
 

 
 
 
สาระท่ีควรเรียนรู้ สพฐ.    สิง่ต่างๆรอบตวั 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์สารและสมบตัขิองสสาร 

หน่วยการเรียนรู้ เทยีนเขา้พรรษา  
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

1. สบืคน้ขอ้มลูและบอกเกีย่วกบัความสาํคญัของวนัเขา้พรรษา   

2. ทดลองออกแรงและนําเสนอผลการออกแรงกระทาํต่อขีผ้ ึง้ทีใ่ชใ้นการหล่อเทยีน 

     พรรษา   

3. ทดลองหล่อเทยีนและนําเสนอผลดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัวยั 

4. ทดลองจดุเทยีนและนําเสนอผลดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัวยั   
 
สาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
แนวความคิดหลกั 

1. วนัเขา้พรรษา เป็นวนัสาํคญั ของชาวพุทธ ในวนัเขา้พรรษา ชาวพุทธนิยม 

ถวายเทยีนพรรษา แด่พระสงฆ ์    

2. เทยีนพรรษาทาํจากขีผ้ ึง้ ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงรปูร่างและลกัษณะ 

เมือ่ไดร้บัแรงกระทาํหรอืไดร้บัความรอ้น 

เน้ือหา 

1. พระสงฆจ์ะจาํพรรษาอยูท่ีว่ดั ตัง้แต่วนัแรม 1 คํ่าเดอืนแปด เป็นเวลานาน 

3 เดอืน ชาวพุทธนิยมหล่อเทยีน และถวายเทยีนพรรษาแด่พระสงฆ ์ในวนัเขา้ 

พรรษา เพื่อใชใ้นการจาํวดั 

2. เทยีนพรรษาทาํจากขีผ้ ึง้ ซึง่เป็นวสัดุทีม่กีารเปลีย่นแปลงรปูรา่งและลกัษณะ เมือ่เราออกแรง บบี ทุบ 

บดิ ดงึ หกั หรอื ตดั เมือ่นําขีผ้ ึง้ใส่หมอ้ตัง้ไฟ ขีผ้ ึง้จะละลาย เมือ่เทขีผ้ ึง้ลงในแมพ่มิพ ์ทีม่ไีสเ้ทยีนผกูไว้

ตรงกลาง ปล่อยทิง้ไวใ้หเ้ยน็ลง ขีผ้ ึง้จะแขง็ตวั กลายเป็นเทยีน นํามาแกะสลกัใหส้วยงาม เรยีกว่า 

เทยีนพรรษา เมือ่จดุเทยีน จะเกดิเปลวไฟและความรอ้น เทยีนจะมขีนาดและรปูรา่งเปลีย่นไป ความ

รอ้นจะทําใหไ้สเ้ทยีนไหมก้ลายเป็นสดีาํ และมขีนาดสัน้ลง ส่วนขีผ้ ึง้จะเปลีย่นจากแขง็เป็นเหลว แต่เมือ่

ทิง้ไวใ้หเ้ยน็จะกลบัมาแขง็อกีครัง้   

ตวัช้ีวดัตามกรอบมาตรฐาน

การเรียนรู ้

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 

 

ผูอ้อกแบบแผน 

นางอรวรรณ ปินตา และ  

นางผานิต ล่มกจิจา  

โรงเรยีนอนุบาลเชยีงใหม ่
 

นางเกศรนิทร ์ พมิพท์ราย และ

นางอุดมลกัษณ์ จารุนาค 

โรงเรยีนพบิลูมงัสาหาร 

( วภิาคยว์ทิยากร ) 

 

การบูรณาการ 

 สงัคม 

- วนัสาํคญัทางพทุธศาสนา 

ภาษาไทย 

- คาํศพัท ์

คณิตศาสตร ์

- รปูร่างรปูทรง 

 

เทียนพรรษา 

กจิกรรมในวนั

เขา้พรรษา ลกัษณะของขีผ้ึง้ 
 

การเปลีย่นแปลงของขีผ้ึง้

เมื่อออกแรงกระทาํ 

การเปลีย่นแปลงของขีผ้ึง้ 

เมื่อไดร้บัความรอ้น 

ทดลองหล่อเทยีน ทดลองจุดเทยีน 



 

 
ประสบการณ์สาํคญั  คาํศพัทท่ี์ควรรู้ 

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

1. การสงัเกต 

2. การคาดคะเน  

3. การทดลอง 

4. การบนัทกึ 

ทกัษะการส่ือสาร 

5. การอธบิาย 

6. การสื่อความหมาย 

วนัเขา้พรรษา เทยีนพรรษา ขีผ้ ึง้ ไสเ้ทยีน 

แขง็ อ่อน ออกแรง บบี ทุบ บดิ ดงึ หกั ตดั 

ตม้ รอ้น เยน็ หลอมเหลว 

 

ความรู้พื้นฐาน  

1) รูจ้กัและเรยีกชื่อสขีองสิง่ต่างๆ ได ้เช่น สขีาว สดีาํ สเีหลอืง  
2) รูจ้กัและเรยีกชื่อลกัษณะของสิง่ของต่างๆ ได ้เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดเลก็ รปูรา่งกลม รปูรา่งแบน 

นูน เรยีบ ขรขุระ และรปูทรงต่างๆ 
3) รูจ้กัการใชป้ระสาทสมัผสัในการสงัเกต 

 
ความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

 การเปลีย่นสถานะจากของแขง็เป็นของเหลว ศพัทท์างวทิยาศาสตร ์ใชค้ําว่า “หลอมเหลว” ไม่ใช่คําว่า 

“ละลาย” ผู้สอนต้องระมัดระวังในการใช้คําศัพท์เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับศัพท์ที่ใช้โดยทัว่ไปใน

ชวีติประจําวนั เช่น คนทัว่ไปเรยีกการเปลี่ยนสถานะของน้ําจากของแขง็เป็นของเหลวว่า น้ําแขง็ละลาย แต่

ในทางวทิยาศาสตรค์อื น้ําแขง็หลอมเหลว ดงันัน้ต้องรูว้่าเมื่อใดควรใช้คําศพัท์วทิยาศาสตรแ์ละเมื่อใดควรใช้

คาํศพัทท์ัว่ไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพรวมแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

ลาํดบั เวลา 

(นาที) 

ช่ือกิจกรรม จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 

1  
50 นาท ี

เราทําอะไรในวนั

เขา้พรรษา  

1. สบืคน้และบอกขอ้มลูเกีย่วกบัวนั    

เขา้พรรษา 

2. เล่าประสบการณ์เกีย่วกบัวนัเขา้พรรษา 

3. ทาํกจิกรรมต่อภาพรว่มกบัเพื่อน 
 
  

 
1. ภาพกจิกรรมวนั

เขา้พรรษา 

2. เพลงวนั

เขา้พรรษา  

2 30 นาท ี
 
         

ขีผ้ ึง้จะเป็นอย่างไร  

ถา้เรา...... 

1.  สงัเกตรปูรา่งลกัษณะของขีผ้ ึง้ โดยใช ้

    ประสาทสมัผสั  

2. ออกแรงกระทํากบัขีผ้ ึง้และบอกสิง่ที่

สงัเกตพบจากการออกแรงกระทํากบั

ขีผ้ ึง้  

1. ขีผ้ ึง้ชนิดแผ่น  

2. ถุงผา้ 

3. กรรไกร   

4. มดีพลาสตกิ 

5. กระดาษรอง   
 
 3 60 นาท ี

(แบ่งเป็น 2 

วนั วนัละ 30 

นาท)ี  

 เทยีนพรรษาของเรา  1.  อธบิายผลของความรอ้นทีท่าํใหข้ีผ้ ึง้

เปลีย่นแปลงรปูรา่งและลกัษณะได ้

2.  ทดลองหล่อเทยีนพรรษา 
  
 
  

1. แผ่นขีผ้ ึง้ 

2. แมพ่มิพ ์

3. ไสเ้ทยีน   

4. บกีเกอร ์ 

5. ตะเกยีง  

6. ไมข้ดีไฟ 
  

4 30 นาท ี  เทยีนหายไปไหน 1. สงัเกตและบนัทกึลกัษณะของเทยีน

ก่อนและหลงัจดุไฟ 

2. อภปิรายและเปรยีบเทยีบการ

เปลีย่นแปลงของเทยีนก่อนจดุไฟและ

หลงัจดุไฟ 

1. เทยีน 

2. จานรอง 

3. ไมข้ดีไฟ   

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมท้าทาย 

หากจดัการเรยีนการสอนในหน่วย

น้ีใกลก้บัวนัเขา้พรรษา อาจให้

เดก็ๆ รว่มกนัวางแผนเตรยีมตวั

และไปรว่มทาํบุญเขา้พรรษา

รว่มกนัทีว่ดั เพื่อใหเ้ดก็ๆ ไดม้ี

ประสบการณ์ตรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1: เราทาํอะไรในวนัเข้าพรรษา  
 
จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม 

1. สบืคน้และบอกขอ้มลูเกีย่วกบัเกีย่วกบัวนัเขา้พรรษาได ้

2. เล่าประสบการณ์เกีย่วกบัวนัเขา้พรรษาได ้  

3. ทาํกจิกรรมต่อภาพรว่มกบัเพื่อนได ้
 
ขัน้นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิม) 

1. รว่มกนัรอ้งเพลง วนัเขา้พรรษา  

วนัเขา้พรรษา โปรดจงไดจ้ดจาํ   เดอืนแปด น้องเอย แรม 1 คํ่า 

พระสงฆป์ระจาํอยูท่ีว่ดัทุกคนื     จนครบ 3เดอืน ท่านกไ็มฝ่า่ฝืน  

ไปคา้งทีอ่ื่นท่านว่าผดิศลีเอย      เล เล เล่ เล ้เล เล่ เล ้เล เล  ( ซํ้า )  

2. สนทนาเกีย่วกบั เน้ือเพลง และ ใหเ้ดก็อาสาสมคัร ออกมาเล่าประสบการณ์ ของตนเองเกีย่วกบัวนั

เขา้พรรษา โดยผูส้อนอาจใชค้าํถามกระตุน้การสนทนา เช่น 

- เดก็ๆ รูห้รอืไมว่่า วนัเขา้พรรษา คอืวนัอะไร (วนัแรม 1 คํ่าเดอืนแปด พระสงฆจ์ะเริม่จาํพรรษา

อยูท่ีว่ดั)                                     

- ระยะเวลาในการเขา้พรรษา นานกีเ่ดอืน (3 เดอืน) 

- พระมขีอ้หา้มไมใ่ห ้ทําอะไรบา้ง (ไมใ่หไ้ปคา้งคนืทีอ่ื่นนอกวดั) 

- คุณพ่อ คุณแมท่าํอะไรบา้ง ในวนัเขา้พรรษา (ถวายเทยีนพรรษา ผา้อาบน้ําฝน และปจัจยัที่

จาํเป็นต่างๆ) 

3. ผูส้อนใชแ้นวคาํถามต่อไปน้ี เพื่อกระตุน้การสบืคน้เกีย่วกบัความสาํคญัของวนัเขา้พรรษาและการปฏบิตัิ

ตนของชาวพุทธในวนัเขา้พรรษา  

- เดก็ๆ รูไ้หมว่า ทาํไมพระสงฆจ์งึไปพกัคา้งคนืนอกวดัไม่ได ้(เดก็ๆ ตอบอยา่งอสิระ เช่น เมือ่พระ

ธุดงคอ์าจไปเหยยีบพชืผลไรน่าของชาวบา้นเสยีหาย พระพุทธเจา้จงึใหจ้าํวดั) 

- เดก็ๆ รูไ้หมว่า เราควรปฏบิตัตินอยา่งไรในวนัเขา้พรรษา (เดก็ๆ ตอบอยา่งอสิระ เช่น ควรไป

รว่มทําบุญทีว่ดั) 

- เดก็ๆคดิว่า เราจะหาคําตอบไดอ้ยา่งไร (เดก็ๆ ตอบอยา่งอสิระ เช่น ไปสอบถามพระทีว่ดั)      
 
ขัน้สอน (ลาํดบักิจกรรม)  

1. พาเดก็ไปทีว่ดัหรอื นิมนตพ์ระมาทีห่อ้งเรยีน เพื่อสอบถามและฟงัเรือ่งราวเกีย่วกบัความสาํคญัของวนั

เขา้พรรษาและการปฏบิตัตินของชาวพุทธในวนัเขา้พรรษาจากพระ หากไมส่ามารถพาเดก็ไปทีว่ดัหรอื

นิมนตพ์ระมาทีห่อ้งเรยีนได ้ผูส้อนอาจจดัเตรยีมเรือ่งราวเกีย่วกบัวนัเขา้พรรษามาเล่าใหเ้ดก็ๆ ฟงั หรอื 

อาจใชส้ื่ออื่นๆ เช่น วดีทิศัน์สารคดเีกีย่วกบัวนัเขา้พรรษาเปิดใหเ้ดก็ๆ ไดช้ม  

2. กลบัมาทีห่อ้งเรยีน รว่มกนัทบทวนคําถามทีต่อ้งการคําตอบว่า ทาํไมพระสงฆจ์งึไปพกัคา้งคนืนอกวดั

ไมไ่ด ้และเราควรปฏบิตัตินอยา่งไรในวนัเขา้พรรษา และใหเ้ดก็บอกเรือ่งราวทีพ่ระสงฆเ์ล่าใหฟ้งั  

3. แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบักจิกรรมวนัเขา้พรรษา โดยผูส้อนถามว่า กจิกรรมวนัเขา้พรรษา อะไรบา้งที่

เดก็ๆชอบและอยากปฏบิตั ิเพราะอะไร 



 

 

4. แบ่งกลุ่มยอ่ย  3 กลุ่ม  ใหแ้ต่ละกลุ่ม ช่วยกนัต่อภาพตดัต่อ และเมือ่ทาํเสรจ็ใหนํ้าเสนอต่อเพื่อนกลุ่มใหญ่

ว่าเป็นภาพอะไรและเกีย่วขอ้งกบัวนัเขา้พรรษาอย่างไร (เป็นภาพกจิกรรมทีท่าํในวนัเขา้พรรษา ไดแ้ก่ 

ภาพแห่เทยีนพรรษา ภาพไปวดัฟงัเทศน์ และภาพตกับาตร)   
 
ขัน้สรปุ 

รว่มกนัสรปุเกีย่วกบัความสําคญัของวนัเขา้พรรษา และกจิกรรมทีช่าวพุทธนิยมปฏบิตัใินวนัเขา้พรรษา

อกีครัง้หน่ึง  
 
การประเมินผล 

 วธิกีารประเมนิ 

1. การสงัเกต 

2. การสอบถาม 
    

สิง่ทีป่ระเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ 

ระดบั 1 ระดบั2 ระดบั3 

1. ความสนใจในการฟงั  ตัง้ใจฟงั เมือ่ครเูตอืน ตัง้ใจฟงัเป็นบางช่วงเวลา 

ไมต่่อเน่ือง  

ตัง้ใจฟงัตัง้แต่ตน้จนจบ 

2. การเล่า  

ประสบการณ์เกีย่วกบั

วนัเขา้พรรษา   

เล่าประสบการณ์เกีย่วกบั

วนัเขา้พรรษาไมไ่ด ้ 

เล่าประสบการณ์เกีย่วกบั

วนัเขา้พรรษาโดยครใูช้

คาํถามนํา 

เล่าประสบการณ์เกีย่วกบั

วนัเขา้พรรษาไดด้ว้ย

ตนเอง 

3. การทํากจิกรรมกลุ่ม  
 

ไมส่นใจทาํกจิกรรม     

ครตูอ้งกระตุน้เตอืน 

มคีวามสนใจ ใหค้วาม

รว่มมอื ทํากจิกรรมเป็น

บางช่วง  

มคีวามสนใจใหค้วาม

รว่มมอืทํากจิกรรมจน

แลว้เสรจ็  

4. การตอบคาํถาม

เกีย่วกบัวนัเขา้พรรษา 

ตอบคาํถามเกีย่วกบั 

วนัเขา้พรรษาไมไ่ด ้

ตอบคาํถามเกีย่วกบั 

วนัเขา้พรรษาไดโ้ดยครู

ชีแ้นะ   

ตอบคาํถามเกีย่วกบั 

วนัเขา้พรรษาไดด้ว้ย

ตนเองและถูกตอ้ง  



 

ข้อควรคาํนึง 

ควรใชข้ีผ้ ึง้ชนิดแผ่นอย่างด ี

ทีไ่มแ่ขง็เกนิไป เพราะเดก็

จะสามารถออกแรงกระทํา

กบัขีผ้ ึง้ไดง้า่ย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2: ขึผ้ึง้จะเป็นอย่างไร ถ้าเรา........ 
 
จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม 

1.  สงัเกตขีผ้ ึง้โดยใชป้ระสาทสมัผสั และบอกรปูรา่งลกัษณะของขีผ้ ึง้ได ้

2.  ออกแรงกระทํากบัขีผ้ ึง้และบอกสิง่ทีส่งัเกตพบจากการออกแรงกระทํากบัขีผ้ ึง้ 
 
ขัน้นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิม) 

1. ดภูาพเทยีนพรรษารปูร่าง ขนาดต่างๆ สนทนาเกีย่วกบั รปูร่าง ลกัษณะของเทยีนพรรษา และใชค้ําถาม

ใหเ้ดก็ๆช่วยกนัหาคําตอบจากการสงัเกตภาพ 

- เทยีนพรรษามรีปูร่างลกัษณะเป็นอย่างไร (เป็นแท่ง ยาว ทรงกระบอก มสีเีหลอืงอ่อนหรอืสขีาว มไีส้

เทยีนสขีาวทีป่ลายดา้นบน มลีวดลาย) 

- เดก็ๆ คดิว่าเทยีนพรรษาทํามาจากอะไร (เดก็ๆ ตอบอยา่งอสิระตามความรูเ้ดมิ เช่น ขีผ้ ึง้และดา้ย)   

2. ใหอ้าสาสมคัรออกมาใชม้อื คลาํ /สมัผสั สิง่ของทีอ่ยูใ่นถุงผา้สดีาํ(ขีผ้ ึง้) และบอกใหเ้พื่อนๆ ว่ามลีกัษณะ

อยา่งไร (เดก็ๆ ตอบตามทีส่งัเกตไดจ้รงิ เช่น แขง็ ลื่น ผวิเรยีบ)  

3. จากขอ้มลูทีเ่พือ่นบอก ใหเ้ดก็ๆช่วยกนัทายว่าคอือะไร (เดก็ๆ ตอบอยา่งอสิระ)   

4. เฉลยว่า สิง่ของทีอ่ยูใ่นถุงสดีาํคอื แผ่นขีผ้ ึง้ และผูส้อนใหค้วามรูเ้พิม่เตมิว่า เราใชแ้ผ่นขีผ้ ึง้ทําเทยีนพรรษา 
 
ขัน้สอน (ลาํดบักิจกรรม)  

1. แบ่งเดก็ออกเป็นกลุ่มยอ่ย 3 – 4 กลุ่ม แจกแผ่นขีผ้ ึง้ใหก้ลุ่มละ 1 แผ่น ใหช่้วยกนัสาํรวจรปูรา่งลกัษณะ

ของขีผ้ ึง้  

2. สนทนาเกีย่วกบัขีผ้ ึง้รว่มกนัทัง้ชัน้ โดยครใูชแ้นวคาํถามดงัน้ี 

- แผ่นขีผ้ ึง้มสีอีะไร (เดก็ๆ ตอบตามทีส่งัเกตไดจ้รงิ เช่น ขาวขุน่ หรอื สเีหลอืงอ่อน) 

- แผ่นขีผ้ ึง้มลีกัษณะรปูรา่งอย่างไร (เดก็ๆ ตอบตามทีส่งัเกตไดจ้รงิ เช่น แขง็ ผวิลื่น กลม) 

- ลองดมดซู ิมกีลิน่ไหม กลิน่คลา้ยกบัอะไร (เดก็ๆ ตอบตามทีส่งัเกตไดจ้รงิ เช่น มกีลิน่)   

- เดก็ๆคดิว่าขีผ้ ึง้ แขง็ หรอื อ่อน เพราะอะไรถงึคดิว่า แขง็ /คดิว่าอ่อน (เดก็ๆ ตอบโดยใหเ้หตุผล 

เช่น แขง็ เพราะใชม้อืกดลงไปไมไ่ด ้อ่อนเพราะใชม้อืกดลงไปได)้  

3. ผูส้อนใชแ้นวคาํถาม กระตุ้นการคดิเกีย่วกบัการทาํใหข้ีผ้ ึง้เปลีย่นแปลงดว้ยแรง ดงัต่อไปน้ี 

- เดก็ๆ คดิว่า เราจะทาํใหแ้ผ่นขีผ้ ึง้เปลีย่นรปูร่างไดห้รอืไม ่(เดก็ๆ ตอบอยา่งอสิระ) 

- เราจะทําใหแ้ผ่นขีผ้ ึง้เปลีย่นแปลงรปูรา่งไดอ้ยา่งไร (เดก็ๆ ตอบ อยา่งอสิระ เช่น ออกแรงบบี ทุบ 

ป ัน้)  

4. เดก็แต่ละกลุ่ม รว่มกนัคดิวธิทีาํใหข้ีผ้ ึง้เปลีย่นรปูรา่ง และลองทาํใหข้ีผ้ ึง้เปลีย่นรปูร่างดว้ยวธิกีารทีช่่วยกนั

คดิขึน้ ซึง่แต่ละกลุ่มอาจช่วยกนัคดิไดม้ากกว่า 1 วธิ ีผูส้อนควรเขา้ไปแนะนําในแต่ละกลุ่ม ใหเ้ดก็ๆ ได้

คาดคะเนว่าหากออกแรงกระทาํในลกัษณะต่างๆ ขีผ้ ึง้จะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างไร แลว้ใหเ้ดก็ๆ ลองทาํ

ดว้ยตนเอง โดยอาจใชแ้นวคาํถามต่อไปน้ี 

- หากเดก็บบีขีผ้ ึง้แรงๆ จะเกดิอะไรขึน้กบัขีผ้ ึง้  

- หากเราทุบแรงๆ ขีผ้ ึง้จะเป็นอยา่งไร  

- จะเกดิอะไรขึน้กบัขีผ้ ึง้เมือ่เดก็ช่วยกนัดงึ   



 

 
 

- ลองบดิแผ่นขีผ้ ึง้ดซู ิ มนัจะเป็นอย่างไร  

- เราจะหกัแผ่นขีผ้ ึง้ไดไ้หม 

- เดก็คดิว่าจะตดัขีผ้ ึง้ไดไ้หม จะใชอ้ะไรในการตดั (เช่น กรรไกร มดีพลาสตกิ)    
 

5. เมือ่เดก็แต่ละกลุ่มทาํใหข้ีผ้ ึง้เปลีย่นรปูร่างไดแ้ลว้ ใหแ้ต่ละกลุ่มนําขีผ้ ึง้มาแสดงหน้าหอ้ง และตวัแทน

กลุ่มเล่าใหฟ้งัว่า ใชว้ธิกีารใดในการทาํใหข้ีผ้ ึง้เปลีย่นรปูรา่ง และรปูร่างของแผ่นขีผ้ ึง้เปลีย่นไปอย่างไร 

โดยผูส้อนควรช่วยแนะนําคําศพัท ์เช่น ออกแรง บบี บดิ ทุบ หกั ดงึ ตดั 
 
ขัน้สรปุ 

1. ช่วยกนัอภปิรายสรปุว่าสิง่ทีท่าํใหแ้ผ่นขีผ้ ึง้มกีารเปลีย่นแปลงรปูรา่งลกัษณะคอื การออกแรง บบี ทุบ 

บดิ ดงึ หกั และตดั  

2. ผูส้อนนําแผ่นป้ายคาํศพัทเ์หล่าน้ีแสดงใหเ้ดก็ๆ ฝึกอ่านตาม และลองทาํท่าออกแรงในการ บบี ทุบ บดิ 

ดงึ หกั และตดั ตามคาํศพัทท์ีฝึ่กอ่านแต่ละคาํ  
 
การประเมินผล 

วธิกีารประเมนิ 

1. การสงัเกต 

2. การตรวจผลงาน 

3. การสอบถาม  
  

สิง่ทีป่ระเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ 

ระดบั 1 ระดบั2 ระดบั3 

1. ความรูเ้กี่ยวกบั

รปูร่างลกัษณะของ

ขีผ้ ึง้ 

บอกรปูร่างลกัษณะของ

ขีผ้ ึง้ได ้1 อยา่ง 

บอกรปูร่างลกัษณะของ

ขีผ้ ึง้ได ้ 2 อยา่ง  

บอกรปูร่างลกัษณะของ

ขีผ้ ึง้ได ้3 อยา่งขึน้ไป 

2. ความสนใจในการ 

     ทาํกจิกรรม 

สนใจทํากจิกรรม  เมือ่ครู

เตอืน 

สนใจทํากจิกรรมเป็นบาง

ช่วงเวลา ไมต่่อเน่ือง  

สนใจทํากจิกรรมตัง้แต่ตน้

จนจบ 

3. การบอกวธิกีารและ

ผลทีเ่กดิขึน้กบัขีผ้ ึง้

เมือ่ถูกแรงกระทาํ  

บอกวธิกีารและผลทีเ่กดิ

ขึน้กบัขีผ้ ึง้เมือ่ถูกแรง

กระทําไมไ่ด ้

บอกวธิกีารและผลทีเ่กดิ

ขึน้กบัขีผ้ ึง้เมือ่ถูกแรง

กระทําไดโ้ดยครชูีแ้นะ 

บอกวธิกีารและผลทีเ่กดิ

ขึน้กบัขีผ้ ึง้เมือ่ถูกแรง

กระทําไดด้ว้ยตนเอง 

4. ความรว่มมอืในการ

ทาํกจิกรรมกลุ่ม  
 

ไมส่นใจทาํกจิกรรมกลุ่ม 

ครตูอ้งกระตุน้เตอืน 

ใหค้วามรว่มมอืทํา

กจิกรรมในกลุ่มเป็นบาง

ช่วง  

ใหค้วามรว่มมอืทํา

กจิกรรมในกลุม่จนแลว้

เสรจ็  
 
  
 
 
 
 



 

กิจกรรมท้าทาย 

1. เดก็ๆ บางคนอาจสงัเกตพบว่า

ขีผ้ ึง้ทีแ่ขง็ตวัมรีปูรา่งลกัษณะ

เหมอืนกบัแมพ่มิพ ์ผูส้อนอาจ

สนทนาเพิม่เตมิเกีย่วกบัสมบตัิ

ของของเหลวทีม่รีปูรา่ง

เปลีย่นไปตามภาชนะทีบ่รรจ ุ

และหาแมพ่มิพห์ลายๆ แบบมา

ชวนกนัทําเทยีนทีม่หีลายรปูรา่ง

ลกัษณะ 

2. อาจทํากจิกรรมบูรณาการกบั

ศลิปะ ใชแ้มพ่มิพร์ปูดอกไมห้รอื

ตุ๊กตาในการหล่อเทยีน และผสม

สลีงไปเพื่อความสวยงาม หรอื

ชวนเดก็ๆ แกะสลกัลวดลายบน

เทยีน หรอืป ัน้ขีผ้ ึง้ทีอุ่่นๆ และยงั

ไมแ่ขง็มากใหเ้ป็นรปูทรงต่างๆ 

่ ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ข้อควรคาํนึง 

1.  การตกั /เทขีผ้ึง้ทีร่อ้น ตอ้ง

ระมดัระวงั   

2. บกีเกอรท์ีใ่ชใ้นการตม้ขีผ้ึง้ 

มคีวามรอ้น  ตอ้งบอก ใหเ้ดก็ๆ

รูแ้ละระมดัระวงัไม่ไปแตะตอ้ง  

3. หา้มแตะ หรอืจุ่มน้ิวในขีผ้ึง้ที่

เหลวเมื่อเทลงในแม่พมิพ ์

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 3: เทียนพรรษาของเรา  
 
จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม 

1.  อธบิายผลของความรอ้นทีท่าํใหข้ีผ้ ึง้เปลีย่นแปลงรปูรา่งและลกัษณะได ้

2.  ทดลองหล่อเทยีนพรรษา 
 
ขัน้นํา (เร้าความสนใจ,ตรวจสอบความรู้เดิม) 

1. ทบทวนความรูว้่า มอีะไรบา้งทีท่าํใหแ้ผ่นขีผ้ ึง้เปลีย่นแปลงรปูร่าง 

ลกัษณะได ้(การออกแรง บบี ทุบ บดิ ดงึ หกั และตดั)  

2. ครใูชค้าํถามกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความสงสยัว่า  

- นอกจากการออกแรง ยงัมอีะไรอกีหรอืไม ่ทีส่ามารถทาํให ้

 แผ่นขีผ้ ึง้เปลีย่นแปลงรปูรา่งลกัษณะได ้(เดก็ๆ ตอบอยา่ง 

อสิระ ตามความรูแ้ละประสบการณ์เดมิ เช่น ใหค้วามรอ้น) 

- เดก็ๆ คดิว่า ความรอ้น สามารถทําใหแ้ผ่นขีผ้ ึง้เปลีย่นแปลง 

ไดห้รอืไม ่อยา่งไร (เดก็ๆ ตอบอยา่งอสิระ เช่น ความรอ้น 

ทาํใหร้ปูร่างของขีผ้ ึง้เปลีย่นแปลงได)้ 

- ถา้นําแผ่นขีผ้ ึง้ไปตม้ คาดว่าจะเกดิอะไรขึน้ (ใหเ้ดก็ๆ  

 คาดคะเน เช่น ขีผ้ ึง้อาจจะอ่อนลง หลอมเหลว)  

- ถา้ปล่อยใหข้ีผ้ ึง้ทีต่้มเยน็ลง ขีผ้ ึง้จะเป็นอย่างไร (ใหเ้ดก็ๆ  

 คาดคะเน เช่น ขีผ้ ึง้กลบัมาแขง็) 
   

ขัน้สอน (ลาํดบักิจกรรม)  

1. ใหเ้ดก็หกัขีผ้ ึง้เป็นชิน้เลก็ ใส่ขีผ้ ึง้ในบกีเกอรห์รอืภาชนะใสทีท่นไฟทีผู่ส้อน 

เตรยีมไวห้น้าชัน้ แลว้ผูส้อนนําภาชนะไปตัง้บนเตาไฟ และใหเ้ดก็ๆ สงัเกต 

การเปลีย่นแปลงของขีผ้ ึง้ จากนัน้วางทิง้ไวใ้หเ้ยน็ และใหส้งัเกตการเปลีย่น 

แปลงของขีผ้ ึง้อกีครัง้ 

2. รว่มกนัอภปิรายว่า เมือ่ตม้ขีผ้ ึง้ใหร้อ้น ขีผ้ ึง้มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร และ 

เมือ่วางไวใ้หเ้ยน็ ขีผ้ ึง้มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร (เดก็ๆ ตอบตามลกัษณะ 

ทีส่งัเกตพบ) 

3. ผูส้อนช่วยสรปุว่า เมือ่รอ้นขีผ้ ึง้จะเปลีย่นจากลกัษณะแขง็เป็นเหลว เรยีกว่า  

การหลอมเหลว และ ผูส้อนใชบ้ตัรคาํศพัท ์ใหเ้ดก็ๆ ฝึกอ่านคาํศพัท ์“รอ้น”  

“เหลว” และ “หลอมเหลว”  

4. ผูส้อนช่วยสรปุว่า เมือ่ทิง้ไวใ้หเ้ยน็ ขีผ้ ึง้ทีเ่หลวจะเปลีย่นกลบัมาเป็นมลีกัษณะแขง็ และใหเ้ดก็ๆ ฝึกอ่าน

คาํศพัทจ์ากบตัรคํา “เยน็” “แขง็” 

5. ผูส้อนใชค้าํถามนํา เกีย่วกบัการทําเทยีนพรรษาดงัน้ี 

- เดก็ๆ คดิว่าเราจะทาํเทยีนพรรษาจากขีผ้ ึง้ไดไ้หม (เดก็ๆ ตอบอยา่งอสิระ เช่น ทาํได)้ 



 

- จะทําเทยีนไดอ้ย่างไร (เดก็ๆ อาจเล่าประสบการณ์หรอืความรูเ้ดมิว่าตอ้งมกีารหล่อเทยีนและ

เชื่อมโยงกบัการทาํใหข้ีผ้ ึง้หลอมเหลวทีไ่ดเ้รยีนไป) 

- การทําเทยีน นอกจาก จะใชข้ีผ้ ึง้แลว้ ตอ้งใชอ้ะไรอกีบา้ง (ไสเ้ทยีน แมพ่มิพ)์  

6. ผูส้อนสนทนากบัเดก็ๆ เกีย่วกบัจาํนวนขีผ้ ึง้ทีจ่ะใช ้ขนาดและลกัษณะของแมพ่มิพ ์และสิง่ทีใ่ชท้ําไส้

เทยีน 

7. ใหเ้ดก็ช่วยจดัเตรยีมแมพ่มิพ ์และใส่ไสเ้ทยีนเตรยีมไว ้ผูส้อนละลายขีผ้ ึง้และเทลงในแมพ่มิพ ์ปล่อยทิง้

ไวใ้หแ้ขง็ ประมาณ 1 คนื 

8. วนัต่อมา รว่มกนัสาํรวจลกัษณะของขีผ้ ึง้ทีแ่ขง็ตวั เปรยีบเทยีบกบั ภาพเทยีนพรรษาทีนํ่ามาดใูนวนั

ก่อน  

9. ใหเ้ดก็วาดภาพวธิกีารหล่อเทยีนพรรษาและเล่าวธิกีารหล่อเทยีน จากภาพผลงานของเดก็  
 
ขัน้สรปุ 

 ผูส้อนและเดก็อภปิรายเกี่ยวกบัสิง่ทีท่ําใหข้ีผ้ ึง้เปลีย่นแปลงรปูร่างและลกัษณะ ตามแนวคาํถามต่อไปน้ี 

- อะไรบา้งทีท่ําใหข้ีผ้ ึง้เปลีย่นแปลงรปูรา่งและลกัษณะ และเดก็ๆ ทราบไดอ้ยา่งไร (การออกแรง

ในลกัษณะต่างๆ และ ความรอ้น ทราบไดจ้ากการลองบบี บดิ ทุบ ตดั หกั ดงึ และตม้ขีผ้ ึง้แลว้

วางทิง้ไว)้ 

- เมือ่เราออกแรงในลกัษณะต่างๆ ขีผ้ ึง้จะเป็นอย่างไร (มขีนาดเลก็ลง รปูร่างเปลีย่นไป) 

- เมือ่ขีผ้ ึง้ไดร้อ้นจะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างไร (หลอมเหลว เปลีย่นจากแขง็เป็นเหลว) 

- เมือ่ทิง้ไวใ้หเ้ยน็ลงจะมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร (เปลีย่นจากเหลวเป็นแขง็)  
 



 

การประเมินผล 

วธิกีารประเมนิ 

1. การสงัเกต 

2. การตรวจผลงาน 

3. การสอบถาม  

สิง่ทีป่ระเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ 

ระดบั 1 ระดบั2 ระดบั3 

1. ความสนใจ 

  ในการทาํกจิกรรม 

ตัง้ใจดกูารทดลอง เมือ่

ครเูตอืน 

ตัง้ใจดกูารทดลองเป็น

บางช่วงเวลา ไมต่่อเน่ือง  

ตัง้ใจดกูารทดลองตัง้แต่

ตน้จนจบ 

2. ความรูเ้กี่ยวกบัการ

เปลีย่นแปลงของขีผ้ ึง้

โดยใชค้วามรอ้น  

อธบิายผลของความรอ้น

ทีท่าํใหข้ีผ้ ึง้เปลีย่นแปลง

ไมไ่ด ้

อธบิายผลของความรอ้น

ทีท่าํใหข้ีผ้ ึง้เปลีย่นแปลง

ได ้โดยครชูีนํ้าบา้ง 

อธบิายผลของความรอ้น

ทีท่าํใหข้ีผ้ ึง้เปลีย่นแปลง

ไดด้ว้ยตนเองอยา่ง

ถูกตอ้งและมเีหตุผล   

3. ภาพวาดเกี่ยวกบั

วธิกีารทาํเทยีน

พรรษา 

วาดภาพทีแ่สดงวธิกีาร

ทาํเทยีนพรรษาไมไ่ด ้

วาดภาพทีแ่สดงวธิกีาร

ทาํเทยีนพรรษาไดแ้ต่ยงั

ไมล่ะเอยีด ไมถู่กตอ้ง  

วาดภาพทีแ่สดงวธิกีาร

ทาํเทยีนพรรษาได้

ละเอยีดถูกตอ้งสวยงาม 

4. ความรูเ้กี่ยวกบั

วธิกีารทาํเทยีน

พรรษา   

อธบิายวธิกีารทําเทยีน

พรรษาไมไ่ด ้

อธบิายวธิกีารทําเทยีน

พรรณาได ้โดยครชูีนํ้า

บา้ง 

อธบิายวธิกีารทําเทยีน

พรรณาได ้ดว้ยตนเอง

อยา่งถูกตอ้ง 
 
 
  



 

เดก็ๆ “ทาํเทียนพรรษา” อย่างไร 

ช่วยวาดภาพให้ดหูน่อย 

 
 
  
 
 
   

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อควรคาํนึง 

ควรยํ้าใหเ้ดก็ระมดัระวงัในขณะ

สงัเกตเทยีนทีจุ่ดไฟ ไม่ให้

อวยัวะร่างกายหรอืสิง่ของเขา้

ใกลเ้ปลวไฟ เพราะอาจเกดิ

อนัตรายได ้ผูส้อนควรดแูล

อย่างใกลช้ดิ 

หากทาํกจิกรรมน้ีกบัเดก็เลก็ 

ควรจดัเป็นการสาธติหน้าชัน้ 

 

 

กิจกรรมท้าทาย 

สงัเกตเปลวเทียนและควนั 

เด็กๆ สงัเกตสีของเปลวเทียนว่ามีกี่สี

และวาดภาพระบายสีตามที่สงัเกตพบ 

และสงัเกตว่าถ้ามลีมพดัมา เปลวเทยีน

จะเป็นอย่างไร 

ลองดบัเทยีนและสงัเกตว่ามอีะไรเกดิขึน้ 

ซึง่เดก็ๆ จะพบควนัสขีาว และอภปิราย

ร่วมกันถึงประโยชน์และโทษของควัน 

เช่น ชาวอินเดียแดงในอดีตใช้ควันใน

การติดต่อสื่อสาร หรือควนัทําให้เราไอ

จามหรอืแสบตาได ้ หรอือภิปรายว่าถ้า

โลกของเรามคีวนัเยอะๆ จะเป็นอย่างไร 

เช่น คนเจบ็ปว่ย อากาศรอ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 4: เทียนหายไปไหน 
 

จดุประสงคห์ลกัของกิจกรรม 

1. สังเกตและบนัทึกลกัษณะของเทียนก่อนและหลงัจุดไฟ 

2. อภิปรายและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของเทียนก่อนจุดไฟและหลงัจุดไฟ 

 

ขัน้นํา  (เร้าความสนใจ, ตรวจสอบความรู้เดิม) 

ผูส้อนสนทนากบัเดก็โดยใชค้าํถามเพื่อถามประสบการณ์เดมิเกีย่วกบั 

เทยีนพรรษา ดงัน้ี 

- เดก็ๆ คดิว่าเทยีนพรรษามปีระโยชน์อยา่งไร (เดก็ๆ ตอบตาม 

ประสบการณ์และความรูเ้ดมิ เช่น ใชจุ้ดไฟ ใหค้วามสว่าง  

ใหค้วามรอ้น) 

- เดก็ๆ คดิว่าจะเกดิอะไรขึน้ถา้เราจดุไฟบนเทยีนทีเ่ราช่วยกนัทํา  

(เดก็ๆ คาดคะเนตามประสบการณ์และความรูเ้ดมิ เช่น ไฟตดิ  

มคีวามรอ้น มแีสงสว่าง เทยีนไหม)้ 

 

ขัน้สอน  (ลาํดบักิจกรรม ) 

1. ผูส้อนแบ่งกลุ่มเดก็ออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5-6 คน 

2. ตวัแทนกลุ่มรบัอุปกรณ์ทีค่รเูตรยีมไวใ้ห ้ไดแ้ก่ เทยีนทีเ่ดก็ๆ ช่วยกนัทาํจาก 

กจิกรรมทีแ่ลว้กลุ่มละ 1 ชิน้ จานรอง และใบบนัทกึกจิกรรมคนละ 1 ใบ 

3. ใหเ้ดก็สงัเกตรปูรา่งลกัษณะของเทยีนและวาดรปูในใบบนัทกึกจิกรรมในช่อง 

ซา้ยมอื  

4. ผูส้อนทาํขอ้ตกลงกบัเดก็ว่า เมือ่ผูส้อนจดุเทยีนในแต่ละกลุ่ม เดก็ๆ สงัเกต 

การเปลีย่นแปลงของเทยีนเมือ่จดุไฟ ดว้ยความระมดัระวงั โดยไมเ่อาอวยัวะ 

ของรา่งกายหรอืสิง่ของไปสมัผสัเปลวเทยีนโดยตรง เพราะอาจเกดิอนัตราย 

ได ้แต่เดก็ๆ อาจใชม้อืองัรอบๆ เทยีนไขโดยอยูห่่างๆ  

5. ผูส้อนจดุเทยีนในแต่ละกลุ่ม เดก็สงัเกตเทยีนเมือ่จดุไฟ และใหเ้ดก็ๆ วาดภาพบนัทกึรปูร่างลกัษณะ

ของเทยีนในใบบนัทกึกจิกรรม ในช่องขวามอื เมือ่เดก็ๆ วาดเสรจ็แลว้จงึดบัไฟ 

6. ตวัแทนกลุ่ม นําภาพวาดในใบบนัทกึกจิกรรมมาแสดงใหเ้พือ่นทัง้หอ้งด ูและเล่าว่าเทยีนก่อนจดุไฟ

และหลงัจดุไฟมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร 

7. ผูส้อนและเดก็รว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของเทยีนเมือ่จดุไฟ โดยใชค้าํถามเพื่อ

นําไปสู่การอภปิรายดงัน้ี 

- เทยีนก่อนจดุไฟและหลงัจดุไฟแตกต่างกนัอยา่งไร และ เดก็ๆทราบไดอ้ยา่งไร (เดก็ๆ ตอบตามที่

สงัเกตพบจรงิ เช่น ก่อนจดุไฟเทยีนสงู และเมือ่จดุไฟเทยีนสัน้ลง ทราบจากการสงัเกต) 

- ก่อนจดุไฟเทยีนม ีรปูรา่ง ลกัษณะ อยา่งไร (เดก็ๆ ตอบตามทีส่งัเกตพบจรงิ) 



 

- เกดิอะไรขึน้เมือ่เทยีนไขถูกจดุไฟ (เดก็ๆ ตอบตามทีส่งัเกตพบจรงิ เช่น มเีปลวไฟ มแีสง ความ

รอ้น ขีผ้ ึง้หลอมเหลว ไสเ้ทยีนไหมเ้ป็นสดีํา) 

- ขณะทีร่อ้นเทยีนเป็นอยา่งไร (มบีางส่วนทีเ่ป็นขีผ้ ึง้เกดิการหลอมเหลวและไหลลงมา ส่วนทีเ่ป็นไส้

เทยีนไหม)้ 

- เมือ่เยน็ลงเทยีนเป็นอยา่งไร (ส่วนทีห่ลอมเหลวกลบัมาแขง็) 

8. เดก็ๆ คดิว่าเพราะอะไรเทยีนจงึเกดิการเปลีย่นแปลง (เพราะไดร้บั ความรอ้น) 

 

ขัน้สรปุ  

 รว่มกนัสรปุการเปลีย่นแปลงของเทยีนไขเมือ่จุดเทยีนว่ามลีกัษณะก่อนและหลงัจดุเทยีนแตกต่างกนั

อยา่งไรอกีครัง้หน่ึง 

  

การประเมินผล 

วธิกีารประเมนิ 

1. การสงัเกต 

2. การสอบถาม 

3. การตรวจผลงาน 

  

สิง่ทีป่ระเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

1. ภาพของเทยีนก่อนและ

หลงัจดุไฟ 

 

สงัเกตและวาดภาพ

บนัทกึผลลกัษณะของ

เทยีนก่อนและหลงัจดุไฟ

ไมไ่ด ้

สงัเกตและวาดภาพบนัทกึ

ผลลกัษณะของเทยีนก่อน

และหลงัจดุไฟไดโ้ดยครู

ชีแ้นะ 

สงัเกตและวาดภาพ

บนัทกึผลลกัษณะของ

เทยีนก่อนและหลงัจดุไฟ

ไดด้ว้ยตนเอง และ

ละเอยีดครบถว้นตรงกบั

สิง่ทีส่งัเกตพบจรงิ 

2. สรปุความแตกต่างของ

เทยีนก่อนและหลงัจดุ

ไฟ 

ไมส่ามารถอภปิรายและ

เปรยีบเทยีบความ

แตกต่างของเทยีนก่อน

และหลงัจดุไฟได ้

อภปิรายและเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างของเทยีน

ก่อนและหลงัจดุไฟไดโ้ดยครู

ชีแ้นะ 

อภปิรายและ

เปรยีบเทยีบความ

แตกต่างของเทยีนก่อน

และหลงัจดุไฟไดด้ว้ย

ตนเองโดยอา้งองิผลจาก

การสงัเกต 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนจดุเทียน                   หลงัจดุเทียน 
 
 
  
 
 
   

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


