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เสน้ทางการสบืคน้ เรือ่ง
“ถ ั่ว” 

เด็กอนุบาลสบืคน้มาอยา่ง
น่าสนใจ 
      การเรียนรูแ้บบ  “ Project Approach ” ใน
ระยะเวลา 7 สปัดาห์ เด็กได้เลือกหวัข้อที่อยาก
เรียน ค้นหา สืบค้นข้อมูล ตดัสินใจ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง รวบรวม สรุปและจดันิทรรศการ เด็กช ัน้
อนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เลือก
หวัข้อที่อยากเรียนมากทีสุ่ดมีจ านวน 10 คน คือ
เรื่อง “ถ ั่ว” รองลงมาคือ ขนมปังและไอศกรีม
อย่างละ 4 คน ผีเสื้อ 3 คน และกระรอก 2 คน 

จากบนัทกึค าพูดของเด็กทีเ่ลา่ประสบการณ์เดมิ  
น้องแพรดาว : หนูเคยทานถ ั่วลนัเตา มนัมีเปลือกสีเขยีว 
น้องยารา่ :      คณุแมเ่คยพาหนูไปซ้ือถ ั่วอลัมอนด์ทีเ่ซ็นทรลั 
น้องพ ัน้ช์ :      ทีโ่ลตสัมีถ ั่วพสิตาชโิอขาย 
น้องนารา :     หนูรูจ้กัถ ั่วฝกัยาว มนัยาวๆ มีสีเขยีว 
น้องตณิณ์ :    หนูเคยกนิถ ั่วลสิง มนัอรอ่ย มนัมีเม็ดเล็ก ๆ 
เด็กไดแ้สดงความรูเ้กีย่วกบัถ ั่วโดยการปั้น วาดภาพ ประดษิฐ์เศษวสัดุ 

เมื่อสนทนาเกี่ยวกบัหวัข้อที่อยากเรียนรู้ และ
ต้องสืบค้นมีมากมาย  มาเริ่มหาเส้นทางการ
สืบคน้กนั   

 เมื่อมีค าถาม เด็กเริ่มสืบค้นกนัอย่าง
กระตอืรือรน้ “ถ ั่ว” คอื ชือ่
ไม้เถาหลายชนิด หลาย
สกุล ที่ใช้ฝักหรือเมล็ด
เป็นอาหาร แล้วคุณครูก็
ได้น าถ ั่วชนิดต่าง ๆ มาให้เด็กสงัเกต ส ารวจลกัษณะ 
ทดลองสมัผสัพื้นผวิ เปรียบเทียบ ไดค้วามรูม้ากมายจาก
การสืบค้น เรียนไป ได้ทดลองรบัประทานถ ั่วต่าง ๆ 
ในช่วงของการเรียน Project Approach เรื่องถ ั่ว มี
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กจิกรรมลอยกระทง เด็กไดเ้รียนรูก้ารท ากระทงจากวสัดุธรรมชาตทิีย่อ่ยสลาย
งา่ย ส ารวจวสัดแุละน าเอาถ ั่วฝกัยาวมาประดษิฐ์กระทง  

     การสืบคน้ยงัคงด าเนินตอ่ไปอย่างสนุกสนาน เรียนรูถ้ ั่วทีนิ่ยมรบัประทานใน
ตา่งประเทศ เช่น ถ ั่วอลัมอนด์ ถ ั่วแมคคาเดเมียร์ ถ ั่วพิส
ตาชิโอ ดูจากของจริง หนงัสือ และ Internet รวมไปถึง
การหาความหมายและความรู้เพิ่มเติมจาก หนังสือ
พ จ น า นุ ก ร ม  ฉ บ ั บ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
“ถ ั่ว” จดัแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) 

ถ ั่วฝกั (Bean) เช่น    ถ ั่วแขก ถ ั่วฝกัยาว ถ ั่วปากอา้ 2) 
ถ ั่วเมล็ดกลม(Pea) เช่น ถ ั่วลนัเตา 3) ถ ั่วเมล็ดแบน
(Lentil) เมล็ดแบนเล็ก มีหลายสี  เช่น เขียว น ้าตาล 
เด็ก ๆ สนใจจะปลูกถ ั่ว ครูจงึน าหนงัสือ เรือ่ง ฮาวีร์ปลูก
ถ ั่ว แตง่โดย Lars Klinting มาเรียนรูร้่วมกนั แล้วก็ท าการทดลองปลูกถ ั่วกนั 
เด็กมีความสุข ทุก ๆ วนัจะมาสงัเกตผลของการทดลอง                          

    เพือ่ตอบสนองความสนใจใฝ่รูข้องเด็ก ทางโรงเรียนได้เชิญคุณอาทิตยา 
ไชยกาล จากบรษิทัฟูด แอนด์ มอร์ อนิเตอร์เทรด ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งถ ั่วอลัมอนด์ 
มาเป็นวิทยากรให้เด็กๆ พร้อมท ั้งน าถ ั่ว ชนิดต่าง ๆ มาให้เด็กสงัเกต เด็ก
สนุกสนาน มีความสนใจยิ่ง นอกจากน้ียงัได้เรียนรู้ท า Venn Diagram 
เปรียบเทียบถ ั่วแระไทยกบัถ ั่วแระญีปุ่่ นวา่เหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร 
 การสืบค้นถึงประโยชน์ของถ ั่วเหลือง ได้รบัความร่วมมือจากผู้ปกครอง
เป็นอย่างดี คุณนนัทินี บงกชมาศ และคุณยายอรุณี พลบัจีน ผูป้กครอง ดญ.จิ
ราทินี (น้องบวั) ได้มาสอนเด็ก ๆท านมถ ั่วเหลือง สนุกและอร่อยกนัท ัง้ห้อง  
น้องชีริวเอาขนมลูกชุบทีท่ าจากถ ั่วเหลืองมาให้เพือ่นไดเ้รียนรูแ้ละชิมรสชาติ 
คุณชนิศา แสวงผล ผูป้กครองน้อง ตนิ ตนิ เขา้มาสอนเด็กๆท าน ้าแข็งไสใสถ่ ั่ว
แดง  

เด็กไปทศันศึกษา  บริษัทโรงงานแม่รวย จ ากดั(โรงงานโก๋แก่) เพื่อ
เรียนรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบัถ ั่ว กระบวนการคดั
แยก การแปรรูปเมล็ดถ ั่ว ประโยชน์ของถ ั่ว 
เด็ก  ๆ ตื่น เต้นก ับบทบาทนักสืบ น้อย 
หลากหลายตามความสนใจของ เด็ ก 
กิจกรรมบูรณาการผ่านการสอนแบบ 
STEAM 
ด้ ว ย
วิ ธี ก า ร ที่
แ ย บ ย ล

จากครูที่ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก
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ใหก้บัเด็ก โดยมี ครูไก ่     ววิรรณ สารกจิปรีชา ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาล
กุก๊ไก ่ตดิตามอยูเ่สมอ     

ระหว่างการเรียนรู้ ได้สอดแทรกกิจกรรมผ่านการเล่น(Learning 
through Play)โดยใช้ Sensory Play ซึ่งเป็นกจิกรรมที ่ครูแวว วรมน สาร
กิจปรีชา    รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ได้น ามาเสริมเพื่อช่วย
กระตุน้ประสาทสมัผสัของเด็กในการคน้ควา้สิง่ใหม่ๆ และมีกจิกรรมบนโตะ๊ไฟ

ทีน่่าตืน่เตน้ใหเ้ด็กๆไดส้ืบคน้ลกัษณะของเมล็ด
ถ ั่วตา่งๆอีกดว้ย เป็นการสืบคน้ทีต่ืน่เตน้ เรา้ใจ
จรงิๆ  
เส้นทางการสืบค้น ที่น่าสนใจของเด็กๆ มี
ผ ล ง า น เ ชิ ง
ประจ ัก ษ์
ครบถ้วน ที่งาน

นิทรรศการซึ่งจ ัดขึ้นที่สร้างความพึง พอใจ
ให้กบัผู้ปกครองและ ผู้สนใจเป็นอย่าง มาก  
  
                               

 
 


