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สารจาก
ที่ปรึกษาคณะทำ�งาน

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาด้านการศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง ทรงสนับสนุนเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย
โครงการตามพระราชดำ�ริฯ ด้านการศึกษามีมากมาย ล้วนมีคณ
ุ ค่าต่อการพัฒนาการศึกษา
เป็นทีย่ อมรับทัง้ ภายในประเทศและในระดับนานาชาติ ตัวอย่างหนึง่ ได้แก่ โครงการมหาวิทยาลัย
เด็ก ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนผ่านการคิดและลงมือปฏิบัติการทดลองโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิด
สร้างสรรค์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย นักวิจัยและนักวิชาการ ดูแลให้คำ�ปรึกษาอย่างใกล้
ชิด เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เมื่อมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจยั จากการทำ�กิจกรรมร่วมกับพีเ่ ลีย้ งทีเ่ ป็นนักวิจยั และนิสติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เน้นการทำ�งานในลักษณะเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีมหาวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 20 แห่ง
ทัว่ ประเทศ และได้พฒ
ั นากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สำ�หรับเยาวชน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำ�เนินการจาก
โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
เนื่องในโอกาสโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครบรอบ 5 ปี จึงเป็นโอกาสอันดี
ที่จะรวบรวมกิจกรรม การทดลองจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และ
แนวทางการจัดกิจกรรมให้กับผู้สนใจได้นำ�ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
การจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ คณะผู้จัดทำ�ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้คำ�แนะนำ� ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง ทำ�ให้หนังสือสำ�เร็จได้ด้วยดี หวังว่า
หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้รักและสนใจวิทยาศาสตร์ต่อไป

คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะทำ�งานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

สารจาก
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีภารกิจที่สำ�คัญประการ
หนึง่ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพือ่ ให้เป็นบุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสามารถทำ�ประโยชน์ตอ่ สังคมและเศรษฐกิจ ผ่านโครงการและกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
เช่น การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และฝึกอบรมเฉพาะทาง การจัดหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงดูแล การ
สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย ตลอดจนจุดประกายให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย
รุ่นใหม่ ได้เห็นความสำ�คัญของการวิจัยและพัฒนา
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการหนึง่ ที่ สวทช. ร่วมเป็นคณะเลขานุการ
โครงการ ทำ�หน้าที่ประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำ�งาน
ที่เข้มแข็งในการพัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ ให้ สวทช.
สสวท. และมหาวิทยาลัยไทยดำ�เนินการพัฒนาและจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนไทย
ได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เนื่องในวาระโอกาสที่ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครบรอบ 5 ปี สวทช. จึง
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและ สสวท. เพื่อจัดทำ�หนังสือครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัย
เด็ก ประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทีมคณะผู้เขียนจากหน่วยงานในโครงการและ
การสนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์จากโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด
เพื่ออนาคต
สวทช. มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสร้างกำ�ลังคนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ช่วยสร้างแรงบันดาลใจของเด็กๆ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ และหวังว่าหนังสือ
เล่มนี้จะช่วยจุดประกายการเรียนรู้ สนุกกับการทดลอง และทำ�ให้เด็กหันมาสนใจและต้องการ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่ดำ�เนินการโดย
เครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) และสำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สวทช.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่านการลงมือปฏิบัติและการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือ
นักวิทยาศาสตร์

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย...
สร้างโอกาสในการเรียนรู้
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำ�ริ ให้สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยเครือข่ายใน
ประเทศไทย และองค์กรความร่วมมือแลกเปลีย่ นทางวิชาการแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (DAAD) ริเริม่ ดำ�เนิน
การนำ�ร่องในประเทศไทย โดยได้เสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai
Institutes for Biological Sciences เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553
ซึง่ โครงการมหาวิทยาลัยเด็กในครัง้ นัน้ ได้รบั การขยายผลมาจากโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก จากห้องปฏิบตั ิ
การทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำ�เนินเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยมี ดร.รูดอล์ฟ
เฮอร์แบส และ ดร.แฟรงค์ คูนิเกอร์ วิทยากรหลักจากมหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ถวายรายงานและแนวทางดำ�เนินงานโครงการมหาวิทยลัยเด็ก จัดนิทรรศการแสดงตัวอย่างกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมทดลองให้กับเด็กและเยาวชน

โครงการได้ดำ�เนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมทำ�กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คอยดูแลให้คำ�
แนะนำ�ในการทำ�กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2556 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้รบั ความร่วมมือ
จากสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย

การดำ�เนินการประสบผลสำ�เร็จอย่างดียิ่ง ในปี พ.ศ. 2559 ทางโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้โครงการ Chevron
Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคต ในการดำ�เนินงานและขยายเครือข่ายสูส่ งั คมและสาธารณะ
ในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งการขยายเครือข่ายจำ�เป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม
ทั้งด้านวิชาการและบุคลากร ในการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�หรับเด็กและเยาวชน การขยายเครือข่ายจึงคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเพิ่มอีก 10 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
พะเยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพือ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนไทยให้ได้รบั แรงบันดาลใจและมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ วิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น
แผนการดำ�เนินงานของโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ในส่วนของมหาวิทยาลัย
เครือข่ายในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2559 - มีนาคม 2560 ทางโครงการมหาวิทยาลัยเด็กฯ ตั้ง
เป้าหมายให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดกิจกรรมหน่วยงานละ 3 ครั้ง รวมมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่า 6,000 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำ�ถาม และค้นหาคำ�ตอบ
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในช่วงอายุที่สามารถเรียนรู้ได้สูงสุด
2. เพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากิจกรรม
ที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
3. เพื่อนำ�ร่องการพัฒนาหลักสูตรและคู่มือกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้
แนวทางการลงมือทำ�ด้วยตนเอง (hands-on) และนำ�ต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียน
4. เพื่อวางรากฐานระยะยาวในการเตรียมความพร้อมและสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรรุ่นใหม่
ให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
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2. เน้นกิจก
ปฏิบัติด้วยตนเอง
าสตร์ได้ดี เช่น ห้อง
เด็กลงมือทดลองหรือ ือกสถานที่สร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศ หัวข้อที่เป็นงาน
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3. สถานที่จัดกิจกรรม ร์ในมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆ ยกเว
ปฏิบัติการวิทยาศาสต ากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งแวดล้อม
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6. การออกแบบกิจกรร

มารู้จักกับรูปแบบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเด็ก
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิด วิทยาศาสตร์สู่เยาวชน

เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ มีทัศนคติที่ดี
ต่อการทดลองวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนา
ทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำ�ถาม - ค้นหา
คำ�ตอบด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัย + เด็ก = มหาวิทยาลัยเด็ก
“ปรากฏการณ์ ร วมตั ว ของ
เหล่ามหาวิทยาลัย พร้อมใจ
เปิ ด ประตู ต้ อ นรั บ เด็ ก ไทย
สู่ ก ารเรี ย นรู้ และทดลอง
สนุกสนานในรั้วมหาวิทยาลัย
โดยมี อ าจารย์ ค อยดู แ ลให้
คำ�แนะนำ�”

“เมื่อเด็กอยากรู้อยากเห็น เราไม่พลาดที่จะชวนเด็ก
ตั้งคำ�ถามแปลกใหม่และสร้างสรรค์
และค้นหาคำ�ตอบด้วยตนเอง”

“ความคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) และทำ�งานอย่างนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
สามารถฝึกได้ในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก”
“หลากหลายสาขาและโจทย์ใหม่ๆ น่าสนใจ สามารถพบได้ในกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก”
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มารู้จักกับรูปแบบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเด็ก
“เด็กได้รับการแนะนำ�อาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน”

แผนภาพความสัมพันธ์ของ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
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หนว่ ยงานความร่วมมือในโครงการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำ�ไพพรรณี
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค้นหาความลับ
ในธรรมชาติ

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่
มนุษย์อาศัยอยู่ได้เพราะมีสิ่งแวดล้อมท
ี่
เหมาะสม ปรากฎการณท์ างธรรมชาติหลา
ยๆ อยา่ ง
ถ้าหากเรามองธรรมชาติทอี่ ยูร่ อบตัวเรา ไม่
ล้วนมผี ลตอ่ การด�ำ รงชีวติ มนษุ ย์ การศกึ
ษาลักษณะ
ว่าจะเป็นอากาศทีอ่ ยูร่ อบตัว หรือมองให้กว้างขึน้
ของธรรมชาติในหลายแง่มุม เช่น ศึกษา
เรื่องโลก
แม้จะเป็นสวนสาธารณะ สวนเล็กๆ ในบ้าน หรือ
และบรรยากาศ ผลของการศึกษาเหล่
านั้นทำ�ให้
ที่โรงเรียน นอกจากจะทำ�ให้เกิดความรู้สึกผ่อน
มนุษย์พยากรณ์อากาศได้ การศึกษาธร
รมชาติยังมี
คลาย สดชื่นแล้ว คงดีไม่น้อย ถ้าได้สังเกตพืช
อีกหลายๆ ด้าน ตั้งแต่ขนาดเล็กระดับ
อะตอม ไป
สัตว์ สิ่งมีชีวิตต่างๆ รอบตัว อาจทำ�ให้เกิดความ
ถึงขนาดใหญ่ระดับจักรวาล ผลของการ
ศึกษาล้วน
สงสัยจนเกิดเป็นคำ�ถาม เช่น ทำ�ไมพืชแต่ละชนิด
มีผลต่อการดำ�รงชีวิตหรือพัฒนาเทคโนโ
ลยีใหม่ๆ
แตกต่างกัน ความแตกต่างของใบ ดอก ผล เป็น
มากมาย
ส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่ ของพืช พืชแต่ละชนิดมี
ประโยชน์และโทษ อย่างไร จะทราบได้อย่างไร การตัง้ คำ�ถามลักษณะนีเ้ ป็น
คุณสมบัตสิ �ำ คัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ซึง่ นักวิทยาศาสตร์ใช้หลัก
การต่างๆ มาใช้จำ�แนกพืช เช่น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีเส้นใบแบบขนาน พืชใบ
เลี้ยงคู่มีเส้นใบแบบตาข่าย การค้นพบประโยชน์และโทษของพืช ซึ่งขึ้นกับ
สารเคมีทสี่ ะสมในเซลล์พชื สีสนั ของดอกไม้ ใบไม้ มาจากไหน โครงสร้าง
ที่แตกต่างกันของแมลง และสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นอย่างไร ทำ�ไมถึงเป็น
อย่างนั้น และมีประโยชน์อย่างไรกับการดำ�รงชีวิตของตัวมันเอง และ
สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้มหัศจรรย์ที่เกี่ยวข้องกับพืชและสิ่งมีชีวิตนี้
สะสมกันมายาวนานเป็นพันปี

นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมายังมีเรื่องราวทางธรรมชาติ
ที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง โดยตัวอย่างใน
การทดลองที่ผู้เรียนจะได้ศึกษาเป็นการทดลองง่ายๆ
ถ้าหากผู้เรียนมีความสนใจเรื่องเหล่านี้ เมื่อได้
เรียนในระดับมหาวิทยาลัย ยังมีสาขาวิชาที่หลากหลาย
ซึ่งจะได้ศึกษาในระดับลึกลงไปอีก เช่น คณะ
วิทยาศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง และทำ�
ให้ความรู้ความสนใจที่มีอยู่ได้มีโอกาสต่อยอด
นำ�ไปใช้ประกอบอาชีพได้ เช่น ภาควิชาชีววิทยา สัตววิ
ทยา ชีวเคมี เคมี พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์
สรีรวิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ควา
มรู้ในวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา เป็นพื้น
ฐานนำ�ไปประกอบอาชีพเป็น นักวิจัย ครูอาจารย์ นักสิ
่งแวดล้อม นักอนุกรมวิธาน หรือในคณะอื่นๆ
เช่น คณะวนศาสตร์ ผู้ที่จบแล้วก็ไปเป็นผู้พิทักษ์รักษาป
่า คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเภสัชกร ใช้ประโยชน์
จากสิ่งมีชีวิต มาค้นคว้าหาสารเคมีต่างๆ เป็นยาหรือผลิ
ตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นต้น
ยิ่งเวลาผ่านไปมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเกิดขึ้น
ทำ�ให้เราศึกษาธรรมชาติระดับเล็กลง
ไปเรื่อยๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี ทำ�ให้เรามีเทคโนโลยี
ที่เลียนแบบธรรมชาติมากมาย หรือการศึกษา
สิ่งที่อยู่ไกลโพ้น เพื่อค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ และตอบสิ่งที่สงสั
ยในอดีตได้อีกมากมาย
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ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร. อรุโณทัย จำ�ปีทอง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 90 นาที
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
สารที่พืชผลิตขึ้นโดยปกติจะถูกเก็บไว้ภายในเซลล์ ส่วนใหญ่เป็นสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชและมนุษย์สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น แป้ง น้ำ�มัน น้ำ�มันหอม
ระเหย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังอาจพบของเสียทีพ่ ชื เก็บอยูใ่ นรูปของผลึก โดยเฉพาะ
ผลึกของแคลเซียมออกซาเลต (calcium oxalate) ที่สามารถพบได้ตามยอดผักต่างๆ
ถ้าถูกนำ�เข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยการกินเข้าไปในปริมาณมากอาจก่อให้เป็นโรคนิ่วได้
เช่นกัน นอกจากนี้ เนื้อเยื่อพืชบางชนิดยังสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้
เช่น เส้นใยพืชใช้ถักทอเสื้อผ้า ทำ�เชือก กระดาษ เป็นต้น

สาระสำ�คัญ
การศึกษาโครงสร้างภายในของพืช รวมทัง้ สารต่างๆ ทีพ่ ชื สร้างขึน้ และเก็บสะสมไว้ภายในเซลล์
เป็นการศึกษาที่ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ สารที่เก็บสะสมภายในเซลล์พืช ได้แก่ สารสี (pigment)
เช่น คลอโรฟิลล์ เป็นต้น สารอาหารจำ�พวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และของเสียที่ถูกเก็บอยู่ใน
รูปของผลึก สำ�หรับเนื้อเยื่อพืช ปกติแบ่งเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ คือ
1. ระบบเนื้อเยื่อผิว ได้แก่ เนื้อเยื่อชั้นผิว (epidermis) เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุด เรียงตัวกัน 1 ชั้น
เซลล์ เกิดจากเนื้อเยื่อเจริญกำ�เนิดผิว (protoderm) ในช่วงการเติบโตปฐมภูมิของพืช (primary
growth) เซลล์ผิวบางเซลล์อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นปากใบ เซลล์ขนหรือต่อมหลั่งสารได้ ในพืชใบ
เลี้ยงคู่ที่มีอายุมากเซลล์ผิวนี้จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อคอร์กที่สร้างมาจากคอร์กแคมเบียม (cork
cambium) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการเติบโตทุติยภูมิของพืช (secondary growth) เนื้อเยื่อคอร์กนี้
ประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงกันหลายชั้นเซลล์
2. ระบบเนื้อเยื่อพื้น ได้แก่ เนื้อเยื่อพาเรงคิมา เนื้อเยื่อคอลเลงคิมา และเนื้อเยื่อสเกลอเรงคิมา
3. ระบบเนื้อเยื่อลำ�เลียง ได้แก่
เนือ้ เยือ่ โฟลเอ็ม เป็นเนือ้ เยือ่ ทีท่ �ำ หน้าในการลำ�เลียงอาหาร ประกอบด้วย ซีฟทิวป์เมมเบอร์ เซลล์
คอมพาเนียน โฟลเอ็มพาเรงคิมา และโฟลเอ็มไฟเบอร์ โดยเซลล์ที่ทำ�หน้าที่ในการลำ�เลียง คือ ซีฟ
ทิวป์เมมเบอร์และเซลล์คอมพาเนียน ส่วนเซลล์ที่ท�ำ หน้าที่ให้ความแข็งแรง คือ โฟลเอ็มไฟเบอร์
เนือ้ เยือ่ ไซเล็ม เป็นเนือ้ เยือ่ ทีท่ �ำ หน้าในการลำ�เลียงน้�ำ ประกอบด้วย เวสเซล เทรคีด ไซเล็มพาเรงคิ
มา และไซเล็มไฟเบอร์ เซลล์ทที่ �ำ หน้าทีใ่ นการลำ�เลียง คือ เวสเซลและเทรคีด ส่วนเซลล์ทที่ �ำ หน้าที่
ให้ความแข็งแรง คือ ไซเล็มไฟเบอร์
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เอพิเดอร์มิส

จุดประสงค์ของกิจกรรม

คอลเลงคิมา
พาเรงคิมา
(สะสมคลอโรพลาสต์)

1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ รู้ จั ก ส่ ว นประกอบต่ า งๆ ของ
กล้องจุลทรรศน์และสามารถใช้งานได้ เพื่อให้
2. ผู้เรียนสามารถทำ�สไลด์พืชสดได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักเซลล์และเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ
ของพืช รวมทั้งสารที่เก็บสะสมไว้ภายในเซลล์

โฟลเอ็มไฟเบอร์
ซีฟทิวป์เมมเบอร์
ไซเล็มไฟเบอร์
เวสเซล

ภาพรวมการทดลอง

พาเรงคิมา

ในการทำ�กิจกรรมควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 - 6 คน
1.1 ศึกษาส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์และวิธีการใช้
1.2 เรียนรู้วิธีการทำ�สไลด์พืชสด
1.3 สังเกตลักษณะของเซลล์พืชและสารที่สะสมในเซลล์จากสไลด์พืชสด

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

11
12
13

จำ�นวนต่อกลุ่ม
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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
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แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 5 - 6 คน
แต่ละกลุ่มจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับ
กล้องจุลทรรศน์และวิธีการใช้
รวมทั้งการสาธิตการทำ�สไลด์พืชสด
จากผู้สอน (ประมาณ 20 นาที)

ขั้นทดลอง
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับพืชต่อไปนี้
มันฝรั่ง มะกรูด ขิง พริกหยวก (สีแดง)
ว่านกาบหอย ก้านบอน ก้านมะละกอ ใบชบา
ผลสาลี่ ยอดฟักทอง สาหร่ายหางกระรอก
ต้นหญ้า เพื่อนำ�มาใช้ทำ�สไลด์สด
ตามขั้นตอนดังนี้

1. ตัดชิ้นส่วนพืชให้เป็นแผ่น
บาง ๆ ด้วยใบมีดโกน

2. ใช้พู่กันเขี่ยชิ้นส่วนที่ตัดได้
ลงในจานแก้วที่มีนํ้าอยู่

8. ปิดชิ้นส่วนพืชที่ย้อมสีแล้ว
ด้วยกระจกปิดสไลด์

7. หยดน�้ำกลั่นลงบนชิ้นส่วนพืช
หลังจากซับสีย้อมออกแล้ว

3. เลือกชิ้นส่วนที่บาง

6. ซับสีย้อมออกด้วยกระดาษ
ช�ำระ

4. น�ำชิ้นส่วนที่เลือกมาวางบน
แผ่นสไลด์

5. ย้อมสีชิ้นส่วนพืชด้วยสี
ย้อมที่เหมาะสม เช่น ย้อม
เม็ดแป้งด้วยสารละลายไอโอดีน

ส�ำหรับการลอกผิวใบมีวิธีการ ดังนี้

นำ�ใบพืชมาฉีกแบบเฉียงจนเห็นเยื่อ
ใสบริเวณรอยฉีก (ก) จากนั้นวางใบ
ลงบนกระจกสไลด์ แ ล้ ว ใช้ ใ บมี ด โกน
ตัดให้เหลือแต่ส่วนของเยื่อใส ใบที่
เหลือทิ้งไป (ข)
ย้อมชิ้นส่วนด้วยสีซาฟรานิน โอ 0.5%
ซับสีออกด้วยกระดาษชำ�ระ แล้วหยด
ด้วยน้ำ�กลั่น 1 หยด ลงบนชิ้นส่วนพืช จากนั้นปิดชิ้นส่วนพืช
ที่ย้อมสีแล้วด้วยกระจกปิดสไลด์
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ตาราง สรุปการย้อมสีพืช
ชิ้นส่วนพืช

การย้อมสี

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

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

ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชและสารต่างๆ ที่
พืชเก็บสะสมไว้ภายในเซลล์ พร้อมเฉลย แต่ละกลุ่ม
ตรวจดูความถูกต้องและให้คะแนน โดยมีพี่เลี้ยงคอย
ให้ความช่วยเหลือ ความรู้ที่ได้นำ�มาประกอบการเล่น
เกมทายปริศนา โดยการฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
แบบเปิดแผ่นป้ายที่ให้นักเรียนเลือกที่ละแผ่น เมื่อ
เปิดแล้วถ้านักเรียนพอเดาได้ก็สามารถตอบเพื่อเก็บ
คะแนนได้เลย แต่ถ้ายังตอบผิดอยู่ก็จะให้เลือกเปิด
แผ่นป้ายต่อไปซึ่งรูปที่ปรากฏจะต่อกันแบบจิ๊กซอว์

นำ�สไลด์มาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ
เลนส์ประกอบ สังเกตสิ่งที่มองเห็นแล้วนำ�มาจับคู่กับ
ภาพที่พบในใบรายงานเพื่อหาคำ�ตอบว่าเซลล์หรือสิ่งที่
พบเห็นภายในเซลล์มาจากพืชชนิดใดและส่วนใดของ
พืช โดยให้เวลาทำ� 45 นาที โดยจะเลือกทำ�ข้อใด
ก่อนก็ได้ แต่ผู้เรียนในกลุ่มต้องช่วยกันทำ�ให้ได้คำ�
ตอบมากที่สุดในเวลาที่กำ�หนด

้าง ?
บ
ไร
ะ
อ
น
็
เห
ต
เก
ง
ั
ส
ผู้เรียน
ื่อย้อมด้วย
เม
ง
่
ั
ร
ฝ
น
ั
ม
ง
อ
ข
น
ว
่
ส
ชิ้น
ไร ?
ไอโอดีนจะติดสีอะ
าร
สิ่งที่ติดสีย้อมเป็นส
จ�ำพวกใด ?
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สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ยกตัวอย่างเช่น

หยดนํ้ามันจากผิวมะกรูด ย้อมด้วยซูดานทรี

เม็ดแป้งจากมันฝรั่งย้อมด้วยไอโอดีน

โอเลโอเรซินจากเหง้าขิง ไม่ย้อมสี

โครโมพลาสต์จากพริกหยวก ไม่ย้อมสี

คลอโรพลาสต์จากใบสาหร่ายหางกระรอก ไม่ย้อมสี

ปากใบชบา ลอกผิวใบ ไม่ย้อมสี

แอนโทไซยานินในใบว่านกาบหอย (ลอกผิวใบ) ไม่ย้อมสี

สเกลอรีด (เป็นเซลล์ในระบบเนื้อเยื่อพื้น) ในผลสาลี่ ย้อมอะนิลีน ซัลเฟต

ผลึกรูปเข็มจากก้านบอน ไม่ย้อมสี

ผลึกรูปดอกกุหลาบจากก้านใบมะละกอ ไม่ย้อมสี

มัดท่อลำ�เลียงรูปหน้ากากในต้นหญ้า ย้อมซาฟรานิน โอ

ท่อลำ�เลียงนํ้าจากยอดฟักทอง ย้อมซาฟรานิน โอ
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ทายสิฉันมาจากไหน
ใบงาน กิจกรรม ทายสิฉันมาจากไหน
กลุ่มที่.....................
ชื่อ 1………………………………........….....2……………………………………………
3……………………………………………4……………………………………………
5……………………………………………

คะแนน

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.....................................
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สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม
ออกแบบกิจกรรม โดย ผศ.ดร. อรุโณทัย จ�ำปีทอง

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาที่ใช้ด�ำเนินกิจกรรม 90 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจ�ำวัน
ในปัจจุบัน พืชมีดอกมีความสำ�คัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้นนอกเหนือจาก
การเป็นปัจจัยสี่ มนุษย์มคี วามต้องการสภาพแวดล้อมทีด่ ี ความร่มรืน่ และสวยงาม ตลอดจนการ
ใช้พืชดอกในการตกแต่งประดับประดาอาคารสถานที่หรือแม้แต่การใช้ตกแต่งในจานอาหารกัน
มากขึน้ ดังนัน้ จึงสามารถพบเห็นไม้ดอกนานาชนิดปลูกกันอยูท่ วั่ ไปและมนุษย์น�ำ มาใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ พืชมีดอกจัดเป็นกลุ่มพืชที่มีความหลากหลายทางโครงสร้างสูงอันเป็นผลมาจาก
ความหลากหลายทางพันธุกรรม การศึกษาโครงสร้างโดยเฉพาะส่วนของดอกเป็นการฝึกการ
สังเกตทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเรียนรูแ้ ละเข้าใจในหลักการของการจัดจำ�แนกพืชได้ เมือ่ มีความรูค้ วามเข้าใจ
แล้วการเรียนรูน้ นั้ จะเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญทีจ่ ะปลูกฝังให้เห็นความสำ�คัญของความหลากหลายของ
พืชที่อยู่รอบตัวและก่อให้เกิดการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป

สาระส�ำคัญ
ดอกไม้จัดเป็นส่วนของพืชที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิ่งและใบเพื่อทำ�หน้าที่
สืบพันธุ์ มีองค์ประกอบ 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นกลีบเลี้ยง ชั้นกลีบดอก ชั้นเกสรเพศผู้
และชัน้ เกสรเพศเมีย พืชแต่ละชนิดมีลกั ษณะรูปร่างของโครงสร้างในแต่ละชัน้ แตก
ต่างกัน พืชทีจ่ ดั อยูใ่ นวงศ์เดียวกันหรือมีความใกล้ชดิ มากขึน้ จะมีลกั ษณะของดอก
คล้ายกันมากกว่าพืชทีจ่ ดั อยูค่ นละวงศ์ ดังนัน้ ลักษณะต่างๆ ของดอกจึงสามารถ
นำ�มาใช้ในการจัดจำ�แนกพืชร่วมกับโครงสร้างอื่นๆ ได้

จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักส่วนต่างๆ ของพืช
2. เพื่อให้ผู้เรียนสังเกตและเปรียบเทียบใบและดอกของพืชแต่ละชนิด
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาโครงสร้างดอก และสามารถไปใช้สืบหาวงศ์ของพืชร่วมกับลักษณะอื่นได้
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สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม
ภาพรวมการทดลอง
1.1 ศึกษาโครงสร้างทั่วไปของพืช
1.2 ศึกษาวิธีการใช้แผนผังการสืบหาวงศ์พืช
1.3 ศึกษาดอกไม้ตวั อย่างและนำ�ไปใช้ประกอบกับแผนผังข้อ 1.2 เพือ่ หาวงศ์ของดอกไม้
และเพือ่ ให้ผเู้ รียนค่อยๆ ทำ�ความเข้าใจกับโครงสร้างของพืชโดยเฉพาะส่วนของดอก
โดยในการทำ�กิจกรรมควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ

จ�ำนวนต่อกลุ่ม

คู่มือศึกษาพรรณไม้อย่างง่าย (พฤกษศาสตร์ส�ำหรับเยาวชน
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)
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1- 2 ชุด
1 ฉบับ
1 ชุด/ผู้เรียน 1 คน
2 อัน
2 อัน
1 อัน
3 กิ่ง

การทดลองเรื่อง

สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม
ขั้นทดลอง

ในการท�ำกิจกรรมควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 - 6 คน
ครงสร้างของดอก
2. ผู้สอนอธิบายเรื่องโ
งมือศึกษาพืชด้วย
ะล
จ
่
ี
ท
น
อ
่
ก
ง
ั
ฟ
น
ย
รี
เ
้
ู
ผ
้
ให
คมู่ อื ศกึ ษาพรรณไม้
ตนเอง โดยใหส้ บื คน้ จาก
จากลิงค์ http://
ชน
าว
เย
บ
รั
ห
ำ
�
ส
ร์
ต
าส
ศ
ษ
ก
พฤ
y/BFC/index.html
www.dnp.go.th/botan
ประกอบด้วยก้าน
ใบ
น
ว
ส่
า
ว่
าย
บ
ธิ
ะอ
จ
่
ี
ท
อ
่
ื
เพ
ัวของใบบนกิ่งเป็น
ใบ หูใบ แผ่นใบ มีเรียงต สร้างดอกซึ่ง
โครง
อย่างไร รวมทั้งอธิบาย
กลีบดอก เกสรเพศ
ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง
าณ 15 นาที)
ูผ้และเกสรเพศเมีย (ประม

1. แจกพืชให้ผเู้ รียนแต่ละกลุม่ โดยผูเ้ รียน
จะได้รบั พืชต่อไปนี้ ชบา แค เข็ม หางนกยูง
ไทย บานบุรี พลับพลึง โดยพืชแต่ละชนิด
จะมีองค์ประกอบต่างๆ ครบ ได้แก่ กิ่งที่
มีใบและดอกสมบูรณ์ และแต่ละกลุม่ จะได้
รับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ
หรือแว่นขยายให้

3. ชี้แจงการใช้แผนผังการสืบหา
วงศ์พืช
และจุดประสงค์ของการทำ�กิจกร
รมให้
ผู้เรียนเข้าใจ เพอื่ ให้แต่ละกลุม่ ช่
วยกนั หาว่า
พืชแตล่ ะชนิด จัดอยใู่ นวงศใ์ ด โด
ยมแี ผนผัง
สำ�หรับการสืบหาวงศ์พืชให้ศึก
ษาประกอบ
ซึ่ ง ใน ขั้ น ตอ นนี้ แ ต่ ล ะก ลุ่ ม จะ
ต้ อ งศึ ก ษา
โครงสร้างใบและโครงสร้างของ
ดอกอย่าง
ละเอียด เพื่อนำ�ข้อมูลมาใช้ในก
ารหาวงศ์
พืชจากแผนผังทีแ่ จกใหไ้ ป ใหผ้
เู้ รียนชว่ ยกนั
ทำ�ให้ได้มากที่สุดในเวลาที่จำ�กัด
(ประมาณ
45 นาที) โดยไม่จำ�เป็นต้องเรีย
งลำ�ดับชนิด
พืช เลือกต้นไหนทำ�ก่อนก็ได้ บั
นทึกชื่อวงศ์
ของพืชแต่ละชนิดที่หาได้ลงในใ
บงาน

4. ผู้สอนอธิบายส่วนต่างๆ ของพืชแต่ละ
ชนิด เช่น อธิบายว่าส่วนของหูใบอยู่ในพืช
ที่ศึกษาชนิดใดบ้าง อยู่ตำ�แหน่งใด หรือ
ส่ ว นของกลี บ เลี้ ย งคื อ ตรงไหน มี กี่ ก ลี บ
เชื่อมหรือแยกจากกัน และจับไปโยงเข้า
กับแผนผังการสืบหาวงศ์พืช ซึ่งจะเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการจัดหมวดหมู่พืชอย่าง
ง่ายโดยใช้ลักษณะภายนอกและการใช้รูป
วิธานจากการจำ�แนกด้วยแผนผังการสืบหา
วงศ์ของพืช จากนัน้ เฉลยวงศ์ของพืชทีไ่ ด้รบั
แจก แต่ละกลุม่ ตรวจดูความถูกต้องและให้
คะแนน

ผู้เรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ?
ดอกหางนกยูงไทยมีกลีบเลี้ยง
และกลีบดอกอยู่ตรงไหน ?
ใครเห็นรังไข่แล้วบ้าง ?
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สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม
เกิดอะไรขึ้น
ดอกไม้แต่ละชนิดที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นดอกสมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. ดอกชบา
กลีบเลี้ยง

ยอดเกสร
เพศเมีย

รังไข่
กลีบดอก

มัดเกสร
เพศผู้
ออวุล
ริ้วประดับ
ก้านชูเกสรเพศเมีย

2. ดอกหางนกยูงไทย
เกสรเพศผู้
กลีบดอก

รังไข่

กลีบเลี้ยง

3. ดอกเข็ม
ยอดเกสรเพศเมีย

ก้านชูเกสรเพศเมีย
กลีบเลี้ยง

เกสรเพศผู้

รังไข่
กลีบดอก

ออวุล
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สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม

แผนผังสำ�หรับการสืบหาวงศ์พืช
เส้นทางสู่ครอบครัวดอกไม้

เส้นใบแบบขนาน
กลีบดอกมี
3, 6 กลีบ

Start
เส้นใบแตกแขนง
กลีบดอกมี
4, 5 กลีบ

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
วผู้มี 2 ชุด
รังไข่อยู่เหนือ ชุดที่ เกสรตั
1 มี 9 อันเชื่อมติดกัน
วงกลีบ
ชุดที่ 2 มี 1 อัน
เกสรตัวผู้มีจ�ำนวนมาก
เชื่อมติดกันเป็นหลอด

รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ เกสรตัวผู้มี 4 อัน
อยู่ระหว่างกลีบดอก
ใบออกแบบตรงข้าม มีหูใบระหว่างใบ
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วงศ์
Orchidaceae
วงศ์
Amaryllidaceae
วงศ์
Fabaceae
วงศ์
Malvaceae

วงศ์
Rubiaceae

การทดลองเรื่อง

สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม
ใบงาน กิจกรรม สืบหาวงศ์พืชจากดอกไม้งาม
ชื่อ-สกุล .................................................................................
โรงเรียน.................................................................................

คะแนน

พืชต่อไปนี้อยู่ในวงศ์ใด

แค อยู่ในวงศ์.......................................

กล้วยไม้ อยู่ในวงศ์............................

ชบา อยู่ในวงศ์.......................................

พลับพลึง อยู่ในวงศ์...........................

เข็ม อยู่ในวงศ์.....................................
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ใบไม้ลอกคราบ
ออกแบบกิจกรรมโดย กรกนก จงสูงเนิน

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เวลาที่ใช้ดำ�เนินกิจกรรม 60 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย

เชื่อมโยงสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
ในชีวิตประจำ�วันเราพบเห็นใบไม้ร่วงหล่นทับทมและค่อยๆ ย่อยสลายไป หาก
ต้องการที่จะเก็บใบไม้ที่สวยงาม ให้อยู่กับเราไปนานๆ มีวิธีเก็บได้หลายวิธี เช่น ใช้
การนำ�ใบไม้มาทับด้วยของหนักเพื่อให้ได้ใบไม้แห้งทั้งใบ แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า
Color-tinted Skeleton Leaves คือการเก็บใบไม้ไว้ในรูปแบบของเส้นใย ที่ช่วยให้
เก็บใบไม้ไว้ได้นาน ซึ่งนอกจากจะนำ�มาใช้ในการศึกษาลักษณะของเส้นใบได้แล้ว ยัง
สามารถนำ�มาประยุกต์ทำ�เป็นของตกแต่งจากใบไม้สวยๆ แขวนประดับบ้านได้ด้วย

สาระสำ�คัญ
โครงสร้างภายนอกของใบมีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ แผ่นใบ ก้านใบ และหูใบ
1. แผ่นใบ (blade หรือ lamina) มักมีขนาดใบและรูปร่างต่างกัน มีส่วนประกอบดังนี้
ให้สังเกตเส้นกลางใบ (midrib) ซึ่งต่อเป็นเนื้อเดียวกับก้านใบ จากเส้นกลางใบแยก
ออกเป็นเส้นใบ (vein) ซึ่งจะแยกแขนงออกไปอีกเป็นเส้นแขนงใบ (vientet) โดยการ
เรียงของเส้นใบ (venation) ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นแบบขนาน (parallel venation)
และในใบเลี้ยงคู่เป็นแบบตาข่าย
2. ก้านใบ (petiole) ติดกับแผ่นใบตรงฐานใบ โดยมากก้านใบมีลักษณะกลม
3. หูใบ (stipule) เป็นระยางค์ อยู่ตรงโคนก้านใบ ลักษณะเป็นริ้ว หนามหรือต่อมเล็กๆ

ก้านใบ (Petiole)

ปลายใบ (Apex)

เส้นกลางใบ (Midrib)
เส้นใบ (Vein)
ซอกใบ (Axile)
หูใบ (Stipule)
ส่วนที่มีลัษณะคล้ายใบขนาดเล็ก
ติดอยู่ตรงฐานของก้านใบ ส่วนที่ติดกับกิ่ง
หรือลำ�ต้นหูใบมีรูปร่างแตกต่างกันตาม
ชนิดของพืช พืชบางชนิดอาจไม่มีหูใบ

ขอบใบ (Margin)
ฐานใบ (Base)

ภาพที่ 1 โครงสร้างภายนอกของใบ
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ใบไม้ลอกคราบ
โครงสร้างภายในของใบ ประกอบด้วยเนื้อเยื่อต่างๆ 3 ส่วน ได้แก่

1. เอพิเดอร์มิส (Epidermis) เป็นชั้นที่อยู่นอกสุด เรียงตัวแถวเดียว ไม่มีคลอโรพลาสต์อยู่ทาง
ด้านบนและด้านล่างของใบ
2. มีโซฟิลล์ (Mesophyll) เป็นเนือ้ เยือ่ ทีอ่ ยูร่ ะหว่างชัน้ เอพิเดอร์มสิ ทัง้ 2 ด้าน ในเนือ้ เยือ่ มีโซฟิลล์
มีคลอโรพลาสต์อยู่ภายใน
3. มัดท่อลำ�เลียง (vascular bundle) ประกอบด้วยเนือ้ เยือ่ ไซเล็มและเนือ้ เยือ่ โฟลเอ็ม โดยเรียง
ติดต่อถึงกันอยู่ในเส้นใบ
เอพิเดอร์มิส และมีโซฟิลล์ มีผนังเซลล์เป็นสารจำ�พวกเซลลูโลส ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ง่าย
ด้วยด่าง ส่วนที่เป็นมัดท่อลำ�เลียงมีผนังเซลล์ที่หนาและแข็งแรง เนื่องจากมีลิกนินเป็นส่วน
ประกอบ ซึ่งเป็นสารที่มีความแข็งแรง และความหนาแน่นสูง ทำ�ให้ลิกนินคงทนต่อการย่อย
สลายด้วยด่างมากกว่าเซลลูโลส

เอพิเดอร์มิส

มีโซฟิลล์
มัดท่อลำ�เลียง
ปากใบ
เอพิเดอร์มิส

มีโซฟิลล์

มัดท่อลำ�เลียง
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ปากใบ

ภาพที่ 2 โครงสร้างภายในของใบ
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จุดประสงค์ของกิจกรรม

ใบไม้ลอกคราบ

เรียนรู้โครงสร้างของใบ และวิธีการจัดเก็บโครงร่างของใบพืช
เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปร่างใบและเส้นใบของพืชต่างชนิดกัน
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการตกแต่งจากใบไม้ และสามารถนำ�ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้

ภาพรวมการทดลอง
กิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 : ลอกคราบใบไม้

การย่อยสลายเนื้อเยื่อผิวของใบไม้ และคงเหลือส่วนที่เป็นเส้นใบของใบไม้ ด้วย
สารละลายด่าง เพื่อลอกส่วนที่เป็นเซลลูโลสออกไปให้มากที่สุด จนเหลือเพียงเส้นใบ

ส่วนที่ 2 : ความสวยงามของเส้นใบ

การฟอก/ย้อมสีเส้นใบของใบไม้ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเก็บรักษา

การทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
ที่

			

รายการ

จำ�นวนต่อกลุ่ม

1 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (20% Sodium hydroxide หรือ NaOH)
300 มิลลิลิตร (ml)
ความเข้มข้น 20% (หรือน้ำ�ยาล้างท่อ 300 กรัม (g) ต่อน้ำ� 1,000 มิลลิลิตร (ml)
2 สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite: NaClO)
100 มิลลิลิตร (ml)
หรือใช้น้ำ�ยาไฮเตอร์
3 สีผสมอาหาร
100 มิลลิลิตร (ml)
4 บีกเกอร์ขนาด 600 มิลลิลิตร (ml) (สำ�หรับใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 20%)
1 ใบ
5 บีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิลิตร หรือแก้วพลาสติก (สำ�หรับใส่สารละลายไฮโปคลอไรท์)
1 ใบ
6 ปากคีบ
1 อัน
7 แปรงสีฟัน
1 ด้าม
8 จานพลาสติก
1 ใบ
9 กระดาษทิชชู
1 ม้วน
10 ถุงมือยาง
1 คู่
11 กรรไกร
1 ด้าม
12 กะละมัง
1 ใบ
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ใบไม้ลอกคราบ
ขั้นตอนการทดลอง
1. ตวงสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 300 มิลลิลิตร (ml) ใส่บีกเกอร์ ตั้งบนเตาให้ความร้อน
หมายเหตุ : ให้ผู้เรียนสวมถุงมือเพื่อป้องกันสารเคมีและใส่ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันกลิ่น
2. เลือกชนิดใบไม้ และขนาดตามต้องการ ใส่ลงในสารละลายด่าง (โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือ
นํ้ายาล้างท่อ) ปิดฝาภาชนะเพื่อป้องกันกลิ่น และป้องกันสารละลายกระเด็นใส่ขณะต้ม

3. ต้มใบไม้ใสารละลายด่าง
ที่เดือด ประมาณ 5 นาที
สังเกตการเปลี่ยนแปลง
4. นำ�ใบไม้ออกมาล้างสารละลายด่าง
ด้วยน้ำ�เปล่า แล้วใช้แปรงสีฟันถูเบาๆ
จนเหลือเพียงโครงร่างใบ

5. จุ่มโครงร่างใบลงใน
สารละลายฟอกสี (โซเดียม
ไฮโปคลอไรท์) 1 นาที
สังเกตการเปลี่ยนแปลง
6. ล้างสารละลายฟอกสี (โซเดียมไฮโป
คลอไรท์) ด้วยน้ำ�เปล่า แล้วจุ่มลงใน
สีผสมอาหาร 1 นาที
7. นำ�โครงร่างใบไม้มาตากลมหรือผึ่งแดดจนแห้ง แล้วจัดเก็บเป็นตัวอย่างโครงร่าง
ใบไม้ในซองหรือถุงพลาสติกที่แห้งและสะอาดเพื่อใช้สำ�หรับศึกษาโครงสร้างของ
เส้นใบต่อไป

เกิดอะไรขึ้น
หลังจากที่ต้มใบไม้ในสารละลายด่างที่ร้อน และนำ�มาขัดด้วยแปรง
สีฟันเบาๆ เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ของแผ่นใบจะค่อยๆ หลุดออกไปทีละน้อย
ส่วนทีเ่ หลือจะมีลกั ษณะคล้ายตาข่าย ซึง่ เป็นมัดท่อลำ�เลียงของใบทีม่ คี วาม
แข็งแรง มีลักษณะคล้ายกับลวดลายของผ้าลูกไม้ หลังจากแช่ในสารฟอก
สีท�ำ ให้โครงร่างใบมีสขี าวขึน้ และสามารถทำ�ให้มสี ตี ามทีต่ อ้ งการโดยการ
แช่ในสีผสมอาหารในขั้นตอนสุดท้าย
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ใบไม้ลอกคราบ
คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาในบริเวณพื้นดินหรือในน้ำ� ส่วนที่เหลือจะเป็นเพียงเส้นใบ
คล้ายตาข่าย คล้ายกับที่เราทำ�ในกิจกรรมนี้ แต่การเปลี่ยนแปลงเกิดได้ช้ามากๆ การต้ม
ในสารละลายด่างทำ�ให้ย่นระยะเวลา แต่ถ้าต้มนานเกินไปสารละลายด่างจะย่อยสลายสาร
ลิกนินซึ่งเป็นส่วนประกอบของโครงร่างใบไม้ จึงต้องใช้การขัดที่ผิวใบไม้ที่ต้มแล้วด้วยแปรง
สีฟันเบาๆ เพื่อช่วยให้เนื้อเยื่อหลุดออกไป จากการทดลองนี้ ทำ�ให้เราสามารถเห็นโครงร่าง
ของเส้นใบชัดเจนขึ้น สามารถบ่งชี้ว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ หรือใบเลี้ยงเดี่ยวและเก็บไว้เป็นของ
สะสม หรือของที่ระลึกได้

คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม
การทดลองนี้ใช้สารเคมีอันตรายและมีความร้อนสูง ควรปฏิบัติตามดังนี้
สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ เสื้อปฏิบัติการ แว่นตา
นิรภัย ถุงมือป้องกันสารเคมีและผ้าปิดจมูก
ศึ ก ษาข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ของสารเคมี อ ย่ า งละเอี ย ด และใช้ ค วาม
ระมัดระวัง ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโซเดียมไฮโปคลอไรท์
ควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ หรือผู้ปกครอง

การนำ�มาประยุกต์ใช้

สามารถนำ�ใบไม้ที่ลอกคราบ
มาเคลือบพลาสติกใส ทำ�เป็น
ที่คั่นหนังสือได้ หรือนำ�มาใส่ซอง
พลาสติก เพื่อเก็บไว้ศึกษาข้อมูล
ทางพฤกษศาสตร์ของ
พรรณไม้ได้

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง : โพธิ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa L.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ชื่อสามัญ : Sacred Fig Tree, Pipal Tree,
Bohhi Tree, Bo Tree, Peepul
การใช้ประโยชน์ : ใบมีสรรพคุณช่วยลดระดับ
น้ำ�ตาลในเลือด
ผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคหัวใจและเป็นยา
ช่วยขับพิษ เมล็ดใช้เป็นยาลดไข้

การลอกใบโพธิ์
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ตัวต่อ 6 ขา

ออกแบบกิจกรรมโดย ดร.จุรีมาศ วังคีรี

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
เวลาที่ใช้ในการดำ�เนินกิจกรรม 45 นาที
ระดับชั้น ประถมศึกษา

เชื่อมโยงกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำ�วัน
แมลงเป็นสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลังทีม่ จี �ำ นวนชนิดมากทีส่ ดุ ในโลก และมีบทบาทสำ�คัญมาก
ต่อมนุษย์ โดยส่วนใหญ่แล้วแมลงมีประโยชน์มากกว่ามีโทษ ซึ่งแมลงที่มีโทษมีเพียง 1% ของ
แมลงทั้งหมด บทบาทของแมลงในด้านที่มีประโยชน์ ได้แก่ แมลงช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้ง ผีเสื้อ
เป็นต้น แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ เช่น จิ้งหรีด ดักแด้ไหม หนอนรถด่วน เป็นต้น แมลงให้
ผลผลิตทางการค้า เช่น น้ำ�ผึ้ง ผ้าไหม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทบาทในด้านอื่นๆ อีกมาก เช่น
ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ให้
ความสวยงามทางธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนบทบาทด้านทีเ่ ป็นโทษ ได้แก่ แมลงทำ�ลายพืชเพาะปลูก
แมลงกัดต่อยคนและสัตว์ เป็นพาหะนำ�โรค หรือแมลงที่สร้างความรำ�คาญ

สาระสำ�คัญ
แมลงเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างเรียวยาวทรงกระบอก ลำ�ตัวซีก
ซ้ายและซีกขวามีลักษณะสมมาตรกัน (bilateral symmetry) คือ
โครงสร้างและอวัยวะของซีกซ้ายและซีกขวาจะเหมือนกัน ลำ�ตัวของ
แมลงมีลักษณะเป็นปล้อง (segments) ลำ�ตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ส่วนหัว (head) ส่วนอก (thorax) และส่วน
ท้อง (abdomen) แมลงตัวเต็มวัยแทบทุกชนิดมีขา 3 คู่ ขาแต่ละ
คู่ตั้งอยู่ทางด้านข้างของอก ขาของแมลงมีหน้าที่นอกเหนือไปจาก
การเคลื่อนไหว เช่น ใช้ในการขุด จับ รับความรู้สึก ทำ�ความสะอาด
ร่างกาย ว่ายน้�ำ สร้างรัง ใช้เป็นทีฟ่ งั เสียงหรือใช้ในการทำ�เสียง และ
เป็นที่เก็บอาหาร โดยทั่วไปแล้วแมลงมีปีก 2 คู่ แต่ในบางกลุ่มปีก
มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น แมลงวัน มีปีกคู่เดียว ส่วนปีกคู่หลังจะ
เหลือเพียงติ่งขนาดเล็ก แมลงหางหนีบ มีปีกคู่แรกสั้นเพียงครึ่ง
เดียว แมลงในบางวรรณะของมด ปลวก ตั๊กแตนกิ่งไม้ ไม่มีปีก
เป็นต้น แมลงแต่ละชนิดมีลักษณะและรูปร่างของปากแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับการกินอาหาร
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จุดประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อให้รู้จักลักษณะที่สำ�คัญของแมลง พร้อมๆ กับ
การเรียนรู้และบทบาทของแมลงที่มีต่อชีวิตมนุษย์เพื่อให้
เข้าใจการเจริญเติบโตและการดำ�รงชีวิตของแมลง

ภาพรวมการทดลอง
การทดลองแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

การทดลองที่ 1 :

1.1 การต่อแบบจำ�ลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)
1.2 ประดิษฐ์ชุดแบบจำ�ลองตัวเต็มวัยของแมลง
การทดลองที่ 2 : เรียนรู้ระยะการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนรูปร่างของแมลง

วัสดุ อุปกรณ์

ที่

รายการ

จำ�นวน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

15 แผ่น
15 แผ่น
1 ด้าม
1 ม้วน
1 กระปุก
1 ม้วน
1 ม้วน
4 แผ่น
3 แผ่น
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การทดลองที่ 1
การต่อแบบจำ�ลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)
แบ่งผู้เรียนเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 3 คน ให้ตั้งชื่อแต่ละกลุ่ม เป็น ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ
แจกกระดาษภาพแบบจำ�ลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลงที่ตัดเป็นส่วนประกอบของแมลง (ผึ้ง
ยุง มด ผีเสื้อ) ไว้แล้ว ซึ่งแต่ละกลุ่มได้รับกระดาษที่ตัดเป็นส่วนประกอบของแมลงทุกตัว โดยที่
ทุกชิ้นส่วนจะปะปนกัน
แจกกระดาษแผ่นใหญ่ขนาดประมาณ 30x60 เซนติเมตร (cm) กลุม่ ละ 1 แผ่น พร้อมกาวลาเท็กซ์
ผู้เรียนนำ�ชิ้นส่วนแต่ละส่วนที่ได้รับแจกมาต่อกันให้เป็นรูปร่าง และต่อส่วนประกอบของแมลง
แต่ละตัวให้ถูกต้อง ภายในเวลา 10 นาที
ผูส้ อนตรวจสอบดูวา่ ถูกต้อง ภายในเวลาทีก่ �ำ หนด หรือไม่ พร้อมกับอธิบายส่วนประกอบทีส่ �ำ คัญ
เช่น มีขา 6 ขา อยู่บนส่วนอกของแมลง ใช้แยกออกจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างพวกแมงมุม
แมงป่อง ปู เป็นต้น/มีปีก 2 คู่ ตั้งอยู่บนส่วนอก ใช้ในการเคลื่อนที่ หรือบิน/มีหนวด 1 คู่ ไว้ใช้
ในการนำ�ทาง หรือชิมรส รับสัมผัส
ผู้สอนอธิบายเรื่องปากที่แตกต่างกัน (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ได้แก่
ผึ้ง มีปากแบบกัดเลีย (chewing-lapping mouth) ใช้สำ�หรับกัดกลีบดอกไม้และเลียน้ำ�หวาน
ยุง มีปากแบบเจาะดูด (piercing sucking mouth) ลักษณะเป็นแท่งคล้ายเส้นด้าย ใช้สำ�หรับ
ดูดเลือดกินเป็นอาหาร
มด มีปากแบบกัดกิน (chewing mouth) กรามและฟันมีขนาดใหญ่ ใช้กดั เคีย้ วอาหาร หรือต่อสู้
ผีเสื้อ มีปากแบบดูดกิน (siphoning mouth) ลักษณะคล้ายงวง ยืดหดได้ ใช้สำ�หรับดูดกิน
น้ำ�หวานจากดอกไม้
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1.1 การต่อแบบจำ�ลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)
อื่ ตอ่ แบบจำำ ลองชิ้นส่วนโครงสรา้ งของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)
พ
เ
์
ฐ
ษ
ิ
ด
ะ
ร
ป
วธิ กี าร
กระดาษสีที่ตัดส่วนต่างๆ ของแมลงไว้เรียบร้อยแล้ว ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ
ขนาดประมาณ 15x15 เซนติเมตร (cm) อย่างละ 9 ชุด

การตัดกระดาษเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของผึ้ง

การตัดกระดาษเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของยุง

การตัดกระดาษเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของมด

การตัดกระดาษเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของผีเสื้อ
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1.1 การต่อแบบจำ�ลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)

ภาพชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง
คำ�ชี้แจง : ตัดส่วนประกอบแต่ละชิ้นส่วน เพื่อใช้ในกิจกรรมการต่อส่วนประกอบโครงสร้างของแมลง

ผึ้ง

ยุง
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1.1 การต่อแบบจำ�ลองชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)

ภาพชิ้นส่วนโครงสร้างของแมลง
คำ�ชี้แจง : ตัดส่วนประกอบแต่ละชิ้นส่วน เพื่อใช้ในกิจกรรมการต่อส่วนประกอบโครงสร้างของแมลง

มด

ผีเสื้อ
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1.2 ประดิษฐ์ชุดแบบจำ�ลองตัวเต็มวัยของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)

วิธีการประดิษฐ์แบบจำ�ลองระยะการเจริญเติบโตของแมลง (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ)
ผู้ เ รี ย นประดิ ษ ฐ์ ชุ ด แบบจำ � ลองฯ โดยใช้
กระดาษแข็งสีตา่ งๆ เส้นลวด พลาสติกใส ประกอบ
กันเป็นรูปร่างระยะตัวเต็มวัย คือ ส่วนปีก ส่วนหัว
และส่วนท้อง พร้อมร้อยเชือกฟางของแต่ละส่วน
เพื่อให้เรียนเอาไปสวมเข้ากับตัวได้

แบบจำำลองของผึ้งและวิธีก
ารสวมใสเ่
ขา้

้อย
แบบจำำ ลองของยงุ และวิธกี ารสวมใส่เข้ากบั ตวั โดยใช้เชือกร

แบบจำำ ลอ
งของมดและวธิ กี
ชอื กรอ้ ย
ารสวมใส่เข้ากับตัวโดยใช้เ

แบบจำำ ลองของผีเสื้อและวิธีการสวมใส่เขา้ กบั ตวั โดยใช้เชือกร้อย
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การทดลองที่ 2
เรียนรู้ระยะการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง
แจกชุดศึกษาระยะการเจริญเติบโตของแมลง คือ ไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย ของแมลงแต่ละ
ตัว (ผึ้ง ยุง มด ผีเสื้อ ระยะตัวเต็มวัยใส่ประกอบเป็นชุดแมลง) ตามชื่อแต่ละกลุ่ม
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำ�เสนอระยะการเจริญเติบโตของแมลง ซึ่งแต่ละกลุ่มมี 4 คน ให้
ผูเ้ รียนสามคน ถือภาพระยะไข่ ตัวอ่อน และดักแด้ ส่วนอีกหนึง่ คนใส่ชดุ แบบจำ�ลองของตัวเต็ม
วัยของแมลงที่เตรียมไว้ ให้เวลาทุกกลุ่มนำ�เสนอ 10 นาที (ให้ทำ�ท่าประกอบตามพฤติกรรม
ของแมลงชนิดนั้นๆ)

คำ�อธิบายประกอบขณะที่แต่ละกลุ่มออกมานำ�เสนอ
ผึ้ง

ยุง

ไข่ หนอน ดักแด้ อยู่ในรัง
ตัวหนอนเคลื่อนที่ไม่ได้ มี
ผึ้ ง งานคอยป้ อ นอาหาร
ดักแด้ไม่กินอาหาร แล้ว
ลอกคราบเป็นตัวผึ้ง

ไข่อยู่บนผิวน้ำ�หรือที่ชื้น
ลูกน้ำ�ยุงและตัวโม่งอยู่
ในน้ำ� แล้วฟักเป็นตัวยุง

ผีเสื้อ

มด

ตัวเมียวางไข่บนใบไม้ ฟักเป็น
ตัวหนอน กินใบพืชเป็นอาหาร
เปลี่ยนเป็นดักแด้ ซึ่งไม่กิน
อาหารและลอกคราบเป็น
ตัวผีเสื้อ (ใช้เวลาประมาณ
10 นาที)

ไข่ หนอน ดักแด้อยู่ในรัง
ตัวหนอนเคลื่อนที่ไม่ได้ มีมด
งานคอยป้อนอาหาร ดักแด้
ไม่กินอาหาร แล้วลอกคราบ
เป็นตัวมด

ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของแมลงแต่ละชนิด

เกิดอะไรขึ้น

ญของแมลง สามารถ
คั
�
ำ
ะส
ษณ
ก
ลั
ละ
บแ
กอ
ระ
นป
ว
่
ู
ส
้
ผู้เรียนได้เรียนร
ๆ ได้
แยกแมลงออกจากสัตว์กลุ่มอื่น
รเจริญเติบโตของแมลง
กา
ละ
งแ
า
ร่
ป
ู
งร
ปล
นแ
ย
่
ลี
เป
าร
ก
้
ู
ผู้เรียนได้เรียนร
ุษย์และสิ่งแวดล้อม
ผู้เรียนได้เรียนรู้บทบาทที่มีต่อมน
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ชุดศึกษาระยะการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลง

ไข่ หนอน ด
กั

ผน่ โฟม
แดข้ องผงึ้ วาดภาพระบายสี และตดั ตดิ บนแ

ไข่ หนอน ด
กั

ผน่ โฟม
แดข้ องยงุ วาดภาพระบายสี และตดั ตดิ บนแ
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Adult

Eggs

Pupa

Larva

ไข่ หนอน ด
กั

ผน่ โฟม
แดข้ องมด วาดภาพระบายสี และตดั ตดิ บนแ

Adult

Pupa

Eggs

Larva
ไข่ หนอน ด
น่ โฟม
กั แดข้ องผเี สอื้ วาดภาพระบายสี และตดั ตดิ บนแผ
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ยุง

คำ�อธิบายเพิ่มเติมจากผลการทดลอง
ผึ้ง

ผึ้งมีการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ
ไข่ หนอน
ดักแด้ และตัวเต็มวัย เป็นแมลงสั
งคม ซึ่งดำ�รงชีวิต
อยู่เพียงตัวเดียวเป็นระยะเวลานา
นไม่ได้ ผึ้งแต่ละ
รังมี 3 วรรณะ คือ ผึ้งนางพญ
าหนึ่งตัว ผึ้งตัวผู้
หลายร้อยตัว และผึ้งงานอีกจำ�นว
นหลายพันหรือ
หลายหมื่นตัว แต่ละวรรณะมีหน้า
ที่แตกต่างกัน ผึ้ง
นางพญามหี น้าทีว่ างไข่ ผึง้ ตัวผูม้ หี
น้าทีผ่ สมพันธุก์ บั
นางพญา และผึ้งงานที่ส่วนใหญ่เ
ราพบเห็นได้ทั่วไป
เป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นหมัน มีหน้าที
่หาอาหาร คือน้ำ�
หวานและเกสรดอกไม้ และยงั ทำ�หน
า้ ทีใ่ นการป้องกนั
รัง ทำ�ความสะอาดรัง เลี้ยงดูป้อ
นอาหารตัวอ่อนที่
อยู่ในรัง ผึ้งนับว่าเป็นแมลงที่มีป
ระโยชน์มากมาย
ต่อมนุษย์ นอกจากเป็นแมลงที่ม
ีบทบาทช่วยผสม
เกสรมากที่สุดแล้ว ยังให้น้ำ�ผึ้งแล
ะอื่นๆ อีก เช่น
ไขผึ้ง นมผึ้ง เป็นต้น

มด
ลักษณะของมดเหมือนแมลงอื่นๆ คือ มี
ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง แต่มลี กั ษณะพิเศษ
คือ มีเอว ซึ่งเป็นส่วนท้องช่วงต้นที่คอดกิ่วลง
มดเป็นแมลงสังคมเช่นเดียวกับผึ้ง ในแต่ละรัง
จะมีมดราชินี มดเพศผู้ และมดงานซึ่งมีจำ�นวน
มากที่สุด มดบางชนิดมีวรรณะมดทหาร แต่ละ
วรรณะทำ�หน้าที่แตกต่างกันชัดเจน และมีการ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกภายในรัง ปาก
ของมดเปน็ ลักษณะแบบทีใ่ ช้กดั และกินอาหาร ซึง่
อาหารของมดมีค่อนข้างหลากหลาย กินทั้งสัตว์
ขนาดเล็กอืน่ ๆ ซากสัตว์ทตี่ ายแล้ว เมล็ดพืช หรือ
กินอาหารทีเ่ ป็นของเหลว มดมีบทบาทต่อมนุษย์
ในด้านที่เป็นโทษ เช่น ถ้าอาศัยอยู่ในบ้านเรือน
ก็จะสร้างความรำ�คาญและก่อให้เกิดความเสีย
หาย ทำ�ลายพืชเพาะปลูก มดบางชนิดสามารถ
กัดต่อยคนให้เกิดความเจ็บปวดได้ แต่มดบาง
ชนิดมีประโยชน์ เช่น เป็นอาหารของมนุษย์ ช่วย
รักษาสมดุลของระบบนิเวศโดยกินซากของสิ่งมี
ชีวิตต่างๆ

ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลก มีอยู่ประมาณ
3,450 ชนิด อาศัยอยู่ได้ทั่วๆไป ทั้งในป่า ในบ้าน
หรือนอกบ้าน ยุงที่รู้จักกันดีและเป็นพาหะนำ�โรค
มาสูค่ น ได้แก่ ยุงลายเปน็ พาหะนำ�โรคไขเ้ ลือดออก
และยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำ�โรคมาลาเรีย
ยุงมีการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ ไข่ ตัว
อ่อนหรือลูกน้ำ� ตัวโม่ง และตัวเต็มวัย หรือตัว
ยุง ปากของตัวยุงมีลักษณะเรียวแหลมคล้ายเข็ม
เพื่อใช้ในการดูดกินของเหลว ตัวเมียดูดกินเลือด
คนหรือสัตว์เป็นอาหาร ส่วนตัวผู้กินน้ำ�หวานเป็น
อาหาร ตัวเมียวางไข่ในแหล่งน้ำ�ที่เหมาะสม การ
วางไข่มีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับชนิดของยุง เช่น
วางไข่บนผิวน้ำ� หรือบนวัสดุที่ชื้นใกล้ผิวน้ำ� ไข่
ใช้เวลา 2-3 วันในการฟักเป็นระยะตัวอ่อนหรือ
ลูกน้ำ� ซึ่งอาศัยและหากินอาหาร เช่น แบคทีเรีย
โปรโตซัวส์ ยีสต์ สาหร่าย และพืชน้�ำ ขนาดเล็กที่
อยู่ในน้ำ� ใช้เวลา 1-2 สัปดาห์จึงเป็นตัวโม่ง ซึ่ง
เป็นระยะพักตัวไม่กินอาหาร ใช้เวลา 2-4 วันจึง
ลอกคราบกลายเป็นตัวยุง
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ผีเสื้อเป็นแมลงที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็น
ที่รู้จักกันดี ทั้งนี้เพราะลักษณะของลำ�ตัวซึ่งมีปีก
ใหญ่และมีสีสันสวยงาม การเจริญเติบโตมี ระยะ
ไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย
ที่ เ ป็ น ผี เ สื้ อ ตั ว หนอ นขอ งผี เ สื้ อ มี ลั ก ษณ ะแต ก
ต่างกันตามวงศ์และสกุล ส่วนใหญ่กินใบพืชเป็น
อาหาร ตัวหนอนของผีเสื้อมีความสำ�คัญทางการ
เกษตรมาก มีหลายชนิดทีเ่ ป็นศัตรูท�ำ ลายพืชผลที่
ปลูก บางชนิดกัดกินเสื้อผ้าและเส้นใยหรืออาหาร
ที่เก็บในครัวเรือน ส่วนระยะดักแด้จะไม่กินอาหาร
ประมาณ 7-10 วัน แล้วจะลอกคราบเป็นตัวเต็ม
วัย ปีกมีลกั ษณะเป็นแผ่นบาง ลักษณะทีส่ �ำ คัญคือ
ลำ�ตัว ปีก ขา มักปกคลุมด้วยเกล็ดเล็กๆ เรียกว่า
scale ซึ่งเป็นสีต่างๆ เรียงซ้อนทับกัน ทำ�ให้เกิด
ลวดลายและสีสัน ปากของผีเสื้อส่วนใหญ่เป็นท่อ
หรืองวงยาวใช้ดดู กิน มีน้อยชนิดเป็นปากแบบกัด
กิน บางชนิดไม่มปี ากและไมก่ นิ อาหารเมอื่ เจริญวัย
เต็มที่แล้ว

