
โครงงาน “แมลงเริงรา  ทาแสงไฟ” 

 โรงเรียนอนุบาลอิงธารวิทยา 

จุดประสงคการจัดประสบการณการเรียนรู 

ครูมีเปาหมายหลายอยางในใจ  คือ  

• เด็กๆ ทุกคนในชั้นเรียนมีโอกาสเขารวมโครงงานตามแงมุมท่ีเด็กแตละคนสนใจ 

• เด็กๆ มีโอกาสในการทํางานรวมกัน 

• เด็กๆ ไดพัฒนาทักษะการจัดการ การวางแผนงานลวงหนา 

• เด็กๆ ไดบรรยายหรือบอกสิ่งท่ีทําและผลท่ีได 

• เด็กๆ เขาใจวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมไดเกิดข้ึนเอง แตเกิดข้ึนอยางมีเหตุผล ท่ีอธิบายไดดวยวิทยาศาสตร 

 

ข้ันที่ 1  ตั้งคําถามเกี่ยวกบัปรากฏการณธรรมชาติ    

ครูพาเด็กๆท้ังชั้นเรียน ซ่ึงแบงเปน 4 กลุม ไปสํารวจรอบๆ บริเวณ สวนขางอาคารเรียนในชวงเวลา 

19.15 – 19.30 น. แลวกลับมา สนทนาพูดคุย ถามถึงสิ่งท่ีเด็กๆ พบ และสงสัยอยากรู โดยใหแตละกลุมยอย

บันทึกขอสงสัยของแตละคนลงบนกระดาษ แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน เพ่ือใหเพ่ือนท้ังหองรวมกันพิจารณาหา

คําถามท่ีเหมาะสมในการทําโครงงาน แลวนํากระดาษท่ีบันทึกขอคําถาม ไปติดนําเสนอไวในหองเรียน 

(บรรยายใหละเอียด และแทรกภาพประกอบ) 

เชาวันตอมา ครูสนทนากับเด็กๆ ทบทวน การไปสํารวจ แลวใหเลือกคําถามท่ีสมาชิกภายในกลุมสนใจ

มากท่ีสุด โดยในกลุม 3/3 สนใจ 3 คําถาม ดังนี้ 

๑. แมลงบินมาหาแสงไฟ ถาไฟสีตางกัน แมลงจะมาเหมือนกันหรือไม 

๒. เสียงของจักจั่น เกิดข้ึนไดอยางไร 

๓. หนอนทุกชนิดจะโตข้ึนเปนผีเสื้อหรือไม 

ครูจึงใหคําแนะนําวา คําถามของโครงงานท่ีดี ตองเปนการศึกษาหัวขอใดหัวขอหนึ่ง ดวยระยะเวลาหลายวัน โดย

เลือกศึกษาและวางแผนกอนลงมือทํา หาคําตอบ ไดความรูดวยกระบวนการสืบเสาะ ทําใหเขาใจเรื่องนั้นอยาง

ลึกซ้ึง และนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได เด็กๆ จึงรวมพิจารณา เลือกคําถาม อีกครั้ง โดยนองจอยเสนอวา 

ไมอยากศึกษาเก่ียวกับหนอน เพราะกลัวหนอน  นองน้ําบอกวา การศึกษาการเกิดเสียงของจักจั่น พอรูคําตอบ

ตอบแลว ก็แครู ไมไดนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ครูมองวาคําถามท่ี ๑ นาจะไปสูการเรียนรูผานโครงงาน

ได จึงชวนใหเด็กรวมคิด และสรุปวา จะเลือกศึกษาวา แมลงจะมาเลนไฟสีตางๆ เหมือนกันหรือไม อยางไร ซ่ึง

คําตอบท่ีไดสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ถาตองการลอแมลงใหมามากๆ เชน เพ่ือเปนอาหารปลา จะเลือกใช

แสงไฟสีอะไร แลวตามอาคาร บานเรือน ท่ีเราตองการแสงสวางแตไมตองการใหแมลงมา จะใชแสงไฟสีอะไร 

(บรรยายใหละเอียด และแทรกภาพประกอบ) 



ข้ันที่ 2  รวบรวมความคิดและขอสันนิษฐาน  

ครูจึงสนทนากับเด็กๆ วา จะหาคําตอบของคําถามนี้ไดอยางไร เด็กๆ ตอบวา ตองลองเปดไฟสีตางๆ ลอ

แมลง แลวนับจํานวนแมลงท่ีบินมาหาแสงไฟสีนั้นๆ ครูจึงนําอภิปรายตอไปวา แลวจะทราบไดอยางไรวามีแมลง

มามากหรือนอย เด็กๆ ตอบวา ตองเปดไฟลอแมลง โดยใชไฟสีตางๆ  และทําท่ีดักแมลง ใชกระจกใสทากาว ใช

กะละมังใสน้ํามารองไวใตหลอดไฟ แลวนับจํานวนแมลงท่ีมาหาแสงไฟ 

(บรรยายใหละเอียด และแทรกภาพประกอบ) 

 

ข้ันที่ 3 ทดสอบและปฏิบตัิการสืบเสาะ  

การสืบคนขอมูล 

ครูจึงนําอภิปรายตอไปวา แลวสีของหลอดไฟท่ีใช จะใชสีอะไรบาง เพราะเหตุใด เด็กๆ สืบคนหาขอมูล

แลวนําเสนอวา โดยท่ัวไป ตามบานเรือนจะใชไฟแสงสีขาว จึงควรจะใชหลอดไฟสีขาวมาทดลอง นองหนอยเสนอ

วา ควรใชไฟสีเหลืองดวย เนื่องจากทราบวาแมลงไมชอบสีเหลือง จะไดทดสอบรูวาจริงหรือไม นองกอยเสนอวาใช

หลอดไฟสีฟา เพราะไดขอมูลมาวา แสงสีน้ําเงิน สามารถไลยุงได นองเก บอกวา เคยเห็น เขาเปดไฟสีมวง ตอน

กลางคืน เพ่ือลอจับแมงดา จึงสรุปวา จะใชหลอดไฟ จํานวน ๔ สี ไดแก สีขาว สีเหลือง สีมวง และสีน้ําเงิน  

 

ครูถามเพ่ิมเติมวา แลวเด็กๆ ทราบหรือยังวา แสงท่ีมีสีตางกันนั้น มีอะไรท่ีแตกตางกัน แลวท่ีเพ่ือนให

ขอมูลมานั้น นาเชื่อถือ เท็จจริงอยางไร เด็กๆ จึงสืบคน โดยการ search ขอมูลจาก internet พบวา  ในการแสงท่ี

สีตางกัน เพราะมีความยาวคลื่นตางกัน ดังนี้ 

แสงสี ความยาวคลืน่ ( nm) 
ม่วง 380 – 450 
นํ้าเงิน 450 – 500 
เหลือง 570 – 590 

แตขอมูลตามท่ีเพ่ือนบอก ไมพบงานวิจัยท่ียืนยันตามท่ีเพ่ือนใหขอมูลมาท้ังหมด 

นอกจากนั้น ครูจึงนําอภิปรายตอไปวา การท่ีแมลงจะมามากหรือนอยข้ึนอยูกับอะไรบาง เด็กๆ ตอบวา 

ความสวางของหลอดไฟ บริเวณท่ีเปดไฟ ชวงเวลาในการเปดไฟ ขนาดกระจก และปริมาณกาวท่ีทา ขนาดกะละมัง

และปริมาตรของน้ํา ครูจึงบอกวา สิ่งท่ีเราสนใจ อยากจะศึกษา คือ สีท่ีแตกตางกันตามท่ีเรากําหนด เปนตัวแปร

ตน และสิ่งท่ีเด็กๆคิดวาจะมีผล ตองควบคุมใหเหมือนกัน เปนตัวแปรควบคุม และปริมาณของแมลงท่ีเราจะ

ติดตามเก็บขอมูล คือ ตัวแปรตาม  

  



การออกแบบการทดลอง 

 จากนั้น ครูใหเด็กๆ ออกแบบการติดตั้งชุดอุปกรณ โดยการวาดภาพ และคิดวา จะตองใชวัสดุ อุปกรณ

อะไรบาง โดยนองหนูเล็กเปนผูวาด ดังรูป  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ครูถามคําถามตอไปวา “แลวเด็กๆ จะทําการทดลองอยางไรจึงจะรูวา ไฟสีตางกัน มีผลตอการลอแมลง

ตางกันหรือไม อยางไร เด็กๆ แสดงความคิดเห็นของตนเอง จนไดขอสรุปวา จะนําชุดไฟลอแมลง ไปวางไว ในท่ีโลง

แจง นอกอาคาร หางกัน ไมใหแสงของหลอดไฟแตละดวงมารวมกัน ไฟ 4 สี ก็วางไว 4 จุด แลวเปดไปในชวงเวลา 

19.00 – 21.00 น. จากนั้นนับจํานวนแมลงท่ีพบติดกาวท่ีกระจก และลอยน้ําในกะละมัง แลววันตอไป เปลี่ยน

ตําแหนงของหลอดไฟแตละสีเวียนไปใหครบท้ัง 4 จุด แลวทําซํ้าวนไป บันทึกผล โดยครูใหเด็กๆ ออกแบบตาราง

บันทึกผล และวาดตารางลงบนกระดาษ ดังรูป 

 

 

 

  

 

 

จากนั้น ครูใหเด็กๆ ไปสํารวจ วัสดุ อุปกรณท่ีมีอยู เลือกมาสรางแบบจําลอง  

 

 

 

 

 

 



การนําเสนอการออกแบบการทดลองเพื่อรับขอเสนอแนะ 

แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน เพ่ือนๆกลุมอ่ืน และครู รวมพิจารณา ซักถามขอสงสัย อภิปรายและใหคําแนะนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีเพ่ือนกลุมอ่ืนสงสัยวา 

• ถาจับแมลงทุกวัน แมลงจะมีจํานวนมากๆทุกวันหรือไม จํานวนนาจะลดลง : สมาชิกในกลุมจึง

ปรับระยะเวลาจากเก็บขอมูลทุกวัน เปนเวน 2 วัน ในแตละครั้ง  

• ตําแหนงในการวางชุดแสงลอแมลง นาจะนํามาเรียงแถว ในแนวเดียวกัน แมลงบินมาจะได

มองเห็นท้ัง 4 สีพรอมกัน แลวตัดสินใจบินไปหาสีใดสีหนึ่งได : สมาชิกในกลุมจึงคิดวาเปนอีกขอ

คําถามท่ีนานํามาสืบเสาะในลําดับตอไป 

• เพ่ือความนาเชื่อถือ การทดลองตองมีการทําซํ้า : จึงปรับการเก็บขอมูล เปน 3 รอบ  

หลังจากนั้น เด็กๆ จึงปรับแผนจากเดิมท่ีออกแบบไวใหดีข้ึน แลวเตรียมสรางเครื่องมือตามแบบจําลอง และลงมือ

ทําการศึกษาจริงตอไป 

 

ขั้นท่ี 4 สังเกตและบรรยาย 

................................................................................................................................................................ 

ขั้นท่ี 5  บันทึกขอมูล 

................................................................................................................................................................ 

ขั้นท่ี 6  สรุปและอภิปรายผล 

................................................................................................................................................................ 

 

นําเสนอสิ่งที่คนพบ โดยจัดนิทรรศการ 

 


