
เรือ่งกลว้ย...ทีไ่มก่ลว้ย 

ส ำนวนติดปำกคนไทย “เรื่องกล้วยกล้วย” หมำยถึง ง่ำย สะดวก แต่กำร
เรียนรูแ้บบ Project Approach เรือ่ง “กลว้ย” ของเด็กอนุบำลปีที ่๑/๑ โรงเรียน
อนุบำลกุ๊กไก่ ภำยใต้กำรบริหำรงำนของครูไก่ วิว
รรณ สำรกิจปรีชำ ทีจ่ดักำรศกึษำให้เหมำะสมกบัยุค
สมยั จดักระบวนกำรเรียนรูใ้ห้เด็กได้ปฏิบตัิจริง ได้
ลงมือท ำด้วยตนเอง เกิดกระบวนกำรเรียนรูข้ึ้นแล้ว
น ำประสบกำรณ์มำคิดสรุปกำรเรียนรู้ร่วมกนั โดย
สง่เสรมิใหค้รูและผูป้กครองเป็นผูส้นบัสนุนใหเ้ด็กได้
รู ้ว่ำจะสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงไร ที่ไหน ด้วยวิธีใด 
เพือ่เด็กจะไดม้ีทกัษะกำรเรียนรูไ้ปไดต้ลอดชีวิต (Learning to Learn) และจะ
สำมำรถรบัมือกบักำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดงันั้นกำรเรียนรู้เรื่อง 
“กลว้ย” ของเด็กๆ จงึไมใ่ชเ่รือ่งกลว้ยกลว้ย 

เริ่มจำกระยะเริ่มต้น เด็กได้น ำเสนอหวัข้อที่แตล่ะคนสนใจซึ่งมีมำกถึง ๘ 
เรือ่ง แตเ่รือ่งทีเ่ด็กลงคะแนนเลือกมำกทีสุ่ดถงึ ๑๒ เสียงคือ เรือ่ง “กลว้ย” เด็กทุก

คนออกมำเล่ำประสบกำรณ์เดิมของตนเองเกี่ยวกบักล้วย
เช่น น้องมลินิ “น้องหนูชือ่เมอร์ลนิกนิกลว้ยน ้ำวำ้ พีเ่ลี้ยงเป็น
คนป้อนใหน้้อง บำงวนัพีเ่ลี้ยงจะบดขำ้วกบักล้วย ทีบ่้ำนของ
มิลินปลูกกล้วย” น้องแอนดี้ “กล้วยเคำ้มีเปลือก ตอนดบิ
เปลือกกล้วยสีเขียว ตอนใกล้สุกจะมีสีเขียว สีเหลือง ถ้ำสุก
แล้วเน้ือกล้วยจะมีสีขำว น่ิม” น้องผิงผิง “กล้วยท ำให้เรำ
เติบโตแข็งแรง กล้วยมีประโยชน์” ซึ่งท ำให้รูว้่ำเด็กๆ รูจ้กั
และคุ้นเคยกบักล้วยเป็นอย่ำงมำก แต่สิ่งที่เด็กอยำกรู้
เพิ่มเติมและช่วยกนัต ั้งค ำถำมร่วมกบัครู  สรุปได้เป็น ๖ 

ประเด็นคอื ๑. ควำมหมำย/ควำมเป็นมำ ๒. สว่นประกอบ ๓. ชนิด ๔. วธิีกำรปลูก 
๕. ใครกินกล้วย ๖. ประโยชน์ ซึ่งเด็กจะตอ้งช่วยกนัคดิคน้หำค ำตอบดว้ยตนเอง
ตอ่ไป 

ในระยะที่ ๒ เป็นกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัเรื่องที่เรียนรู้ ช่วงเวลำ ๕ 
ส ัปดำห์ที่ เด็กและครูช่วยก ันหำค ำตอบด้วยวิธีที่
หลำกหลำยเช่น หำจำกคอมพิวเตอร์ด้วย Google 
Search เปิดพจนำนุกรม หนงัสือเรื่อง “กล้วยไทย” 
สำรำนุกรมไทยส ำหรบัเยำวชน ฉบบัเสริมกำรเรียนรู้
เล่ม ๑๐ โดยครูอ่ำนข้อมูลให้เด็กฟังและสรุปร่วมกนั
เกี่ยวกบัประวตัิของกล้วยว่ำ “กล้วยมีถิ่นก ำเนิดใน



ธรรมชำตอิยู่ในภูมิภำคเอเซียใตแ้ละเอเซีย 
ตะวันออกเฉยีงใตเ้ช่น ไทย มาเลเซีย อนิโดนีเซีย 
เป ็นตน้ ประเทศทีป่ลูกกลว้ยมกทีสุ่ดคอื 
ประ เทศอิน เดีย ”  เ พ่ือให้เ ด็ก เกิดทักษะ 
STEAM ( Science Technology 
Engineering Art Mathematics) ด้วยกำร 
ใช้ประสำทส ัมผสัท้ัง  ๕ ครูและผู้ปกครอง
ร่วมกนัจดัหำกล้วยชนิดต่ำงๆ เช่น กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยหกัมุก กล้วย
เล็บมือนำง กล้วยนำก เป็นตน้ มำให้เด็กไดส้งัเกต ส ำรวจ ทดลองสมัผสั ดมกลิน่ 
ชิมรสชำติ ท ำได้เด็กได้รู ้ว่ำกล้วยมีหลำกหลำยชนิด แต่ละชนิดมีลกัษณะที่
แตกต่ำงกนั ท ั้งรูปทรง สี กลิ่น รสชำติ และน ำต้นกล้วยมำให้เด็กได้ศึกษำ
สว่นประกอบของตน้กลว้ย ท ำใหเ้ด็กไดรู้ว้ำ่ตน้กลว้ยประกอบดว้ยล ำตน้ตรงสูง มี
กำ้นกลว้ยยำวและแข็ง หกัได ้ใบกลว้ยหรือใบตอง ขรุขระ ลืน่ ดำ้นหน้ำเขียวเขม้ 
ดำ้นหลงัเขยีวออ่น มีรำกอยูใ่ตด้นิไวด้ดูอำหำร กลว้ยหลำยๆ ลูกตดิกนัเรียกว่ำ หวี 
อยู ่รวมกนัหลำยๆ หวี เรียกว่ำ เครือ หวัปลีเป็นดอกของกล้วย สีแดงแหลมๆ 

ลอกกลีบออกมำได ้จดักิจกรรมให้เด็กแบ่งกลุ่ม
ตำมแนวคิดว่ำกล้วยปลูกจำก
ส่ วนไหนได้  ๕  กลุ่ ม และ
ทดลองปลูก คือ ๑. เมล็ด ๒. 
หน่อ ๓. ใบ ๔. ก้ำน ๕. ปลี 
เด็กได้รบัหน้ำที่และมีควำม
รบัผิดชอบดูแลรดน ้ำและสงัเกตกำรเปลี่ยนแปลง

ในทุกๆ วนั เพื่อให้เกิดกำรเรียนรูอ้ย่ำงลุ่มลึก ครูได้เชิญ ผศ.อำรยำ อำจเจริญ 
เทียนหอม ภำควชิำพืชสวน คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ มำให้
ควำมรูแ้ละตอบค ำถำมทีเ่ด็กๆ สงสยัเกีย่วกบักลว้ย และเพือ่เสรมิประสบกำรณ์ให้
เด็กไดเ้ห็นกำรปลูกกลว้ยจรงิๆ จงึพำเด็กไปศกึษำเรียนรูท้ีส่วนสมเด็จพระนำงเจำ้
สิริกิติโ์ดยมีพีบ่อย คุณยุทธนำ ช่วงโชต ิและป้ำแป๊ด คุณศรีสกุล บุญยศกัดิม์ำให้
ควำมรูก้บัเด็กๆ ท ำให้เด็กรูว้่ำกล้วยสำมำรถปลูกได้จำกหน่อและเมล็ด และจดั
กจิกรรม Cooking ใหเ้ด็กไดล้งมือท ำกลว้ยตำก ขนมกลว้ย เคก้กลว้ยหอม แซนวิ
ชกลว้ยหอม แพนเคก้กลว้ยหอม น ้ำสมูทตี้กลว้ยหอม วำฟเฟิลกลว้ยหอม ปอเป๊ียะ
กล้วยหอม ให้เด็กทดลองใช้กำบกล้วยลอยน ้ำและท ำกระทงไปลอยในวนัลอย
กระทง และให้เด็กน ำใบสืบคน้ไปท ำร่วมกบัพ่อแม่ ผู้ปกครอง ท ำให้เด็กไดรู้ถ้ึง
ประโยชน์ของกลว้ยทีม่ีมำกมำยเช่น ใบใช้หอ่ขนม ผลใช้ท ำขนมและรบัประทำน
เป็นยำแกโ้รคกระเพำะ ทอ้งผูก เปลือกกลว้ยใช้กนัเช้ือโรคและบรรเทำอำกำรคนั
จำกยุงกดั ล ำต้นใช้ท ำกระทงและอำหำรสตัว์ ปลีใช้ท ำกบัข้ำว ก้ำนใช้ท ำม้ำก้ำน



กล้วย โดยหลงักำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ เด็กจะได้ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ผ่ำน
กำรเล่ำเรื่องและสรำ้งสรรค์ผลงำนศิลปะ (Process Art) ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น 
ภำพวำดระบำยสีตำมจินตนำกำร งำนประดิษฐ์ งำนปั้น งำนปะติดด้วยวสัดุ
ธรรมชำต ิเป็นตน้ 

เมือ่ถงึสปัดำห์ที ่๗ ซึง่เป็นสปัดำห์สุดทำ้ยของกำรเรียนรูใ้นระยะ ๓ กำรสรุป 
เด็กสำมำรถสรุปควำมรูแ้ละตอบค ำถำมทีเ่คยสงสยัไดทุ้กประเด็น และน ำเสนอให้
เพือ่นๆ พี่ๆ  น้องๆ พอ่แม ่ผูป้กครองและผูท้ีส่นใจไดเ้ขำ้ใจเรือ่งของกลว้ยไดอ้ยำ่ง
ชดัเจน แต่กว่ำที่เด็กจะเกิดองค์ควำมรู้ได้ขนำดน้ีไม่ง่ำยนักส ำหรบัครูและ
ผูป้กครอง เรือ่งกลว้ย...จงึไมก่ลว้ยอยำ่งทีค่ดิ 


