
 

เมือ่เด็กช ัน้อนุบาลปีที ่1/2 โรงเรียนอนุบาลกุก๊ไก ่ไดห้วัขอ้ในการเรียน 
Project Approach โดยการสอบถามเรือ่งทีเ่ด็ก ๆสนใจ และน าชือ่ของตนเอง
ไปตดิเพือ่เลือกหวัขอ้ทีอ่ยากเรียน มีหลายหวัขอ้ คือ เห็ด 8 คน ส้ม 6 คน แอป
เป้ิล กระตา่ย 5 คน เตา่ ผกักาด หวัขอ้ละ 1 คน ครูไดใ้ห้เด็กช่วยกนันบั
เปรียบเทียบจ านวน จึงไดห้วัขอ้ที่ทุกคนยอมรบัข้อตกลง คือ “เห็ด เพราะ
กราฟเห็ดสูงทีสุ่ด มีคนเลือกเยอะ 

     เด็กไดเ้ลา่ประสบการณ์เดมิของตนเกีย่วกบัเห็ด
อย่างหลากหลาย น่าสนใจ เคยทานเห็ด เคยเห็น
เห็ดหลายสี มีขายทีไ่หนบา้ง และก็ไดแ้สดงสิง่ทีต่น
รูด้ว้ยสือ่ตา่งๆ ตามความตอ้งการและความคิดของ
ตนเองดว้ยงานศลิปะ  
   ค าถามที่ต้องการ
ค าตอบ “เห็ด” คือ 
อะไร มีสีอะไรบ้าง 
มีเห็ดกีช่นิด ปลูกได้
อ ย่ า ง ไ ร  มี เ ห็ ด ที่
ไหนบ้าง เอามาท า
อ ะ ไ ร ไ ด้ บ้ า ง  มี

ประโยชน์ไหม เอาล่ะ ได้เวลาแห่งการสืบค้น 
แต่ก่อนจะสืบค้น เด็กได้เรียนรู้ค าว่า “ เห็ด” 
และค าภาษาอ ังกฤษ “  Mushroom”  จาก
หนังสือพจนานุกรม และ Dictionary และ
ค้นหาเพิ่มเติมจาก www.google.com เห็ด 
คือ ส่วนของเช้ือรา ออกเป็นดอก มี 2 ชนิด ชนิดหน่ึงไม่มีพิษ ทานได้ เช่น 
เห็ดโคน เห็ดฟาง อีกชนิดหน่ึงมีพิษ ทานแล้วตาย เช่น เห็ดระโงกหิน เห็ด
ตบัเต่าขาว เป็นต้น จากการสืบค้นได้ความรู้เพิ่มเติมว่า เห็ด ผลิตอาหารเอง
ไมไ่ด ้ลกัษณะนามของเห็ด คอื “ดอก” 



 

     เด็กไดส้งัเกตเห็ดและไดข้อ้สงัเกตจากน้องเอลลี่
ว่า “เห็ดมีหมวกอยู่ข้างบน” น้องเมฆบอกว่า “เมฆ
เห็นเส้นๆ ยาวๆ ข้างใต้หมวกเห็ด” เดซี่เสร ิมวา่ 
“เห็ดมีเยือ่หุ ้มอยูข่า้งล ่าง” สรุปร่วมกนัว่าเห็ดมี
ส่วนประกอบ 6 ส่วนคือ หมวก ครีบ วงแหวน ก้าน 
เยื อ่หุ ้ม  เส ้นใย เห ็ดม ีพ ิษและไม ่ม ีพ ิษตา่งกนั
อย่างไร น้องทะเล “เห็ดทีส่ ีสวยๆ ทานไม่ได้นะ

เพราะว่ามนัมีพิษคะ่”  น้องอาโปเสริมว่า “เห็ดมีพิษมนัผวิขรุขระ” น้อง
พราวด์ น้องพลอยขวญั และน้องทอฝนั สืบคน้วา่ “เห็ดมีพษิมีหลายสี สีแดง สี
ส้ม  สีน ้ า เงิน สี เขียว และสีชมพู  จากนั้นก็ร่วมก ันท าแผนภาพแสดง
ความสมัพนัธ์ (Venn Diagram) 

การสืบค้นด าเนินต่อไปอย่างไม่หยุดย ัง้โดยได้รบัความร่วมมือจากคุณ
ภูริทตัและคุณอนุตรา ผู้ปกครองของเด็กหญิงทะเล ไชยเศรษฐ์ มาให้ความรู้
เกีย่วกบัการท ากอ้นเห็ดทีเ่ขาใหญพ่าโนรามา
ฟาร์ม จงัหวดันครราชสีมา เรียนรู้ร่วมกนั
และท าโรงเพาะเห็ดไว้ที่โรงเรียนด้วย และ
เด็กได้มีโอกาสไปทศันศึกษาที่ฟาร์มเห็ด
ออร์แกนิค มารยาทฟาร์ม by FF-Farm จ.
ปทุมธานี เรียนรู้ทุกข ัน้ตอน การเพาะเห็ด 
วสัดุอุปกรณ์ในการท ากอ้นเห็ด การดแูล การ
เก็บเห็ด รู ้จกัเห็ดมากมายเช่น เห็ดเข็มเงิน 
เห็ดโคนญีปุ่่ น เห็ดหวัลงิ เห็ดนางฟ้า สนุกสนาน ตืน่เตน้ไปกบัสิง่ทีอ่ยากรู ้แถม
ดว้ยอาหารทีท่ าจากเห็ดเช่น ซูชิเห็ด เห็ดยา่ง ลูกชิ้นเห็ด เห็ดเข็มทองอบกรอบ 
...แสนอรอ่ย !!!      

ไดค้ าตอบของค าถามที่ว่า “เห็ดเอามาท าอะไรไดบ้้าง” เด็กบอกเมนูมา
หลายอย่าง แล้วก็เลือกท าเห็ดทอดกรอบในห้องเรียน ค้นหาสูตรในการท า 
Cooking ส่วนผสมคือแป้งสาลี มีเพื่อนแพ้แป้งสาลี จึงเปลี่ยนมาใช้แป้ง
ขา้วโพดแทน เด็กแบง่งานกนัท าตามข ัน้ตอน รูว้ธิีการตวงสว่นผสม วธิีการทอด 
ทุกคนกระตอืรือรน้เขา้รว่มกจิกรรม มีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการท าอาหาร ตลอด
ระยะเวลา 6 สปัดาห์ มีการสอนแบบ STEAM Education ในกระบวนการ

เรียนรูใ้นแตล่ะกิจกรรมควบคูก่บัการเรียนแบบ 
Project Approach  ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของ 
“ครูไก่ วิวรรณ สารกิจปรีชา” ผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลกุก๊ไก ่ทีค่ านึงถงึการเรียนทีต่อ้ง
ขา้มศาสตร์ใหร้อบรูแ้ละเสรมิศกัยภาพใหก้บัเด็ก 
ได้สงัเกต ส ารวจ เปรียบเทียบ ใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้น จบด้วยการสรุปผล จดันิทรรศการ



 

แสดงผลงาน เรือ่ง “เห็ด” ไดม้าชมแลว้ตอ้งชื่นชมกบัผลงานของเด็ก ทีช่่วยกนั
สืบคน้กนัอย่างลุ่มลึก รูจ้กัเห็ดมากขึน้จรงิ ๆ 


