สาระที่ควรเรียนรู้ สพฐ. สิง่ ต่างๆรอบตัว
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สารและสมบัตขิ องสสาร
หน่ วยการเรียนรู้ เทียนเข้าพรรษา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. สืบค้นข้อมูลและบอกเกีย
่ วกับความสําคัญของวันเข้าพรรษา
2. ทดลองออกแรงและนํ าเสนอผลการออกแรงกระทําต่อขีผ
้ ง้ึ ทีใ่ ช้ในการหล่อเทียน
พรรษา
3. ทดลองหล่อเทียนและนํ าเสนอผลด้วยวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสมกับวัย
4. ทดลองจุดเทียนและนํ าเสนอผลด้วยวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสมกับวัย
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมในวัน
เข้าพรรษา
การเปลีย่ นแปลงของขีผ้ ง้ึ
เมื่อออกแรงกระทํา
ทดลองหล่อเทียน

เทียนพรรษา

ลักษณะของขีผ้ ง้ึ
การเปลีย่ นแปลงของขีผ้ ง้ึ
เมื่อได้รบั ความร้อน
ทดลองจุดเทียน

ตัวชี้วดั ตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้
ว.3.2 – 7.1, 7.2
ว4.2 – 9.1
ว.8.1 - 14.2, 14.4
14.5
ว. 8.1 - 15.1
ผูอ้ อกแบบแผน
นางอรวรรณ ปิ นตา และ
นางผานิต ล่มกิจจา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
นางเกศรินทร์ พิมพ์ทราย และ
นางอุดมลักษณ์ จารุนาค
โรงเรียนพิบลู มังสาหาร
( วิภาคย์วทิ ยากร )
การบูรณาการ

สังคม
- วันสําคัญทางพุทธศาสนา
ภาษาไทย
- คําศัพท์
คณิ ตศาสตร์
- รูปร่างรูปทรง

แนวความคิ ดหลัก
1. วันเข้าพรรษา เป็ นวันสําคัญ ของชาวพุทธ ในวันเข้าพรรษา ชาวพุทธนิยม
ถวายเทียนพรรษา แด่พระสงฆ์
2. เทียนพรรษาทําจากขีผ้ ง้ึ ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงรูปร่างและลักษณะ
เมือ่ ได้รบั แรงกระทําหรือได้รบั ความร้อน
เนื้ อหา
1. พระสงฆ์จะจําพรรษาอยูท่ ว่ี ดั ตัง้ แต่วนั แรม 1 คํ่าเดือนแปด เป็นเวลานาน
3 เดือน ชาวพุทธนิยมหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ในวันเข้า
พรรษา เพื่อใช้ในการจําวัด
2. เทียนพรรษาทําจากขีผ้ ง้ึ ซึง่ เป็ นวัสดุทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงรูปร่างและลักษณะ เมือ่ เราออกแรง บีบ ทุบ
บิด ดึง หัก หรือ ตัด เมือ่ นําขีผ้ ง้ึ ใส่หม้อตัง้ ไฟ ขีผ้ ง้ึ จะละลาย เมือ่ เทขีผ้ ง้ึ ลงในแม่พมิ พ์ ทีม่ ไี ส้เทียนผูกไว้
ตรงกลาง ปล่อยทิง้ ไว้ให้เย็นลง ขีผ้ ง้ึ จะแข็งตัว กลายเป็ นเทียน นํามาแกะสลักให้สวยงาม เรียกว่า
เทียนพรรษา เมือ่ จุดเทียน จะเกิดเปลวไฟและความร้อน เทียนจะมีขนาดและรูปร่างเปลีย่ นไป ความ
ร้อนจะทําให้ไส้เทียนไหม้กลายเป็ นสีดาํ และมีขนาดสัน้ ลง ส่วนขีผ้ ง้ึ จะเปลีย่ นจากแข็งเป็ นเหลว แต่เมือ่
ทิง้ ไว้ให้เย็นจะกลับมาแข็งอีกครัง้

ประสบการณ์ สาํ คัญ
ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
1. การสังเกต
2. การคาดคะเน
3. การทดลอง
4. การบันทึก
ทักษะการสื่อสาร
5. การอธิบาย
6. การสื่อความหมาย

คําศัพท์ที่ควรรู้
วันเข้าพรรษา เทียนพรรษา ขีผ้ ง้ึ ไส้เทียน
แข็ง อ่อน ออกแรง บีบ ทุบ บิด ดึง หัก ตัด
ต้ม ร้อน เย็น หลอมเหลว

ความรู้พื้นฐาน
1) รูจ้ กั และเรียกชื่อสีของสิง่ ต่างๆ ได้ เช่น สีขาว สีดาํ สีเหลือง
2) รูจ้ กั และเรียกชื่อลักษณะของสิง่ ของต่างๆ ได้ เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รูปร่างกลม รูปร่างแบน
นูน เรียบ ขรุขระ และรูปทรงต่างๆ
3) รูจ้ กั การใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
การเปลีย่ นสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลว ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ใช้คําว่า “หลอมเหลว” ไม่ใช่คําว่า
“ละลาย ” ผู้ ส อนต้ อ งระมัด ระวัง ในการใช้ คํ า ศัพ ท์ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความสับ สนกั บ ศั พ ท์ ท่ี ใ ช้ โ ดยทัว่ ไปใน
ชีวติ ประจําวัน เช่น คนทัวไปเรี
่
ยกการเปลี่ยนสถานะของนํ้ าจากของแข็งเป็ นของเหลวว่า นํ้ าแข็งละลาย แต่
ในทางวิทยาศาสตร์คอื นํ้ าแข็งหลอมเหลว ดังนัน้ ต้องรูว้ ่าเมื่อใดควรใช้คําศัพท์วทิ ยาศาสตร์และเมื่อใดควรใช้
คําศัพท์ทวไป
ั่

ภาพรวมแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ลําดับ
1

เวลา
(นาที)
50 นาที

2

30 นาที

3

60 นาที
(แบ่งเป็ น 2
วัน วันละ 30
นาที)

4

30 นาที

ชื่อกิ จกรรม

จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

เราทําอะไรในวัน
เข้าพรรษา

1. สืบค้นและบอกข้อมูลเกีย่ วกับวัน
เข้าพรรษา
2. เล่าประสบการณ์เกีย่ วกับวันเข้าพรรษา
3. ทํากิจกรรมต่อภาพร่วมกับเพื่อน

ขีผ้ ง้ึ จะเป็ นอย่างไร
ถ้าเรา......

1. สังเกตรูปร่างลักษณะของขีผ้ ง้ึ โดยใช้
ประสาทสัมผัส
2. ออกแรงกระทํากับขีผ้ ง้ึ และบอกสิง่ ที่
สังเกตพบจากการออกแรงกระทํากับ
ขีผ้ ง้ึ

1. ขีผ้ ง้ึ ชนิดแผ่น
2. ถุงผ้า
3. กรรไกร
4. มีดพลาสติก
5. กระดาษรอง

เทียนพรรษาของเรา

1. อธิบายผลของความร้อนทีท่ าํ ให้ขผ้ี ง้ึ
เปลีย่ นแปลงรูปร่างและลักษณะได้
2. ทดลองหล่อเทียนพรรษา

1. แผ่นขีผ้ ง้ึ
2. แม่พมิ พ์
3. ไส้เทียน
4. บีกเกอร์
5. ตะเกียง
6. ไม้ขดี ไฟ

เทียนหายไปไหน

1. สังเกตและบันทึกลักษณะของเทียน
ก่อนและหลังจุดไฟ
2. อภิปรายและเปรียบเทียบการ
เปลีย่ นแปลงของเทียนก่อนจุดไฟและ
หลังจุดไฟ

1. เทียน
2. จานรอง
3. ไม้ขดี ไฟ

1. ภาพกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
2. เพลงวัน
เข้าพรรษา

กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 1: เราทําอะไรในวันเข้าพรรษา
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
1. สืบค้นและบอกข้อมูลเกีย่ วกับเกีย่ วกับวันเข้าพรรษาได้
2. เล่าประสบการณ์เกีย่ วกับวันเข้าพรรษาได้
3. ทํากิจกรรมต่อภาพร่วมกับเพื่อนได้

กิ จกรรมท้าทาย
หากจัดการเรียนการสอนในหน่ วย
นี้ใกล้กบั วันเข้าพรรษา อาจให้
เด็กๆ ร่วมกันวางแผนเตรียมตัว
และไปร่วมทําบุญเข้าพรรษา
ร่วมกันทีว่ ดั เพื่อให้เด็กๆ ได้ม ี
ประสบการณ์ตรง

ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
1. ร่วมกันร้องเพลง วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา โปรดจงได้จดจํา เดือนแปด น้องเอย แรม 1 คํ่า
พระสงฆ์ประจําอยูท่ ว่ี ดั ทุกคืน จนครบ 3เดือน ท่านก็ไม่ฝา่ ฝืน
ไปค้างทีอ่ ่นื ท่านว่าผิดศีลเอย เล เล เล่ เล้ เล เล่ เล้ เล เล ( ซํ้า )
2. สนทนาเกีย่ วกับ เนื้อเพลง และ ให้เด็กอาสาสมัคร ออกมาเล่าประสบการณ์ ของตนเองเกีย่ วกับวัน
เข้าพรรษา โดยผูส้ อนอาจใช้คาํ ถามกระตุน้ การสนทนา เช่น
- เด็กๆ รูห
้ รือไม่ว่า วันเข้าพรรษา คือวันอะไร (วันแรม 1 คํ่าเดือนแปด พระสงฆ์จะเริม่ จําพรรษา
อยูท่ ว่ี ดั )
- ระยะเวลาในการเข้าพรรษา นานกีเ่ ดือน (3 เดือน)
- พระมีขอ้ ห้ามไม่ให้ ทําอะไรบ้าง (ไม่ให้ไปค้างคืนทีอ
่ ่นื นอกวัด)
- คุณพ่อ คุณแม่ทาํ อะไรบ้าง ในวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบนํ้าฝน และปจั จัยที่
จําเป็ นต่างๆ)
3. ผูส้ อนใช้แนวคําถามต่อไปนี้ เพื่อกระตุน้ การสืบค้นเกีย่ วกับความสําคัญของวันเข้าพรรษาและการปฏิบตั ิ
ตนของชาวพุทธในวันเข้าพรรษา
- เด็กๆ รูไ้ หมว่า ทําไมพระสงฆ์จงึ ไปพักค้างคืนนอกวัดไม่ได้ (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ เช่น เมือ
่ พระ
ธุดงค์อาจไปเหยียบพืชผลไร่นาของชาวบ้านเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงให้จาํ วัด)
ั ติ นอย่างไรในวันเข้าพรรษา (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ เช่น ควรไป
- เด็กๆ รูไ้ หมว่า เราควรปฏิบต
ร่วมทําบุญทีว่ ดั )
- เด็กๆคิดว่า เราจะหาคําตอบได้อย่างไร (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ เช่น ไปสอบถามพระทีว่ ด
ั)
ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. พาเด็กไปทีว่ ดั หรือ นิมนต์พระมาทีห่ อ้ งเรียน เพื่อสอบถามและฟงั เรือ่ งราวเกีย่ วกับความสําคัญของวัน
เข้าพรรษาและการปฏิบตั ติ นของชาวพุทธในวันเข้าพรรษาจากพระ หากไม่สามารถพาเด็กไปทีว่ ดั หรือ
นิมนต์พระมาทีห่ อ้ งเรียนได้ ผูส้ อนอาจจัดเตรียมเรือ่ งราวเกีย่ วกับวันเข้าพรรษามาเล่าให้เด็กๆ ฟงั หรือ
อาจใช้ส่อื อื่นๆ เช่น วีดทิ ศั น์สารคดีเกีย่ วกับวันเข้าพรรษาเปิดให้เด็กๆ ได้ชม
2. กลับมาทีห่ อ้ งเรียน ร่วมกันทบทวนคําถามทีต่ อ้ งการคําตอบว่า ทําไมพระสงฆ์จงึ ไปพักค้างคืนนอกวัด
ไม่ได้ และเราควรปฏิบตั ติ นอย่างไรในวันเข้าพรรษา และให้เด็กบอกเรือ่ งราวทีพ่ ระสงฆ์เล่าให้ฟงั
3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยผูส้ อนถามว่า กิจกรรมวันเข้าพรรษา อะไรบ้างที่
เด็กๆชอบและอยากปฏิบตั ิ เพราะอะไร

4. แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม ช่วยกันต่อภาพตัดต่อ และเมือ่ ทําเสร็จให้นําเสนอต่อเพื่อนกลุ่มใหญ่
ว่าเป็นภาพอะไรและเกีย่ วข้องกับวันเข้าพรรษาอย่างไร (เป็นภาพกิจกรรมทีท่ าํ ในวันเข้าพรรษา ได้แก่
ภาพแห่เทียนพรรษา ภาพไปวัดฟงั เทศน์ และภาพตักบาตร)
ขัน้ สรุป
ร่วมกันสรุปเกีย่ วกับความสําคัญของวันเข้าพรรษา และกิจกรรมทีช่ าวพุทธนิยมปฏิบตั ใิ นวันเข้าพรรษา
อีกครัง้ หนึ่ง
การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกต
2. การสอบถาม
สิง่ ทีป่ ระเมิน
1. ความสนใจในการฟงั

ระดับ 1
ตัง้ ใจฟงั เมือ่ ครูเตือน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ2
ระดับ3
ตัง้ ใจฟงั เป็นบางช่วงเวลา ตัง้ ใจฟงั ตัง้ แต่ตน้ จนจบ
ไม่ต่อเนื่อง

2. การเล่า
เล่าประสบการณ์เกีย่ วกับ เล่าประสบการณ์เกีย่ วกับ เล่าประสบการณ์เกีย่ วกับ
ประสบการณ์เกีย่ วกับ วันเข้าพรรษาไม่ได้
วันเข้าพรรษาโดยครูใช้ วันเข้าพรรษาได้ดว้ ย
วันเข้าพรรษา
คําถามนํา
ตนเอง
3. การทํากิจกรรมกลุ่ม

ไม่สนใจทํากิจกรรม
ครูตอ้ งกระตุน้ เตือน

4. การตอบคําถาม
ตอบคําถามเกีย่ วกับ
เกีย่ วกับวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาไม่ได้

มีความสนใจ ให้ความ
ร่วมมือ ทํากิจกรรมเป็ น
บางช่วง
ตอบคําถามเกีย่ วกับ
วันเข้าพรรษาได้โดยครู
ชีแ้ นะ

มีความสนใจให้ความ
ร่วมมือทํากิจกรรมจน
แล้วเสร็จ
ตอบคําถามเกีย่ วกับ
วันเข้าพรรษาได้ดว้ ย
ตนเองและถูกต้อง

กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 2: ขึผ้ งึ้ จะเป็ นอย่างไร ถ้าเรา........
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
1. สังเกตขีผ้ ง้ึ โดยใช้ประสาทสัมผัส และบอกรูปร่างลักษณะของขีผ้ ง้ึ ได้
2. ออกแรงกระทํากับขีผ้ ง้ึ และบอกสิง่ ทีส่ งั เกตพบจากการออกแรงกระทํากับขีผ้ ง้ึ

ข้อควรคํานึ ง
ควรใช้ขผ้ี ง้ึ ชนิดแผ่นอย่างดี
ทีไ่ ม่แข็งเกินไป เพราะเด็ก
จะสามารถออกแรงกระทํา
กับขีผ้ ง้ึ ได้งา่ ย

ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
1. ดูภาพเทียนพรรษารูปร่าง ขนาดต่างๆ สนทนาเกีย่ วกับ รูปร่าง ลักษณะของเทียนพรรษา และใช้คําถาม
ให้เด็กๆช่วยกันหาคําตอบจากการสังเกตภาพ
- เทียนพรรษามีรป
ู ร่างลักษณะเป็ นอย่างไร (เป็ นแท่ง ยาว ทรงกระบอก มีสเี หลืองอ่อนหรือสีขาว มีไส้
เทียนสีขาวทีป่ ลายด้านบน มีลวดลาย)
- เด็กๆ คิดว่าเทียนพรรษาทํามาจากอะไร (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระตามความรูเ้ ดิม เช่น ขีผ
้ ง้ึ และด้าย)
2. ให้อาสาสมัครออกมาใช้มอื คลํา /สัมผัส สิง่ ของทีอ่ ยูใ่ นถุงผ้าสีดาํ (ขีผ้ ง้ึ ) และบอกให้เพื่อนๆ ว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร (เด็กๆ ตอบตามทีส่ งั เกตได้จริง เช่น แข็ง ลื่น ผิวเรียบ)
3. จากข้อมูลทีเ่ พือ่ นบอก ให้เด็กๆช่วยกันทายว่าคืออะไร (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ)
4. เฉลยว่า สิง่ ของทีอ่ ยูใ่ นถุงสีดาํ คือ แผ่นขีผ้ ง้ึ และผูส้ อนให้ความรูเ้ พิม่ เติมว่า เราใช้แผ่นขีผ้ ง้ึ ทําเทียนพรรษา
ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. แบ่งเด็กออกเป็ นกลุ่มย่อย 3 – 4 กลุ่ม แจกแผ่นขีผ้ ง้ึ ให้กลุ่มละ 1 แผ่น ให้ช่วยกันสํารวจรูปร่างลักษณะ
ของขีผ้ ง้ึ
2. สนทนาเกีย่ วกับขีผ้ ง้ึ ร่วมกันทัง้ ชัน้ โดยครูใช้แนวคําถามดังนี้
- แผ่นขีผ
้ ง้ึ มีสอี ะไร (เด็กๆ ตอบตามทีส่ งั เกตได้จริง เช่น ขาวขุน่ หรือ สีเหลืองอ่อน)
้ ง้ึ มีลกั ษณะรูปร่างอย่างไร (เด็กๆ ตอบตามทีส่ งั เกตได้จริง เช่น แข็ง ผิวลื่น กลม)
- แผ่นขีผ
- ลองดมดูซ ิ มีกลิน
่ ไหม กลิน่ คล้ายกับอะไร (เด็กๆ ตอบตามทีส่ งั เกตได้จริง เช่น มีกลิน่ )
- เด็กๆคิดว่าขีผ
้ ง้ึ แข็ง หรือ อ่อน เพราะอะไรถึงคิดว่า แข็ง /คิดว่าอ่อน (เด็กๆ ตอบโดยให้เหตุผล
เช่น แข็ง เพราะใช้มอื กดลงไปไม่ได้ อ่อนเพราะใช้มอื กดลงไปได้)
3. ผูส้ อนใช้แนวคําถาม กระตุ้นการคิดเกีย่ วกับการทําให้ขผ้ี ง้ึ เปลีย่ นแปลงด้วยแรง ดังต่อไปนี้
- เด็กๆ คิดว่า เราจะทําให้แผ่นขีผ
้ ง้ึ เปลีย่ นรูปร่างได้หรือไม่ (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ)
- เราจะทําให้แผ่นขีผ
้ ง้ึ เปลีย่ นแปลงรูปร่างได้อย่างไร (เด็กๆ ตอบ อย่างอิสระ เช่น ออกแรงบีบ ทุบ
ั้
ปน)
4. เด็กแต่ละกลุ่ม ร่วมกันคิดวิธที าํ ให้ขผ้ี ง้ึ เปลีย่ นรูปร่าง และลองทําให้ขผ้ี ง้ึ เปลีย่ นรูปร่างด้วยวิธกี ารทีช่ ่วยกัน
คิดขึน้ ซึง่ แต่ละกลุ่มอาจช่วยกันคิดได้มากกว่า 1 วิธ ี ผูส้ อนควรเข้าไปแนะนําในแต่ละกลุ่ม ให้เด็กๆ ได้
คาดคะเนว่าหากออกแรงกระทําในลักษณะต่างๆ ขีผ้ ง้ึ จะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร แล้วให้เด็กๆ ลองทํา
ด้วยตนเอง โดยอาจใช้แนวคําถามต่อไปนี้
- หากเด็กบีบขีผ
้ ง้ึ แรงๆ จะเกิดอะไรขึน้ กับขีผ้ ง้ึ
- หากเราทุบแรงๆ ขีผ
้ ง้ึ จะเป็ นอย่างไร
้ กับขีผ้ ง้ึ เมือ่ เด็กช่วยกันดึง
- จะเกิดอะไรขึน

-

ลองบิดแผ่นขีผ้ ง้ึ ดูซิ มันจะเป็ นอย่างไร
เราจะหักแผ่นขีผ้ ง้ึ ได้ไหม
เด็กคิดว่าจะตัดขีผ้ ง้ึ ได้ไหม จะใช้อะไรในการตัด (เช่น กรรไกร มีดพลาสติก)

5. เมือ่ เด็กแต่ละกลุ่มทําให้ขผ้ี ง้ึ เปลีย่ นรูปร่างได้แล้ว ให้แต่ละกลุ่มนํ าขีผ้ ง้ึ มาแสดงหน้าห้อง และตัวแทน
กลุ่มเล่าให้ฟงั ว่า ใช้วธิ กี ารใดในการทําให้ขผ้ี ง้ึ เปลีย่ นรูปร่าง และรูปร่างของแผ่นขีผ้ ง้ึ เปลีย่ นไปอย่างไร
โดยผูส้ อนควรช่วยแนะนําคําศัพท์ เช่น ออกแรง บีบ บิด ทุบ หัก ดึง ตัด
ขัน้ สรุป
1. ช่วยกันอภิปรายสรุปว่าสิง่ ทีท่ าํ ให้แผ่นขีผ้ ง้ึ มีการเปลีย่ นแปลงรูปร่างลักษณะคือ การออกแรง บีบ ทุบ
บิด ดึง หัก และตัด
2. ผูส้ อนนําแผ่นป้ายคําศัพท์เหล่านี้แสดงให้เด็กๆ ฝึกอ่านตาม และลองทําท่าออกแรงในการ บีบ ทุบ บิด
ดึง หัก และตัด ตามคําศัพท์ทฝ่ี ึกอ่านแต่ละคํา
การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกต
2. การตรวจผลงาน
3. การสอบถาม
สิง่ ทีป่ ระเมิน
1.

2.

3.

4.

ความรูเ้ กี่ยวกับ
รูปร่างลักษณะของ
ขีผ้ ง้ึ
ความสนใจในการ
ทํากิจกรรม
การบอกวิธกี ารและ
ผลทีเ่ กิดขึน้ กับขีผ้ ง้ึ
เมือ่ ถูกแรงกระทํา
ความร่วมมือในการ
ทํากิจกรรมกลุ่ม

ระดับ 1
บอกรูปร่างลักษณะของ
ขีผ้ ง้ึ ได้ 1 อย่าง
สนใจทํากิจกรรม เมือ่ ครู
เตือน
บอกวิธกี ารและผลทีเ่ กิด
ขึน้ กับขีผ้ ง้ึ เมือ่ ถูกแรง
กระทําไม่ได้
ไม่สนใจทํากิจกรรมกลุ่ม
ครูตอ้ งกระตุน้ เตือน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ2
บอกรูปร่างลักษณะของ
ขีผ้ ง้ึ ได้ 2 อย่าง

ระดับ3
บอกรูปร่างลักษณะของ
ขีผ้ ง้ึ ได้ 3 อย่างขึน้ ไป

สนใจทํากิจกรรมเป็ นบาง
ช่วงเวลา ไม่ต่อเนื่อง
บอกวิธกี ารและผลทีเ่ กิด
ขึน้ กับขีผ้ ง้ึ เมือ่ ถูกแรง
กระทําได้โดยครูชแ้ี นะ
ให้ความร่วมมือทํา
กิจกรรมในกลุ่มเป็ นบาง
ช่วง

สนใจทํากิจกรรมตัง้ แต่ตน้
จนจบ
บอกวิธกี ารและผลทีเ่ กิด
ขึน้ กับขีผ้ ง้ึ เมือ่ ถูกแรง
กระทําได้ดว้ ยตนเอง
ให้ความร่วมมือทํา
กิจกรรมในกลุม่ จนแล้ว
เสร็จ

กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 3: เทียนพรรษาของเรา

กิ จกรรมท้าทาย
1. เด็กๆ บางคนอาจสังเกตพบว่า
ขีผ้ ง้ึ ทีแ่ ข็งตัวมีรปู ร่างลักษณะ
เหมือนกับแม่พมิ พ์ ผูส้ อนอาจ
สนทนาเพิม่ เติมเกีย่ วกับสมบัติ
ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
ของของเหลวทีม่ รี ปู ร่าง
1. ทบทวนความรูว้ ่า มีอะไรบ้างทีท
่ าํ ให้แผ่นขีผ้ ง้ึ เปลีย่ นแปลงรูปร่าง
เปลีย่ นไปตามภาชนะทีบ่ รรจุ
ลักษณะได้ (การออกแรง บีบ ทุบ บิด ดึง หัก และตัด)
และหาแม่พมิ พ์หลายๆ แบบมา
2. ครูใช้คาํ ถามกระตุน
้ ให้เด็กเกิดความสงสัยว่า
ชวนกันทําเทียนทีม่ หี ลายรูปร่าง
- นอกจากการออกแรง ยังมีอะไรอีกหรือไม่ ทีส
่ ามารถทําให้
ลักษณะ
แผ่นขีผ้ ง้ึ เปลีย่ นแปลงรูปร่างลักษณะได้ (เด็กๆ ตอบอย่าง
2. อาจทํากิจกรรมบูรณาการกับ
อิสระ ตามความรูแ้ ละประสบการณ์เดิม เช่น ให้ความร้อน)
ศิลปะ ใช้แม่พมิ พ์รปู ดอกไม้หรือ
- เด็กๆ คิดว่า ความร้อน สามารถทําให้แผ่นขีผ
้ ง้ึ เปลีย่ นแปลง
ตุ๊กตาในการหล่อเทียน และผสม
ได้หรือไม่ อย่างไร (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ เช่น ความร้อน
สีลงไปเพื่อความสวยงาม หรือ
ทําให้รปู ร่างของขีผ้ ง้ึ เปลีย่ นแปลงได้)
ชวนเด็กๆ แกะสลักลวดลายบน
้ ง้ึ ไปต้ม คาดว่าจะเกิดอะไรขึน้ (ให้เด็กๆ
- ถ้านํ าแผ่นขีผ
ั ้ ผ้ ง้ึ ทีอ่ ุ่นๆ และยัง
เทียน หรือปนขี
คาดคะเน เช่น ขีผ้ ง้ึ อาจจะอ่อนลง หลอมเหลว)
ไม่แข็งมากให้เป็ นรูปทรงต่างๆ
้ี ง้ึ ทีต่ ้มเย็นลง ขีผ้ ง้ึ จะเป็นอย่างไร (ให้เด็กๆ
- ถ้าปล่อยให้ขผ
่
้
คาดคะเน เช่น ขีผ้ ง้ึ กลับมาแข็ง)
จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
1. อธิบายผลของความร้อนทีท่ าํ ให้ขผ้ี ง้ึ เปลีย่ นแปลงรูปร่างและลักษณะได้
2. ทดลองหล่อเทียนพรรษา

ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม)
1. ให้เด็กหักขีผ
้ ง้ึ เป็ นชิน้ เล็ก ใส่ขผ้ี ง้ึ ในบีกเกอร์หรือภาชนะใสทีท่ นไฟทีผ่ สู้ อน
ข้อควรคํานึ ง
เตรียมไว้หน้าชัน้ แล้วผูส้ อนนําภาชนะไปตัง้ บนเตาไฟ และให้เด็กๆ สังเกต 1. การตัก /เทขีผ้ ง้ึ ทีร่ อ้ น ต้อง
การเปลีย่ นแปลงของขีผ้ ง้ึ จากนัน้ วางทิง้ ไว้ให้เย็น และให้สงั เกตการเปลีย่ น ระมัดระวัง
2. บีกเกอร์ทใ่ี ช้ในการต้มขีผ้ ง้ึ
แปลงของขีผ้ ง้ึ อีกครัง้
มีความร้อน ต้องบอก ให้เด็กๆ
2. ร่วมกันอภิปรายว่า เมือ
่ ต้มขีผ้ ง้ึ ให้รอ้ น ขีผ้ ง้ึ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร และ
รูแ้ ละระมัดระวังไม่ไปแตะต้อง
เมือ่ วางไว้ให้เย็น ขีผ้ ง้ึ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร (เด็กๆ ตอบตามลักษณะ
3. ห้ามแตะ หรือจุ่มนิ้วในขีผ้ ง้ึ ที่
ทีส่ งั เกตพบ)
เหลวเมื่อเทลงในแม่พมิ พ์
3. ผูส
้ อนช่วยสรุปว่า เมือ่ ร้อนขีผ้ ง้ึ จะเปลีย่ นจากลักษณะแข็งเป็ นเหลว เรียกว่า
การหลอมเหลว และ ผูส้ อนใช้บตั รคําศัพท์ ให้เด็กๆ ฝึกอ่านคําศัพท์ “ร้อน”
“เหลว” และ “หลอมเหลว”
4. ผูส
้ อนช่วยสรุปว่า เมือ่ ทิง้ ไว้ให้เย็น ขีผ้ ง้ึ ทีเ่ หลวจะเปลีย่ นกลับมาเป็ นมีลกั ษณะแข็ง และให้เด็กๆ ฝึกอ่าน
คําศัพท์จากบัตรคํา “เย็น” “แข็ง”
5. ผูส
้ อนใช้คาํ ถามนํ า เกีย่ วกับการทําเทียนพรรษาดังนี้
- เด็กๆ คิดว่าเราจะทําเทียนพรรษาจากขีผ
้ ง้ึ ได้ไหม (เด็กๆ ตอบอย่างอิสระ เช่น ทําได้)

จะทําเทียนได้อย่างไร (เด็กๆ อาจเล่าประสบการณ์หรือความรูเ้ ดิมว่าต้องมีการหล่อเทียนและ
เชื่อมโยงกับการทําให้ขผ้ี ง้ึ หลอมเหลวทีไ่ ด้เรียนไป)
- การทําเทียน นอกจาก จะใช้ขผ
้ี ง้ึ แล้ว ต้องใช้อะไรอีกบ้าง (ไส้เทียน แม่พมิ พ์)
ผูส้ อนสนทนากับเด็กๆ เกีย่ วกับจํานวนขีผ้ ง้ึ ทีจ่ ะใช้ ขนาดและลักษณะของแม่พมิ พ์ และสิง่ ทีใ่ ช้ทําไส้
เทียน
ให้เด็กช่วยจัดเตรียมแม่พมิ พ์ และใส่ไส้เทียนเตรียมไว้ ผูส้ อนละลายขีผ้ ง้ึ และเทลงในแม่พมิ พ์ ปล่อยทิง้
ไว้ให้แข็ง ประมาณ 1 คืน
วันต่อมา ร่วมกันสํารวจลักษณะของขีผ้ ง้ึ ทีแ่ ข็งตัว เปรียบเทียบกับ ภาพเทียนพรรษาทีน่ ํามาดูในวัน
ก่อน
ให้เด็กวาดภาพวิธกี ารหล่อเทียนพรรษาและเล่าวิธกี ารหล่อเทียน จากภาพผลงานของเด็ก
-

6.
7.
8.
9.

ขัน้ สรุป

ผูส้ อนและเด็กอภิปรายเกี่ยวกับสิง่ ทีท่ ําให้ขผ้ี ง้ึ เปลีย่ นแปลงรูปร่างและลักษณะ ตามแนวคําถามต่อไปนี้
- อะไรบ้างทีท
่ ําให้ขผ้ี ง้ึ เปลีย่ นแปลงรูปร่างและลักษณะ และเด็กๆ ทราบได้อย่างไร (การออกแรง
ในลักษณะต่างๆ และ ความร้อน ทราบได้จากการลองบีบ บิด ทุบ ตัด หัก ดึง และต้มขีผ้ ง้ึ แล้ว
วางทิง้ ไว้)
่ เราออกแรงในลักษณะต่างๆ ขีผ้ ง้ึ จะเป็นอย่างไร (มีขนาดเล็กลง รูปร่างเปลีย่ นไป)
- เมือ
- เมือ
่ ขีผ้ ง้ึ ได้รอ้ นจะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร (หลอมเหลว เปลีย่ นจากแข็งเป็ นเหลว)
่ ทิง้ ไว้ให้เย็นลงจะมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร (เปลีย่ นจากเหลวเป็ นแข็ง)
- เมือ

การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกต
2. การตรวจผลงาน
3. การสอบถาม
สิง่ ทีป่ ระเมิน
ความสนใจ
ในการทํากิจกรรม

1.

ระดับ 1
ตัง้ ใจดูการทดลอง เมือ่
ครูเตือน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ2
ระดับ3
ตัง้ ใจดูการทดลองเป็น
ตัง้ ใจดูการทดลองตัง้ แต่
บางช่วงเวลา ไม่ต่อเนื่อง ต้นจนจบ

2.

ความรูเ้ กี่ยวกับการ อธิบายผลของความร้อน อธิบายผลของความร้อน
เปลีย่ นแปลงของขีผ้ ง้ึ ทีท่ าํ ให้ขผ้ี ง้ึ เปลีย่ นแปลง ทีท่ าํ ให้ขผ้ี ง้ึ เปลีย่ นแปลง
โดยใช้ความร้อน
ไม่ได้
ได้ โดยครูชน้ี ําบ้าง

3.

ภาพวาดเกี่ยวกับ
วิธกี ารทําเทียน
พรรษา
ความรูเ้ กี่ยวกับ
วิธกี ารทําเทียน
พรรษา

4.

วาดภาพทีแ่ สดงวิธกี าร
ทําเทียนพรรษาไม่ได้
อธิบายวิธกี ารทําเทียน
พรรษาไม่ได้

วาดภาพทีแ่ สดงวิธกี าร
ทําเทียนพรรษาได้แต่ยงั
ไม่ละเอียด ไม่ถูกต้อง
อธิบายวิธกี ารทําเทียน
พรรณาได้ โดยครูชน้ี ํ า
บ้าง

อธิบายผลของความร้อน
ทีท่ าํ ให้ขผ้ี ง้ึ เปลีย่ นแปลง
ได้ดว้ ยตนเองอย่าง
ถูกต้องและมีเหตุผล
วาดภาพทีแ่ สดงวิธกี าร
ทําเทียนพรรษาได้
ละเอียดถูกต้องสวยงาม
อธิบายวิธกี ารทําเทียน
พรรณาได้ ด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง

เด็กๆ “ทําเทียนพรรษา” อย่างไร
ช่วยวาดภาพให้ดหู น่ อย

กิ จกรรมการเรียนรู้ที่ 4: เทียนหายไปไหน

กิ จกรรมท้าทาย

จุดประสงค์หลักของกิ จกรรม
สังเกตเปลวเทียนและควัน
เด็ก ๆ สัง เกตสีข องเปลวเทีย นว่ า มีก่ีสี
1. สังเกตและบันทึกลักษณะของเทียนก่อนและหลังจุดไฟ
และวาดภาพระบายสีต ามที่สงั เกตพบ
2. อภิปรายและเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเทียนก่อนจุดไฟและหลังจุดไฟ
ขัน้ นํา (เร้าความสนใจ, ตรวจสอบความรู้เดิ ม)
ผูส้ อนสนทนากับเด็กโดยใช้คาํ ถามเพื่อถามประสบการณ์เดิมเกีย่ วกับ
เทียนพรรษา ดังนี้
- เด็กๆ คิดว่าเทียนพรรษามีประโยชน์อย่างไร (เด็กๆ ตอบตาม
ประสบการณ์และความรูเ้ ดิม เช่น ใช้จุดไฟ ให้ความสว่าง
ให้ความร้อน)
- เด็กๆ คิดว่าจะเกิดอะไรขึน
้ ถ้าเราจุดไฟบนเทียนทีเ่ ราช่วยกันทํา
(เด็กๆ คาดคะเนตามประสบการณ์และความรูเ้ ดิม เช่น ไฟติด
มีความร้อน มีแสงสว่าง เทียนไหม้)

และสังเกตว่าถ้ามีลมพัดมา เปลวเทียน
จะเป็ นอย่างไร
ลองดับเทียนและสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึน้
ซึง่ เด็กๆ จะพบควันสีขาว และอภิปราย
ร่ ว มกัน ถึง ประโยชน์ แ ละโทษของควัน
เช่ น ชาวอิน เดีย แดงในอดีต ใช้ค วัน ใน
การติดต่ อสื่อสาร หรือควันทําให้เราไอ
จามหรือแสบตาได้ หรืออภิปรายว่าถ้า
โลกของเรามีควันเยอะๆ จะเป็ นอย่างไร
เช่น คนเจ็บปว่ ย อากาศร้อน

ขัน้ สอน (ลําดับกิ จกรรม )
1. ผูส
้ อนแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็ นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5-6 คน
ข้อควรคํานึ ง
2. ตัวแทนกลุ่มรับอุปกรณ์ทค
่ี รูเตรียมไว้ให้ ได้แก่ เทียนทีเ่ ด็กๆ ช่วยกันทําจาก ควรยํ้าให้เด็กระมัดระวังในขณะ
สังเกตเทียนทีจ่ ุดไฟ ไม่ให้
กิจกรรมทีแ่ ล้วกลุ่มละ 1 ชิน้ จานรอง และใบบันทึกกิจกรรมคนละ 1 ใบ
3. ให้เด็กสังเกตรูปร่างลักษณะของเทียนและวาดรูปในใบบันทึกกิจกรรมในช่อง อวัยวะร่างกายหรือสิง่ ของเข้า
ใกล้เปลวไฟ เพราะอาจเกิด
ซ้ายมือ
อันตรายได้ ผูส้ อนควรดูแล
4. ผูส
้ อนทําข้อตกลงกับเด็กว่า เมือ่ ผูส้ อนจุดเทียนในแต่ละกลุ่ม เด็กๆ สังเกต
อย่างใกล้ชดิ
การเปลีย่ นแปลงของเทียนเมือ่ จุดไฟ ด้วยความระมัดระวัง โดยไม่เอาอวัยวะ หากทํากิจกรรมนี้กบั เด็กเล็ก
ของร่างกายหรือสิง่ ของไปสัมผัสเปลวเทียนโดยตรง เพราะอาจเกิดอันตราย ควรจัดเป็นการสาธิตหน้าชัน้
ได้ แต่เด็กๆ อาจใช้มอื อังรอบๆ เทียนไขโดยอยูห่ ่างๆ
5. ผูส
้ อนจุดเทียนในแต่ละกลุ่ม เด็กสังเกตเทียนเมือ่ จุดไฟ และให้เด็กๆ วาดภาพบันทึกรูปร่างลักษณะ
ของเทียนในใบบันทึกกิจกรรม ในช่องขวามือ เมือ่ เด็กๆ วาดเสร็จแล้วจึงดับไฟ
6. ตัวแทนกลุ่ม นําภาพวาดในใบบันทึกกิจกรรมมาแสดงให้เพื่อนทัง้ ห้องดู และเล่าว่าเทียนก่อนจุดไฟ
และหลังจุดไฟมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร
7. ผูส
้ อนและเด็กร่วมกันอภิปรายเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของเทียนเมือ่ จุดไฟ โดยใช้คาํ ถามเพื่อ
นําไปสู่การอภิปรายดังนี้
- เทียนก่อนจุดไฟและหลังจุดไฟแตกต่างกันอย่างไร และ เด็กๆทราบได้อย่างไร (เด็กๆ ตอบตามที่
สังเกตพบจริง เช่น ก่อนจุดไฟเทียนสูง และเมือ่ จุดไฟเทียนสัน้ ลง ทราบจากการสังเกต)
- ก่อนจุดไฟเทียนมี รูปร่าง ลักษณะ อย่างไร (เด็กๆ ตอบตามทีส
่ งั เกตพบจริง)

เกิดอะไรขึน้ เมือ่ เทียนไขถูกจุดไฟ (เด็กๆ ตอบตามทีส่ งั เกตพบจริง เช่น มีเปลวไฟ มีแสง ความ
ร้อน ขีผ้ ง้ึ หลอมเหลว ไส้เทียนไหม้เป็ นสีดํา)
- ขณะทีร่ อ้ นเทียนเป็ นอย่างไร (มีบางส่วนทีเ่ ป็ นขีผ
้ ง้ึ เกิดการหลอมเหลวและไหลลงมา ส่วนทีเ่ ป็นไส้
เทียนไหม้)
- เมือ
่ เย็นลงเทียนเป็ นอย่างไร (ส่วนทีห่ ลอมเหลวกลับมาแข็ง)
8. เด็กๆ คิดว่าเพราะอะไรเทียนจึงเกิดการเปลีย
่ นแปลง (เพราะได้รบั ความร้อน)
-

ขัน้ สรุป
ร่วมกันสรุปการเปลีย่ นแปลงของเทียนไขเมือ่ จุดเทียนว่ามีลกั ษณะก่อนและหลังจุดเทียนแตกต่างกัน
อย่างไรอีกครัง้ หนึ่ง
การประเมิ นผล
วิธกี ารประเมิน
1. การสังเกต
2. การสอบถาม
3. การตรวจผลงาน
สิง่ ทีป่ ระเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1
ระดับ 2
1. ภาพของเทียนก่อนและ สังเกตและวาดภาพ
สังเกตและวาดภาพบันทึก
หลังจุดไฟ
บันทึกผลลักษณะของ
ผลลักษณะของเทียนก่อน
เทียนก่อนและหลังจุดไฟ และหลังจุดไฟได้โดยครู
ไม่ได้
ชีแ้ นะ

ระดับ 3
สังเกตและวาดภาพ
บันทึกผลลักษณะของ
เทียนก่อนและหลังจุดไฟ
ได้ดว้ ยตนเอง และ
ละเอียดครบถ้วนตรงกับ
สิง่ ทีส่ งั เกตพบจริง
2. สรุปความแตกต่างของ ไม่สามารถอภิปรายและ อภิปรายและเปรียบเทียบ
อภิปรายและ
เทียนก่อนและหลังจุด เปรียบเทียบความ
ความแตกต่างของเทียน
เปรียบเทียบความ
ไฟ
แตกต่างของเทียนก่อน ก่อนและหลังจุดไฟได้โดยครู แตกต่างของเทียนก่อน
และหลังจุดไฟได้
ชีแ้ นะ
และหลังจุดไฟได้ดว้ ย
ตนเองโดยอ้างอิงผลจาก
การสังเกต

ก่อนจุดเทียน

หลังจุดเทียน

