชูเกสรเพศเมีย

กลีบดอก

กลีบดอก

กลีบดอก

ยอดเกสรเพศเมีย

กลีบเลี้ยง

กลีบเลี้ยง

กลีบเลี้ยง

ริ้วประดับ

ออวุล

ออวุล

รังไข่

รังไข่

รังไข่

ก้านชูเกสรเพศเมีย
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แผนผังสำาหรับการสืบหาวงศ์พืช
เส้นทางสู่ครอบครัวดอกไม้

การทดลองเรื่อง  
สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม

วงศ์ 
Orchidaceae

กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ 
(1 กลีบมีขนาดใหญ่) เกสรตัวผู้

และเกสรตัวเมีย
เชื่อมติดกันเป็น 1 แท่ง

กลีบดอก 6 กลีบ กลีบวงนอก 3 กลีบ 
กลีบวงใน 3 กลีบ เกสรตัวผู้

และเกสรตัวเมียเชื่อมแยกกันเป็นอิสระ 
เกสรตัวผู้มี 6 อัน

เกสรตัวผู้มี 2 ชุด 
ชุดที่ 1 มี 9 อันเชื่อมติดกัน 

ชุดที่ 2 มี 1 อัน

รังไข่อยู่เหนือ
วงกลีบ

รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ เกสรตัวผู้มี 4 อัน
อยู่ระหว่างกลีบดอก

ใบออกแบบตรงข้าม มีหูใบระหว่างใบ

เกสรตัวผู้มีจำานวนมาก
เชื่อมติดกันเป็นหลอด

วงศ์ 
Fabaceae

วงศ์ 
Malvaceae

วงศ์ 
Rubiaceae

วงศ์ 
Amaryllidaceae

เส้นใบแบบขนาน
กลีบดอกมี
3, 6 กลีบ

เส้นใบแตกแขนง
กลีบดอกมี
4, 5 กลีบ

Start
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เข็ม อยู่ในวงศ์..................................... 

การทดลองเรื่อง  
สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม

คะแนน

ใบงาน กิจกรรม สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม

ชื่อ-สกุล .................................................................................
โรงเรียน.................................................................................

พืชต่อไปนี้อยู่ในวงศ์ใด

แค อยู่ในวงศ์.......................................             กล้วยไม้ อยู่ในวงศ์............................

ชบา อยู่ในวงศ์.......................................            พลับพลึง อยู่ในวงศ์...........................
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โครงสร้างภายนอกของใบมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ แผ่นใบ ก้านใบ และหูใบ

ภาพที่ 1 โครงสร้างภายนอกของใบ

ปลายใบ (Apex)

เส้นกลางใบ (Midrib)

เส้นใบ (Vein)

ขอบใบ (Margin)

ฐานใบ (Base)
ซอกใบ (Axile)

ก้านใบ (Petiole)

หูใบ (Stipule)

ออกแบบกิจกรรมโดย กรกนก จงสูงเนิน 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
เวลาที่ใช้ดำาเนินกิจกรรม 60 นาที   
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

การทดลอง เรื่อง 
ใบไม้ลอกคราบ

ในชีวิตประจำาวันเราพบเห็นใบไม้ร่วงหล่นทับทมและค่อยๆ ย่อยสลายไป หาก
ต้องการที่จะเก็บใบไม้ที่สวยงาม ให้อยู่กับเราไปนานๆ  มีวิธีเก็บได้หลายวิธี เช่น ใช้
การนำาใบไม้มาทับด้วยของหนักเพ่ือให้ได้ใบไม้แห้งทั้งใบ แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า 
Color-tinted Skeleton Leaves คือการเก็บใบไม้ไว้ในรูปแบบของเส้นใย ที่ช่วยให้
เก็บใบไม้ไว้ได้นาน ซึ่งนอกจากจะนำามาใช้ในการศึกษาลักษณะของเส้นใบได้แล้ว ยัง
สามารถนำามาประยุกต์ทำาเป็นของตกแต่งจากใบไม้สวยๆ แขวนประดับบ้านได้ด้วย   

ส่วนที่มีลัษณะคล้ายใบขนาดเล็ก
ติดอยู่ตรงฐานของก้านใบ ส่วนที่ติดกับกิ่ง
หรือลำาต้นหูใบมีรูปร่างแตกต่างกันตาม
ชนิดของพืช พืชบางชนิดอาจไม่มีหูใบ

เชื่อมโยงสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน

สาระสำาคัญ

แผ่นใบ (blade หรือ lamina) มักมีขนาดใบและรูปร่างต่างกัน มีส่วนประกอบดังนี้
ให้สังเกตเส้นกลางใบ (midrib) ซึ่งต่อเป็นเนื้อเดียวกับก้านใบ จากเส้นกลางใบแยก
ออกเป็นเส้นใบ (vein) ซึ่งจะแยกแขนงออกไปอีกเป็นเส้นแขนงใบ (vientet) โดยการ
เรียงของเส้นใบ (venation) ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นแบบขนาน (parallel venation) 
และในใบเลี้ยงคู่เป็นแบบตาข่าย 
ก้านใบ (petiole) ติดกับแผ่นใบตรงฐานใบ โดยมากก้านใบมีลักษณะกลม 
หูใบ (stipule) เป็นระยางค์ อยู่ตรงโคนก้านใบ ลักษณะเป็นริ้ว หนามหรือต่อมเล็กๆ 

1.

2.
3.

28



โครงสร้างภายในของใบ ประกอบด้วยเนื้อเยื่อต่างๆ 3 ส่วน ได้แก่ 
1. เอพิเดอร์มิส (Epidermis) เป็นชั้นที่อยู่นอกสุด เรียงตัวแถวเดียว ไม่มีคลอโรพลาสต์อยู่ทาง
   ด้านบนและด้านล่างของใบ
2. มีโซฟิลล์ (Mesophyll) เป็นเนือ้เยือ่ทีอ่ยูร่ะหวา่งชัน้เอพิเดอรมิ์สทัง้ 2 ด้าน ในเนือ้เยือ่มีโซฟิลล์
   มีคลอโรพลาสต์อยู่ภายใน 
3. มัดทอ่ลำาเลยีง (vascular bundle) ประกอบด้วยเนือ้เยือ่ไซเลม็และเนือ้เยือ่โฟลเอ็ม โดยเรยีง
   ติดต่อถึงกันอยู่ในเส้นใบ   
เอพิเดอร์มิส และมีโซฟิลล์ มีผนังเซลล์เป็นสารจำาพวกเซลลูโลส ซ่ึงสามารถย่อยสลายได้ง่าย
ด้วยด่าง ส่วนที่เป็นมัดท่อลำาเลียงมีผนังเซลล์ที่หนาและแข็งแรง เนื่องจากมีลิกนินเป็นส่วน
ประกอบ ซ่ึงเป็นสารที่มีความแข็งแรง และความหนาแน่นสูง ทำาให้ลิกนินคงทนต่อการย่อย
สลายด้วยด่างมากกว่าเซลลูโลส

ภาพที่ 2 โครงสร้างภายในของใบ

การทดลอง เรื่อง 
ใบไม้ลอกคราบ

เอพิเดอร์มิส

เอพิเดอร์มิส

มีโซฟิลล์

มีโซฟิลล์

มัดท่อลำาเลียง

มัดท่อลำาเลียง

ปากใบ

ปากใบ
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เรียนรู้โครงสร้างของใบ และวิธีการจัดเก็บโครงร่างของใบพืช
เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปร่างใบและเส้นใบของพืชต่างชนิดกัน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการตกแต่งจากใบไม้ และสามารถนำาไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (20% Sodium hydroxide หรือ NaOH)
ความเข้มข้น 20% (หรือน้ำายาล้างท่อ 300 กรัม (g) ต่อน้ำา 1,000 มิลลิลิตร (ml)
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite: NaClO) 
หรือใช้น้ำายาไฮเตอร์ 
สีผสมอาหาร 
บีกเกอร์ขนาด 600 มิลลิลิตร (ml) (สำาหรับใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 20%)
บีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิลิตร หรือแก้วพลาสติก (สำาหรับใส่สารละลายไฮโปคลอไรท์)
ปากคีบ 
แปรงสีฟัน
จานพลาสติก 
กระดาษทิชชู 
ถุงมือยาง
กรรไกร 
กะละมัง 

การทดลอง เรื่อง 
ใบไม้ลอกคราบ

ส่วนที่ 1 : ลอกคราบใบไม้ 
การย่อยสลายเนื้อเยื่อผิวของใบไม้ และคงเหลือส่วนที่เป็นเส้นใบของใบไม้ ด้วย

สารละลายด่าง เพื่อลอกส่วนที่เป็นเซลลูโลสออกไปให้มากที่สุด จนเหลือเพียงเส้นใบ 

ส่วนที่ 2 : ความสวยงามของเส้นใบ 
การฟอก/ย้อมสีเส้นใบของใบไม้ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเก็บรักษา  

ภาพรวมการทดลอง

กิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

การทดลอง

วัสดุ อุปกรณ์

300 มิลลิลิตร (ml)

100 มิลลิลิตร (ml)

100 มิลลิลิตร (ml)
1 ใบ
1 ใบ
1 อัน
1 ด้าม
1 ใบ

1 ม้วน
1 คู่

1 ด้าม
1 ใบ

ที่              รายการ                                             จำานวนต่อกลุ่ม

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จุดประสงค์ของกิจกรรม
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1. ตวงสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 300 มิลลิลิตร (ml) ใส่บีกเกอร์ ตั้งบนเตาให้ความร้อน 
   หม�ยเหตุ : ให้ผู้เรียนสวมถุงมือเพื่อป้องกันส�รเคมีและใส่ผ้�ปิดจมูกเพื่อป้องกันกลิ่น 
2. เลือกชนิดใบไม้ และขนาดตามต้องการ ใส่ลงในสารละลายด่าง (โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือ
   นำ้ายาล้างท่อ) ปิดฝาภาชนะเพื่อป้องกันกลิ่น และป้องกันสารละลายกระเด็นใส่ขณะต้ม

การทดลอง เรื่อง 
ใบไม้ลอกคราบ

ขั้นตอนการทดลอง

หลังจากที่ต้มใบไม้ในสารละลายด่างที่ร้อน และนำามาขัดด้วยแปรง
สีฟันเบาๆ เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ของแผ่นใบจะค่อยๆ หลุดออกไปทีละน้อย 
สว่นทีเ่หลือจะมีลักษณะคล้ายตาขา่ย ซ่ึงเป็นมัดทอ่ลำาเลียงของใบทีมี่ความ
แข็งแรง มีลักษณะคล้ายกับลวดลายของผ้าลูกไม้ หลังจากแช่ในสารฟอก
สทีำาใหโ้ครงรา่งใบมีสขีาวขึน้ และสามารถทำาใหมี้สตีามทีต่อ้งการโดยการ
แช่ในสีผสมอาหารในขั้นตอนสุดท้าย

เกิดอะไรขึ้น

7. นำาโครงร่างใบไม้มาตากลมหรือผึ่งแดดจนแห้ง แล้วจัดเก็บเป็นตัวอย่างโครงร่าง
   ใบไม้ในซองหรือถุงพลาสติกที่แห้งและสะอาดเพื่อใช้สำาหรับศึกษาโครงสร้างของ
   เส้นใบต่อไป

5. จุ่มโครงร่างใบลงใน
   สารละลายฟอกสี (โซเดียม
   ไฮโปคลอไรท์) 1 นาที   
   สังเกตการเปลี่ยนแปลง

4. นำาใบไม้ออกมาล้างสารละลายด่าง
   ด้วยน้ำาเปล่า แล้วใช้แปรงสีฟันถูเบาๆ 
   จนเหลือเพียงโครงร่างใบ

3. ต้มใบไม้ใสารละลายด่าง
   ที่เดือด ประมาณ 5 นาที 
   สังเกตการเปลี่ยนแปลง

6. ล้างสารละลายฟอกสี (โซเดียมไฮโป
   คลอไรท์) ด้วยน้ำาเปล่า แล้วจุ่มลงใน
   สีผสมอาหาร 1 นาที
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ชื่อพื้นเมือง : โพธิ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa L.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ชื่อสามัญ : Sacred Fig Tree, Pipal Tree, 
Bohhi Tree, Bo Tree, Peepul
การใช้ประโยชน์ : ใบมีสรรพคุณช่วยลดระดับ
น้ำาตาลในเลือด 
ผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคหัวใจและเป็นยา
ช่วยขับพิษ เมล็ดใช้เป็นยาลดไข้ 

ตัวอย่างการเก็บผลงานการลอกใบโพธิ์ 

และแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

การทดลองนี้ใช้สารเคมีอันตรายและมีความร้อนสูง ควรปฏิบัติตามดังนี้

 คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

การทดลอง เรื่อง 
ใบไม้ลอกคราบ

ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาในบริเวณพ้ืนดินหรือในน้ำา ส่วนที่เหลือจะเป็นเพียงเส้นใบ
คล้ายตาข่าย คล้ายกับที่เราทำาในกิจกรรมนี้ แต่การเปลี่ยนแปลงเกิดได้ช้ามากๆ การต้ม
ในสารละลายด่างทำาให้ย่นระยะเวลา แต่ถ้าต้มนานเกินไปสารละลายด่างจะย่อยสลายสาร       
ลิกนินซึ่งเปน็ส่วนประกอบของโครงร่างใบไม้ จึงต้องใช้การขัดที่ผิวใบไม้ที่ต้มแล้วด้วยแปรง
สีฟันเบาๆ เพื่อช่วยให้เนื้อเยื่อหลุดออกไป จากการทดลองนี้ ทำาให้เราสามารถเห็นโครงร่าง
ของเส้นใบชัดเจนขึ้น สามารถบ่งชี้ว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ หรือใบเลี้ยงเดี่ยวและเก็บไว้เป็นของ
สะสม หรือของที่ระลึกได้

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

สามารถนำาใบไม้ที่ลอกคราบ
มาเคลือบพลาสติกใส ทำาเป็น

ที่คั่นหนังสือได้ หรือนำามาใส่ซอง
พลาสติก เพื่อเก็บไว้ศึกษาข้อมูล

ทางพฤกษศาสตร์ของ
พรรณไม้ได้ 

การนำามาประยุกต์ใช้

สวมอปุกรณ์ความปลอดภยัขณะปฏิบัติงาน ไดแ้ก่ เสื้อปฏิบัติการ แว่นตา
นิรภัย ถุงมือป้องกันสารเคมีและผ้าปิดจมูก
ศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอย่างละเอียด และใช้ความ     
ระมัดระวัง ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโซเดียมไฮโปคลอไรท์
ควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ หรือผู้ปกครอง
 

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
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แมลงเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างเรียวยาวทรงกระบอก ลำาตัวซีก
ซ้ายและซีกขวามีลักษณะสมมาตรกัน (bilateral symmetry) คือ 
โครงสรา้งและอวัยวะของซีกซ้ายและซีกขวาจะเหมือนกนั ลำาตวัของ
แมลงมีลักษณะเป็นปล้อง (segments) ลำาตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ส่วนหัว (head) ส่วนอก (thorax) และส่วน
ท้อง (abdomen) แมลงตัวเต็มวัยแทบทุกชนิดมีขา 3 คู่ ขาแต่ละ
คู่ตั้งอยู่ทางด้านข้างของอก ขาของแมลงมีหน้าที่นอกเหนือไปจาก
การเคลื่อนไหว เช่น ใช้ในการขุด จับ รับความรู้สึก ทำาความสะอาด
รา่งกาย วา่ยน้ำา สรา้งรงั ใชเ้ป็นทีฟั่งเสยีงหรอืใชใ้นการทำาเสยีง และ
เป็นที่เก็บอาหาร  โดยทั่วไปแล้วแมลงมีปีก 2 คู่ แต่ในบางกลุ่มปีก
มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น แมลงวัน มีปีกคู่เดียว ส่วนปีกคู่หลังจะ
เหลือเพียงติ่งขนาดเล็ก แมลงหางหนีบ มีปีกคู่แรกสั้นเพียงครึ่ง
เดียว แมลงในบางวรรณะของมด ปลวก ตั๊กแตนกิ่งไม้ ไม่มีปีก 
เป็นต้น แมลงแต่ละชนิดมีลักษณะและรูปร่างของปากแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับการกินอาหาร 

การทดลอง เรื่อง  
ตัวต่อ 6 ขา

ออกแบบกิจกรรมโดย ดร.จุรีมาศ วังคีรี
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
เวลาที่ใช้ในการดำาเนินกิจกรรม 45 นาที 
ระดับชั้น ประถมศึกษา

แมลงเป็นสตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลังทีมี่จำานวนชนดิมากทีส่ดุในโลก และมีบทบาทสำาคัญมาก
ต่อมนุษย์ โดยส่วนใหญ่แล้วแมลงมีประโยชน์มากกว่ามีโทษ ซึ่งแมลงที่มีโทษมีเพียง 1% ของ
แมลงทั้งหมด บทบาทของแมลงในด้านที่มีประโยชน์ ได้แก่ แมลงช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้ง ผีเสื้อ 
เป็นต้น แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ เช่น จ้ิงหรีด ดักแด้ไหม หนอนรถด่วน เป็นต้น แมลงให้
ผลผลิตทางการค้า เช่น น้ำาผึ้ง ผ้าไหม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทบาทในด้านอื่นๆ อีกมาก เช่น 
ช่วยเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ให้
ความสวยงามทางธรรมชาต ิเป็นตน้ สว่นบทบาทด้านทีเ่ป็นโทษ ได้แก ่แมลงทำาลายพืชเพาะปลูก 
แมลงกัดต่อยคนและสัตว์ เป็นพาหะนำาโรค หรือแมลงที่สร้างความรำาคาญ

สาระสำาคัญ

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำาวัน
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กระดาษสีหลากสี  
กระดาษแข็งหลากสี  
กรรไกร 
สก๊อตเทป 
กาวลาเท็กซ์ 
เชือกฟาง 
ลวดเส้นเล็ก 
กระดาษแผ่นใหญ่ 30x60 เซนติเมตร (cm) 
พลาสติกสีใส 

เพ่ือให้รู้จักลักษณะที่สำาคัญของแมลง พร้อมๆ กับ
การเรียนรู้และบทบาทของแมลงท่ีมีต่อชีวิตมนุษย์เพ่ือให้
เข้าใจการเจริญเติบโตและการดำารงชีวิตของแมลง

การทดลองแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
การทดลองที่ 1 :
1.1 การต่อแบบจำาลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)
1.2 ประดิษฐ์ชุดแบบจำาลองตัวเต็มวัยของแมลง
การทดลองที่ 2 : เรียนรู้ระยะการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนรูปร่างของแมลง

ภาพรวมการทดลอง

วัสดุ อุปกรณ์

ที่                 รายการ                        จำานวน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

15 แผ่น
15 แผ่น
1 ด้าม
1 ม้วน
1 กระปุก
1 ม้วน
1 ม้วน
4 แผ่น
3 แผ่น

การทดลอง เรื่อง  
ตัวต่อ 6 ขา

จุดประสงค์ของกิจกรรม
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แบ่งผู้เรียนเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 3 คน ให้ตั้งชื่อแต่ละกลุ่ม เป็น ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ
แจกกระดาษภาพแบบจำาลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลงที่ตัดเป็นส่วนประกอบของแมลง (ผึ้ง 
ยุง มด ผีเสื้อ) ไว้แล้ว ซึ่งแต่ละกลุ่มได้รับกระดาษที่ตัดเป็นส่วนประกอบของแมลงทุกตัว โดยที่
ทุกชิ้นส่วนจะปะปนกัน
แจกกระดาษแผน่ใหญ่ขนาดประมาณ 30x60 เซนตเิมตร (cm) กลุม่ละ 1 แผน่ พรอ้มกาวลาเทก็ซ์
ผู้เรียนนำาชิ้นส่วนแต่ละส่วนที่ได้รับแจกมาต่อกันให้เป็นรูปร่าง และต่อส่วนประกอบของแมลง
แต่ละตัวให้ถูกต้อง ภายในเวลา 10 นาที
ผูส้อนตรวจสอบดูวา่ถกูตอ้ง ภายในเวลาทีก่ำาหนด หรอืไม่ พรอ้มกบัอธบิายสว่นประกอบทีส่ำาคัญ 
เช่น มีขา 6 ขา อยู่บนส่วนอกของแมลง ใช้แยกออกจากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อย่างพวกแมงมุม 
แมงป่อง ปู เป็นต้น/มีปีก 2 คู่ ตั้งอยู่บนส่วนอก ใช้ในการเคลื่อนที่ หรือบิน/มีหนวด 1 คู่ ไว้ใช้
ในการนำาทาง หรือชิมรส รับสัมผัส
ผู้สอนอธิบายเรื่องปากที่แตกต่างกัน (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ได้แก่
ผึ้ง มีปากแบบกัดเลีย (chewing-lapping mouth) ใช้สำาหรับกัดกลีบดอกไม้และเลียน้ำาหวาน 
ยุง มีปากแบบเจาะดูด (piercing sucking mouth) ลักษณะเป็นแท่งคล้ายเส้นด้าย ใช้สำาหรับ
ดูดเลือดกินเป็นอาหาร 
มด มีปากแบบกดักนิ (chewing mouth) กรามและฟันมีขนาดใหญ่ ใชก้ดัเค้ียวอาหาร หรอืตอ่สู ้
ผีเสื้อ มีปากแบบดูดกิน (siphoning mouth) ลักษณะคล้ายงวง ยืดหดได้ ใช้สำาหรับดูดกิน   
น้ำาหวานจากดอกไม้ 

 

การทดลอง เรื่อง  
ตัวต่อ 6 ขา

การทดลองที่ 1 
การต่อแบบจำาลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ) 
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กระดาษสีที่ตัดส่วนต่างๆ ของแมลงไว้เรียบร้อยแล้ว ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ 
ขนาดประมาณ 15x15 เซนติเมตร (cm) อย่างละ 9 ชุด 

วธิกีารประดษิฐเ์พือ่ตอ่แบบจำาลองช้ินส่วนโครงสรา้งของแมลง (ผ้ึง ยุง มด ผีเส้ือ)  

การทดลอง เรื่อง  
ตัวต่อ 6 ขา

การตัดกระดาษเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของผึ้ง

การตัดกระดาษเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของมด

การตัดกระดาษเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของผีเสื้อ

การตัดกระดาษเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของยุง

1.1 การต่อแบบจำาลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)  
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ภาพชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง

การทดลอง เรื่อง  
ตัวต่อ 6 ขา

ผึ้ง

ยุง

1.1 การต่อแบบจำาลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)  

คำาชี้แจง : ตัดส่วนประกอบแต่ละชิ้นส่วน เพื่อใช้ในกิจกรรมการต่อส่วนประกอบโครงสร้างของแมลง
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การทดลอง เรื่อง  
ตัวต่อ 6 ขา

มด

ผีเสื้อ

ภาพชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง

1.1 การต่อแบบจำาลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)  

คำาชี้แจง : ตัดส่วนประกอบแต่ละชิ้นส่วน เพื่อใช้ในกิจกรรมการต่อส่วนประกอบโครงสร้างของแมลง
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การทดลอง เรื่อง  
ตัวต่อ 6 ขา

แบบจำาลองของยุงและวิธีการสวมใส่เข้ากับตวัโดยใช้เชือกร้อย

แบบจำาลองของมดและวธิกีารสวมใส่เข้ากับตัวโดยใช้เชือกร้อย

แบบจำาลองของผีเส้ือและวิธีการสวมใส่เขา้กบัตวัโดยใช้เชือกร้อย 

1.2 ประดิษฐ์ชุดแบบจำาลองตัวเต็มวัยของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)

แบบจำาลองของผ้ึงและวิธีการสวมใสเ่ขา้กบัตวัโดยใชเ้ชอืกรอ้ย

วิธีการประดิษฐ์แบบจำาลองระยะการเจริญเติบโตของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)

ผู้เรียนประดิษฐ์ชุดแบบจำาลองฯ โดยใช้
กระดาษแขง็สตีา่งๆ เสน้ลวด พลาสตกิใส ประกอบ
กันเป็นรูปร่างระยะตัวเต็มวัย คือ ส่วนปีก ส่วนหัว 
และส่วนท้อง พร้อมร้อยเชือกฟางของแต่ละส่วน
เพื่อให้เรียนเอาไปสวมเข้ากับตัวได้
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แจกชดุศกึษาระยะการเจรญิเตบิโตของแมลง คือ ไข ่หนอน ดักแด้ ตวัเตม็วยั ของแมลงแตล่ะ
ตัว (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ ระยะตัวเต็มวัยใส่ประกอบเป็นชุดแมลง) ตามชื่อแต่ละกลุ่ม

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอระยะการเจริญเติบโตของแมลง ซึ่งแต่ละกลุ่มมี 4 คน ให้   
ผูเ้รยีนสามคน ถอืภาพระยะไข ่ตวัอ่อน และดักแด้ สว่นอีกหนึง่คนใสช่ดุแบบจำาลองของตวัเตม็
วัยของแมลงที่เตรียมไว้ ให้เวลาทุกกลุ่มนำาเสนอ 10 นาที (ให้ทำาท่าประกอบตามพฤติกรรม
ของแมลงชนิดนั้นๆ)

การทดลอง เรื่อง  
ตัวต่อ 6 ขา

การทดลองที่ 2 
เรียนรู้ระยะการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง

ผู้เรียนได้เรียนรู้ส่วนประกอบและลักษณะสำาคัญของแมลง สามารถ

แยกแมลงออกจากสัตว์กลุ่มอื่นๆ ได้

ผู้เรียนได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการเจริญเติบโตของแมลง

ผู้เรียนได้เรียนรู้บทบาทที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของแมลงแต่ละชนิด

คำาอธิบายประกอบขณะที่แต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอ

ไข่ หนอน ดักแด้ อยู่ในรัง 
ตัวหนอนเคลื่อนที่ไม่ได้ มี
ผึ้งงานคอยป้อนอาหาร 
ดักแด้ไม่กินอาหาร แล้ว
ลอกคราบเป็นตัวผึ้ง

ไข่อยู่บนผิวน้ำาหรือที่ชื้น 
ลูกน้ำายุงและตัวโม่งอยู่
ในน้ำา แล้วฟักเป็นตัวยุง

ไข่ หนอน ดักแด้อยู่ในรัง 
ตัวหนอนเคลื่อนที่ไม่ได้ มีมด
งานคอยป้อนอาหาร ดักแด้ 
ไม่กินอาหาร แล้วลอกคราบ
     เป็นตัวมด

ตัวเมียวางไข่บนใบไม้ ฟักเป็น
  ตวัหนอน กนิใบพืชเป็นอาหาร 
   เปลี่ยนเป็นดักแด้ ซึ่งไม่กิน
   อาหารและลอกคราบเป็น
    ตัวผีเสื้อ (ใช้เวลาประมาณ 
    10 นาที) 

ผึ้ง ยุง

มด
ผีเสื้อ

เกิดอะไรขึ้น
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การทดลอง เรื่อง  
ตัวต่อ 6 ขา

ไข ่หนอน ดกัแดข้องผึง้ วาดภาพระบายสี และตดัติดบนแผน่โฟม

ไข ่หนอน ดกัแดข้องยงุ วาดภาพระบายสี และตดัติดบนแผน่โฟม

ชุดศึกษาระยะการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง
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การทดลอง เรื่อง  
ตัวต่อ 6 ขา

ไข ่หนอน ดกัแดข้องมด วาดภาพระบายสี และตัดติดบนแผน่โฟม

ไข ่หนอน ดกัแดข้องผเีสือ้ วาดภาพระบายสี และตดัตดิบนแผน่โฟม

Adult

Adult

Pupa

Pupa

Eggs

Eggs

Larva

Larva
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การทดลอง เรื่อง  
ตัวต่อ 6 ขา

ผึ้ง 

ยุง

มด

ผีเสื้อ

คำาอธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง

ผึ้งมีการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ ไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย เป็นแมลงสังคม ซึ่งดำารงชีวิตอยู่เพียงตัวเดียวเป็นระยะเวลานานไม่ได้ ผึ้งแต่ละรังมี 3 วรรณะ คือ ผึ้งนางพญาหนึ่งตัว ผึ้งตัวผู้หลายร้อยตัว และผึ้งงานอีกจำานวนหลายพันหรือหลายหมื่นตัว แต่ละวรรณะมีหน้าที่แตกต่างกัน ผึ้งนางพญามีหนา้ทีว่างไข ่ผึง้ตวัผูมี้หนา้ทีผ่สมพันธุก์บันางพญา และผึ้งงานที่ส่วนใหญ่เราพบเห็นได้ทั่วไป เป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นหมัน มีหน้าที่หาอาหาร คือน้ำาหวานและเกสรดอกไม้ และยงัทำาหนา้ทีใ่นการป้องกนัรัง ทำาความสะอาดรัง เล้ียงดูป้อนอาหารตัวอ่อนที่อยู่ในรัง ผึ้งนับว่าเป็นแมลงที่มีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์ นอกจากเป็นแมลงที่มีบทบาทช่วยผสมเกสรมากที่สุดแล้ว ยังให้น้ำาผึ้งและอ่ืนๆ อีก เช่น          ไขผึ้ง นมผึ้ง เป็นต้น

ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลก มีอยู่ประมาณ 
3,450 ชนิด อาศัยอยู่ได้ทั่วๆไป ทั้งในป่า ในบ้าน
หรือนอกบ้าน ยุงที่รู้จักกันดีและเป็นพาหะนำาโรค
มาสูค่น ได้แก ่ยงุลายเป็นพาหะนำาโรคไขเ้ลือดออก 
และยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำาโรคมาลาเรีย 

ยุงมีการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ ไข่ ตัว
อ่อนหรือลูกน้ำา ตัวโม่ง และตัวเต็มวัยหรือตัว
ยุง ปากของตัวยุงมีลักษณะเรียวแหลมคล้ายเข็ม 
เพ่ือใช้ในการดูดกินของเหลว ตัวเมียดูดกินเลือด
คนหรือสัตว์เป็นอาหาร ส่วนตัวผู้กินน้ำาหวานเป็น
อาหาร ตัวเมียวางไข่ในแหล่งน้ำาที่เหมาะสม การ
วางไข่มีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับชนิดของยุง เช่น 
วางไข่บนผิวน้ำา หรือบนวัสดุที่ชื้นใกล้ผิวน้ำา ไข่
ใช้เวลา 2-3 วันในการฟักเป็นระยะตัวอ่อนหรือ
ลูกน้ำา ซ่ึงอาศัยและหากินอาหาร เช่น แบคทีเรีย 
โปรโตซัวส์ ยีสต์ สาหร่าย และพืชน้ำาขนาดเล็กที่
อยู่ในน้ำา ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์จึงเป็นตัวโม่ง ซ่ึง
เป็นระยะพักตัวไม่กินอาหาร ใช้เวลา 2-4 วันจึง
ลอกคราบกลายเป็นตัวยุง

ลักษณะของมดเหมือนแมลงอ่ืนๆ คือ มี
สว่นหวั สว่นอก และสว่นท้อง แตมี่ลักษณะพิเศษ 
คือ มีเอว ซ่ึงเป็นส่วนท้องช่วงต้นที่คอดกิ่วลง 
มดเป็นแมลงสังคมเช่นเดียวกับผึ้ง ในแต่ละรัง
จะมีมดราชินี มดเพศผู้ และมดงานซึ่งมีจำานวน
มากที่สุด มดบางชนิดมีวรรณะมดทหาร แต่ละ
วรรณะทำาหน้าที่แตกต่างกันชัดเจน และมีการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกภายในรัง ปาก
ของมดเป็นลักษณะแบบท่ีใชก้ดัและกนิอาหาร ซ่ึง
อาหารของมดมีค่อนข้างหลากหลาย กินทั้งสัตว์
ขนาดเลก็อ่ืนๆ ซากสตัวท์ีต่ายแลว้ เมลด็พืช หรอื
กนิอาหารทีเ่ป็นของเหลว มดมีบทบาทตอ่มนษุย์
ในด้านที่เป็นโทษ เช่น ถ้าอาศัยอยู่ในบ้านเรือน
ก็จะสร้างความรำาคาญและก่อให้เกิดความเสีย
หาย ทำาลายพืชเพาะปลูก มดบางชนิดสามารถ
กัดต่อยคนให้เกิดความเจ็บปวดได้ แต่มดบาง
ชนิดมีประโยชน์ เช่น เป็นอาหารของมนุษย์ ช่วย
รักษาสมดุลของระบบนิเวศโดยกินซากของสิ่งมี
ชีวิตต่างๆ

ผีเสื้อเป็นแมลงที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็น

ที่รู้จักกันดี ทั้งนี้เพราะลักษณะของลำาตัวซึ่งมีปีก

ใหญ่และมีสีสันสวยงาม การเจริญเติบโตมี ระยะ

ไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย

ที่เป็นผีเสื้อ ตัวหนอนของผีเสื้อมีลักษณะแตก

ต่างกันตามวงศ์และสกุล ส่วนใหญ่กินใบพืชเป็น

อาหาร ตัวหนอนของผีเสื้อมีความสำาคัญทางการ

เกษตรมาก มีหลายชนดิทีเ่ป็นศตัรทูำาลายพืชผลที่

ปลูก บางชนิดกัดกินเสื้อผ้าและเส้นใยหรืออาหาร

ที่เก็บในครัวเรือน ส่วนระยะดักแด้จะไม่กินอาหาร

ประมาณ 7-10 วัน แล้วจะลอกคราบเป็นตัวเต็ม

วยั ปีกมีลกัษณะเป็นแผน่บาง  ลกัษณะทีส่ำาคัญคือ 

ลำาตัว ปีก ขา มักปกคลุมด้วยเกล็ดเล็กๆ เรียกว่า 

scale ซึ่งเป็นสีต่างๆ เรียงซ้อนทับกัน ทำาให้เกิด

ลวดลายและสีสัน ปากของผีเสื้อส่วนใหญ่เป็นท่อ

หรอืงวงยาวใชด้ดูกิน มนี้อยชนิดเป็นปากแบบกดั

กนิ บางชนดิไม่มีปากและไม่กนิอาหารเม่ือเจรญิวยั

เต็มที่แล้ว43


