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จุดประสงคการเรียนรู 

ชวงเริ่มตนโครงงาน ฉันมีเปาหมายหลายอยางสําหรับเด็กๆ อยูภายในใจของฉัน  ไดแก  

• เพ่ือใหแนใจวาเด็กทุกคนในชั้นเรียนมีโอกาสเขารวมโครงงานตามแงมุมท่ีเด็กแตละคนสนใจ 

• เพ่ือชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะการใชคําถามเพ่ือใหไดขอมูลมากข้ึน 

• เพ่ือใหเด็กมีโอกาสในการทํางานรวมกัน 

• เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาทักษะการจัดการ การวางแผนงานลวงหนากอนการสรางหรือการแสดง 

• เพ่ือใหเด็กไดฝกการคิดริเริ่มสรางสรรคและความยืดหยุนในงานท่ีทํา 

• เพ่ือใหเด็กไดบรรยายหรือบอกอาชีพของผูคนและสิ่งท่ีจําเปนตองใชในอาชีพนั้นๆ 

• เพ่ือใหเด็กเขาใจวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมไดเกิดข้ึนมาลอยๆ หรือเกิดข้ึนไดเพราะเวทมนตคาถา แตเกิดข้ึน

จากกระบวนการท่ีประกอบดวยลําดับของเหตุการณหลายๆ เหตุการณ 

 

ชวงท่ีหนึ่ง: โครงงานนี้เริ่มตนข้ึนไดอยางไร (การสรางรถสงอาหาร) 

พวกเรากําลังเรียนรูเก่ียวกับวิธีตางๆ ท่ีจะสรางเสริมรางกายใหมีสุขภาพท่ีดีดวยการอภิปรายถึงอาหารท่ีมี

ประโยชนและกลุมของอาหารพ้ืนฐาน ฉันไดนําแปงโดวสีตางๆ ไดแก เหลือง แดง เขียว สม และสีน้ําตาล มา

ใหเด็กๆ ใชสรางแบบจําลองของอาหารท่ีดีตอสุขภาพ พวกเราเริ่มจากการดูรายการอาหารกลางวันในแตละวัน 

จากนั้นเด็กๆ ก็ลงมือทําอาหารกลางวันของพวกเรา ตอมาไมนานนัก พวกเราใชกะทะแบน และถาดโฟม เพ่ือ

ใชประกอบการเลนบทบาทสมมุติในการทําและรับประทานอาหาร หลังจากท่ีเลนอยูหลายวัน ฉันไดถาม

คําถามวา “เด็กๆ คิดวาใครเปนคนทําอาหารกลางวันใหพวกเรารับประทานทานกัน” มีเด็กจํานวนมากท่ีไม

แนใจ แตหลายๆ คนท่ีพยายามโนมนาวใหเพ่ือนยอมรับวาครูผูชวยท่ีชื่อโนเอมิ (Noemi) เปนคนทําเนื่องจาก

เธอเปนคนเข็นรถใสอาหารในแตละวัน พวกเรารวบรวมขอมูลและเริ่มแบงปนความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเรารู

เก่ียวกับอาหารกลางวัน  และไดเขียนออกมาในรูปของเว็บความรู

ในครั้งแรก  

 

รูปท่ี 1 ในเดือนกุมภาพันธ พวกเราชวยกันสรางเว็บความรูเปน

ครั้งแรก 



จากการอภิปรายของเด็กๆ ฉันประจักษวาเด็กๆ สวนใหญไมมีความรูเก่ียวกับข้ันตอนในการทําอาหารกลางวัน 

แตท่ีแนๆ ฉันรูวาอาหารกลางวันมีความสําคัญตอชีวิตในแตละวันของเรา เด็กๆ สนุกสนานกับหนาท่ีท่ีไดรับ

โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการไดเปนผูชวยทําอาหาร ท่ีจะไดชวยคุณโนเอมิ (Noemi) จัดโตะและเตรียมอาหาร

กลางวันใหกับเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน และฉันก็ไดคิดวาอาหารกลางวันนาจะเปนหัวขอท่ีดีท่ีจะนําไปสูการเรียนรู

แบบโครงงาน 

 

สิ่งท่ีเราคนพบลําดับตนๆ ก็คือวาอาหารกลางวันของเรามาโดยรถบรรทุก พวกเราพากันออกไปดูคนขับ

รถบรรทุกขนถายรถเข็นอาหาร เด็กๆ ตื่นเตน และถามเปนเสียงเดียวกันวา “คุณนําอาหารของเรามาจากท่ี

ไหน” คนขับรถบบรรทุกอธิบายวิธีทําอาหารท่ีถูกทําข้ึนท่ีหองครัวของโรงเรียนมัธยมโบรดี้ (Brody Middle 

School) และอธิบายดวยวาคนทําอาหารท่ีโรงเรียนนั้นจะ

ลําเลียงอาหารใสในรถเข็นอาหารสีน้ําตาล จากนั้นก็เข็นรถ

อาหารข้ึนบนรถบรรทุก และนํามาสงท่ีโรงเรียนของเรา 

 

      รูปท่ี 2 รถบรรทุกอาหารมาถึงโรงเรียน 

 

เด็กๆ รูสึกประหลาดใจเม่ือไดเห็นวาคนขับรถบรรทุกใชลิฟตท่ีอยูดานหลังของรถบรรทุกชวยเคลื่อนยายรถเข็น

อาหารข้ึนและลงจากรถบรรทุก พวกเราเฝาดูในขณะท่ีปุมข้ึนลงถูกกดเพ่ือทําใหลิฟตข้ึนและลง พวกเราถาม

คนขับรถบรรทุก พวกเราเริ่มตนซักถามเก่ียวกับปุมเหลานั้น คนขับรถบรรทุกอธิบายวาเขามีปุมตางๆ อยูท้ัง

ภายในและภายนอกรถ เด็กคนหนึ่งถามข้ึนมาวา “เขาจะจะนํารถอาหารไปท่ีไหนอีก” เขาตอบวาเขาจะตองนํา

อาหารไปสงท่ีโรงเรียนอ่ืนๆ ดวย 

 

  รูปท่ี 3 คนขับรถบรรทุกกดปุมควบคุมลิฟต 

 

ครั้งหนึ่งฉันเห็นหนาตาท่ีแสดงความประหลาดใจของเด็กๆ และ

คําถามท่ีถามแลวถามเลาเก่ียวกับรถบรรทุกและสถานท่ีตนทางของ

อาหารกลางวัน ฉันรูแนวานี่จะตองเปนหัวขอท่ีเด็กๆ สนใจอยางแนนอน ฉันเริ่มตนวางแผนเบื้องตนถึง

เปาหมายท่ีฉันตองการใหเด็กๆ บรรลุหรือไปถึง ฉันรูวาเด็กๆ อาจตองการท่ีจะสรางรถบรรทุกของตัวเอง ฉันจึง

เริ่มรวบรวมกลองและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใชประกอบการสรางรถบรรทุก 

 

วันถัดมาเราออกไปขางนอกหองอีกครั้งเพ่ือท่ีเราจะไดถายภาพรถบรรทุกอาหาร เด็กๆ ถามคําถามมาก

ยิ่งข้ึนไปอีกเก่ียวปุมตางๆ และลิฟต พวกเด็กๆ ถามวา “ทําไมเขาจึงใชสายรัดพันรอบรถเข็นอาหาร” เขา

อธิบายวาเขาใชสายรัดพันรอบเพ่ือไมใหรถเข็นอาหารเลื่อนไปมาภายในรถ 

 



เด็กๆ กลุมหนึ่งตัดสินใจวาจะทํารถบรรทุกอาหารของพวกเขา

เอง โดยเริ่มจากการมองดูรูปท่ีเราถายไว เด็กๆ ตางมีสวนรวม

ในการวาดโครงของรถบรรทุกพรอมกับรายละเอียดตางๆ 

 

รูปท่ี 4 เด็กกลุมหนึ่งวาดโครงของรถบรรทุกอาหารจากรูปถาย 

 

จากภาพวาดของเด็กๆ จะเห็นวาเด็กๆ คนพบวารถบรรทุกมี 2 สวน ประกอบดวยดานหลังท่ีมีรูปทรงเหมือน

กลอง เปนท่ีบรรทุกรถใสอาหาร และดานหนาเปนท่ีของคนขับ พวกเราดูภาพถายและชวยกันนับวารถบรรทุก

คันหนึ่งมีลออยูก่ีลอ และพบวาดานหลังมี 4 ลอ และดานหนามี 2 ลอ 

 

 

 

 

 

 

       

รูปท่ี 5 ภาพรถบรรทุกของคารเมน (Carmen)  รูปท่ี 6 ภาพรถบรรทุกของอเล็กซิส (Alexis) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7  ภาพรถบรรทุกของเอ็ดวารด (Eduardo)  รูปท่ี 8 ภาพรถบรรทุกของเดวิด (David) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 ภาพรถบรรทุกของเอริค (Eric) 



 

ฉันรูสึกประหลาดใจในรายละเอียด ท่ีเด็กๆ วาด เด็กๆ ไดอธิบายเก่ียวกับสวนประกอบของรถบรรทุกท้ัง 2 

สวน ใหฉันฟงซ่ึงเห็นไดชัดเจนจากภาพของพวกเขา ท้ังปุมตางๆ และลิฟต ซ่ึงจะเปนสวนท่ีสําคัญตอเด็กๆ 

เวลาท่ีสรางรถบรรทุกของตนเอง 

 

หลังจากท่ีเด็กๆ วาดภาพเสร็จเรียบรอยแลว พวกเราไดอภิปรายวาเราตองใชอะไรบางในการสรางรถบรรทุก 

เด็กๆ ทํารายการสิ่งของท่ีอาจจะตองใช ซ่ึงประกอบดวยลังตูเย็น สีขาวและสีดําสําหรับระบายสีลอรถ แปรง

ทาสี เสื้อกันเปอน เด็กๆ ทุกคนชวยกันรวบรวมสิ่งของตางๆ และเริ่มงานการสรางดานหลังของรถบรรทุก 

 

ทักษะการวางแผนและการจัดการเปนทักษะชีวิตท่ีจะเปนประโยชนสําหรับเด็กๆ ท่ีควรสอนกอนเริ่มการสราง 

รถบรรทุก ฉันสามารถบอกไดวาเด็กหลายคนท่ีเคยทําโครงงานมากอนจะรูจักการวางแผนและวัสดุอุปกรณ ท่ี

จําเปนตองใชอยางแนนอน 

 

หลังจากแจกแจงสิ่งท่ีจําเปนตองใชแลว แองเจลิกา (Angelica) โฮเซ (Jose) ลินดซีย (Lindsey) เดวิด (David) 

จัสติน (Justin) และเอริกา (Erica) ก็ไดเริ่มทาสีลังตูเย็นใหเปนสีขาว เด็กแตละคนไดตัดสินใจวาจะระบายสี 

ตรงสวนไหน ตอนแรกเริ่ม เดวิด (David) พูดวา “ลังนี้นาจะใหญเกินกวาท่ีจะระบายไดหมด” ตอจากนั้นไม

นาน เด็กๆ ก็พบวาเม่ือทุกคนชวยกันระบายสี ก็จะใชเวลาไมนาน และเม่ือระบายสีเสร็จเรียบรอยแลว เด็กๆ 

รูสึก ภูมิใจในความสําเร็จเปนอยางมาก 

 

รูปท่ี 10 เด็กๆ เริ่มระบายสีดานหลังของรถบรรทุก 

 

 

 

   

 รูปท่ี 11 เด็กๆ ระบายสีดานหลังของรถบรรทุก 

 

วันถัดมา โฮเซ  จัสติน และชันเทล เริ่มทําลิฟตท่ีสามารถ

เคลื่อนท่ีข้ึนลงได เริ่มแรกเราคิดวาเชือกหรือเสนดาย หนาๆ นาจะทําใหลิฟตเคลื่อนท่ีได จากนั้น โฮเซไดเสนอ

ความคิดวานาจะพันท่ีทําความสะอาดทอเขาดวยกัน ใหเปนเกลียวเหมือนกับสายเคเบิล จากนั้นโจเซกับจัสติน

ก็ไดลองทดสอบเพ่ือใหแนใจวาไมหลุดแยกจากกัน 

 



 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12a โฮเซและจัสตินพันท่ีทําความสะอาดทอ     รูปท่ี 12b โฮเซและจัสตินดึงท่ีทําความสะอาดทอ 

   ใหเปนสายเคเบิลสําหรับลิฟต 

 

สําหรับฉันแลว สิ่งท่ีนาตื่นเตนมากท่ีสุดอยางหนึ่งของโครงงานนี้ก็คือวันท่ีเด็กๆ ตัดสินใจท่ีจะสรางลิฟตท่ีฉันได 

จัดวางเสนดาย และเชือกไว โดยคิดวาพวกเด็กๆ จะเกิดความคิดท่ีใชสิ่งของเหลานี้ในการทําใหลิฟตเคลื่อนท่ี 

ข้ึนและลงได โฮเซกลับมีความคิดท่ีแตกตาง และเริ่มการทดลองใชลวดทําความสะอาดทอแทน จัสตินก็รวมมือ 

กับโฮเซทําสายเคเบิลของลิฟตใหยาวข้ึน และเริ่มดึงเพ่ือใหแนใจวาแข็งแรงจริงๆ ฉันรูสึกเหมือนกับวากําลัง 

มองดูเหลาวิศวกรทํางาน เม่ือผูกติดสายเคเบิลแลว และโฮเซยิ้มกวางดวยความภูมิใจเม่ือมองเห็นแลววา 

ความคิดของตนนั้นใชได ฉันบอกกับโจเซวา “โฮเซ หนูเปนนักแกปญหาท่ียอดเยี่ยมจริงๆ” โฮเซเดินไปหา              

โนเอมิ และบอกวา “โนเอมิ เราเปนผูเชี่ยวชาญ เราเปนนักแกปญหา” ฉันประจักษถึงพลังทางความคิดของ

เด็กๆ เพียงแคเราใหโอกาสเทานั้น 

 

ตอจากนั้น โฮเซและชันเทลก็ผูกเชือกท่ีทําจากลวดทําความสะอาดทอเขากับดานขางของรถบรรทุกกับดาน

ทายของลิฟต เชือกนี้จะทําใหลิฟตเคลื่อนท่ีข้ึนลงได เด็กๆ ตัดสินใจผูกเชือกไวกับตรงกลางลิฟต เพ่ือท่ีจะคลอง

ลิฟตใหอยูดานบนไวไดในขณะท่ีไมไดใชลิฟต 

 

รูปท่ี 13 ชันเทลผูกติดลิฟตเขากับรถบรรทุก 

 

โฮเซรูสึกตื่นเตนมากในขณะท่ีพวกเราชวยกันประกอบลิฟตเขากับตัวรถ เนื่องจากโฮเซได

เห็นวาความคิดของตนไดผล โฮเซเปนผูเชี่ยวชาญท่ีแทจริง จากนั้นโฮเซกับฟลิปใชสีเทา

ระบายลิฟตใหเหมือนกับรถบรรทุกจริงๆ 

 

 

  รูปท่ี 14 โฮเซกับฟลิประบายสีลิฟต 

 



คนขับรถไดอธิบายใหพวกเราฟงวาแสงสีแดงดานหลังของรถบรรทุกมีชื่อเรียกวา “มารกเกอรส” แสงสีจะชวย

ใหผูคนมองเห็นรถได โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ลินดซียไดทํา “มารกเกอรส” ไวดานหลังรถของเรา ลินดซีย

ไดสํารวจและลองใชวัสดุหลายๆ อยางมาทํากอนจะตัดสินใจเลือกหลอดพาสตาวาเหมาะท่ีสุด 

 

    รูปท่ี 15 ลินดซียติด “มารกเกอรส” ไวบนรถบรรทุก 

 

ดอนนาอาสาท่ีจะระบายสีปุมควบคุมลิฟตข้ึนลงท่ีอยูดานนอก

ของรถบรรทุก โดยการศึกษาจากภาพถาย และเลือกใชสีเหลือง

วาดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา และหาฝากลองฟลมจากมุมศิลปะมา

ทําเปนปุม 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 16a ดอนนาระบายสีกลองปุมควบคุมลิฟตข้ึนลง      รูปท่ี 16b ดอนนาสาธิตกลองปุมควบคุมลิฟตข้ึนลง 

 

เดวิดอาสาท่ีจะระบายสีปุมควบคุมลิฟตข้ึนลงท่ีอยูดานในของรถบรรทุก โดยการศึกษาจากภาพถาย คนหา

กลอง เลือกใชสีสมมาระบายกลอง เดวิดตัดสินใจวาจะใชฝากลองฟลมมาทําเปนปุมเหมือนกับท่ีดอนนาใช 

จากนั้นไดหาสายโทรศัพทเกาๆ มาใชเหมือนรถบรรทุกจริง จากนั้นก็ติดกลองนี้ท่ีดานในของรถตูโดยใช

ตีนตุกแกติดท่ีกลองและรถตามคําแนะนําของครู 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 17a เดวิดระบายสีกลองปุมควบคุมลิฟตข้ึนลง         รูปท่ี 17b เดวิดสรางกลองปุมควบคุมลิฟตข้ึนลง 

 



สิ่งท่ีเราตองตัดสินใจวาจะทําอยางไรตอไปคือตัวรถ และคิดวาตองใชลังใหญอีกหนึ่งลัง หลังจากท่ีไดลังมาแลว

เด็กๆ เห็นตรงกันวาจะทาสีเปนสีขาวเหมือนกับรถบรรทุกอาหารจริงๆ ฮีเธอรระบายสีดานขางกลอง สวนชัน

เทลระบายสีดานบน โดยอธิบายวาตนเองมีแขนท่ียาวท่ีสามารถเอ้ือมถึงฝงตรงขามได 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 18 ฮีเธอรระบายสีดานขางของตัวรถ          รูปท่ี 19 ชันเทลระบายสีดานบนของตัวรถ 

 

เด็กๆ เริ่มใสใจในรายละเอียดของรถ และใหโจซ่ียทําประตูรถดวยการตัด และตองการใหประตูท่ีตัดมีหนาตาง

เหมือนกับตัวรถจริงๆ นาตาเลียอาสาเปนคนระบายสีลอ 

 

 

 

 

รูปท่ี 20 นาตาเลียระบายสีลอรถบรรทุก 

 

ฮีเธอรและโฮเซสังเกตดานหนาของตัวรถและถามวา “ปายนั้นหมายความวาอยางไร” ฉันอธิบายวามันเปน

สัญลักษณ (โลโก) ของโรงเรียน (Des Moines Public School) เพ่ือใหผูคนรูวาใครเปนเจาของรถคันนี้ 

จากนั้นเด็กๆ จึงผลัดกันเขียนตัวอักษรแสดงใหคนอ่ืนรูวารถท่ีเรากําลังสรางนี้เปนของโรงเรียนของเรา 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 21 ฮีเธอรและโฮเซเขียนสัญลักษณของโรงเรียน 

 

 



ฉันจะรูสึกตื่นเตนเสมอ เวลาท่ีเด็กถามฉันเก่ียวกับวาอะไรพูดวาอะไร เพราะทําใหฉันรูวาเด็กๆ ตระหนักถึง

ตัวหนังสือ ฉันพบวามีตัวอยางหลายๆ อยางตลอดการทําโครงงานหนึ่งๆ ท่ีซ่ึงเด็กๆ มีโอกาสในเรียนรูบทบาท

และหนาท่ีของตัวหนังสือ 

 

เม่ือเสร็จจากดานนอกของรถแลว เด็กๆ กลุมหนึ่งก็ไดพบกับคนขับรถบรรทุกอีกครั้งในเชาวันหนึ่ง และถาม

คนขับวาเราจะขอดูแผงหนาปดรถและขอถายภาพไดหรือไม ชันเทล นาตาเลีย และโฮเซชวยกันตรวจดูภาพท่ี

ถายและเริ่มลงมือทําแผงหนาปดรถของตนเอง เด็กๆ ใชกระดาษสีดํากับสีเทียนสีขาวมวาดมาตรวัด เด็กๆ ถาม

เก่ียวกับหนาท่ีของมาตรวัดท่ีแตกตางกัน และสามารถเรียนรูเก่ียวกับ “ดานตรงขาม” จากการดูจากถังน้ํามัน

วา “หมด” หรือ “เต็ม” รวมถึงอุณหภูมิของเครื่องยนตท่ีแสดงวารอนหรือเย็น  และไดเรียนรูถึงความสําคัญ

ของตัวเลขท่ีแสดงใหรูวารถกําลังวิ่งดวยความเร็วเทาใดดวย 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 22 ชันเทลและนาตาเลียกําลังทําแผงหนาปดรถ     รูปท่ี 23 โจเซกําลังทําแผงหนาปดรถ 

 

คุณคาหนึ่งของการเรียนรูผานโครงงานคือการเปดโอกาสใหเด็กๆ ทํางานรวมกันและรูสึกเหมือนเปนชุมชนของ

คนท่ีมาเปนผูเรียนรูรวมกัน ชันเทลเปนสมาชิกใหมของชั้นเรียนของเราท่ีอาสาเปนคนลงมือทําในทุกงาน ทุก

แงมุมของโครงงาน ฉันรูสึกวามันเปนวิธีการท่ีเธอทําแลวรูสึกสบายและเปนสมาชิกจริงๆ คนหนึ่งของชั้นเรียน

ของเรา 

 

และเม่ือรถบรรทุกอาหารเสร็จเรียบรอย ก็กลายมาเปนสวนหนึ่งของการเลนบทบาทสมมติในการเตรียมอาหาร

กลางวันซํ้าๆ และเราไดคิดวาเราจําเปนตองหาขอมูลเก่ียวกับวิธีการเตรียมอาหารกลางวันอยางถูกตอง ซ่ึงเปน

ระยะท่ีสองของโครงงาน ในสวนนี้ภาระงานก็คือการรวบรวมขอมูลและนําเสนอสิ่งท่ีเราไดเรียนรูเก่ียวกับ

อาหารและหองครัว  

 

 

 

 

 

 



ชวงท่ีสอง: การสํารวจตรวจสอบและการแสดงบทบาทสมมติ 

เม่ือสรางรถบรรทุกอาหารเสร็จเรียบรอย เราตองการรูอีกวาอาหารกลางวันมาจากไหน และใครเปนคนทํา เรา

ไดวางแผนการไปเยี่ยมชมหองครัวของโรงเรียน (Brody Middle School) กอนไปทัศนศึกษา เราไดตั้งและ

เลือกคําถามท่ีเราจะถามเพ่ือใหเราไดเรียนรูมากข้ึนเก่ียวกับหองครัว ดังนี้ 

• เราตองกดปุมไหนท่ีอยูบนรถบรรทุก 

• ลอหมุนและเคลื่อนท่ีบนรถไดอยางไร 

• มีก่ีคนท่ีทําอาหารใหเรา 

• รูไดอยางไรวาตองทําจํานวนเทาใด 

• มันฝรั่งทอดทําอยางไร 

• นมมาจากไหน 

• มีการใชเครื่องจักรชวยในการทําอาหารใหพวกเราหรือไม 

• มีหมอหรือเปลา 

• วิธีทําอาหารทําอยางไร 

• ขนมปงทําอยางไร 

• มีการลางจานหรือไม 

• มีการทําความสะอาดถวยชามหรือเปลา 

• ใครเปนคนขนอาหารไปใสในรถใสอาหาร 

• ใครเปนคนขนอาหารไปใสในรถบรรทุก 

 

ฉันเขียนคําถามแยกไวในกระดาษแผนหนึ่งโดยใชรูปภาพเปนสัญลักษณเพ่ือชวยใหเด็กๆ จําสิ่งท่ีตองการถามได 

และติดไวกับกระดานท่ีเราสามารถนําไปดวยในวันไปทัศนศึกษา 

 

 

รูปท่ี 24 คําถามและภาพประกอบ 

 

การเรียนรูท่ีจะถามคําถามเพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมมากข้ึนเปนทักษะการเรียนรูท่ี

ซับซอนท่ีจําเปนตองมีการฝกฝนและจัดประสบการณใหมากสําหรับเด็กกอนวัยเรียน สวนใหญเด็กในวัยนี้

มักจะวกกลับไปสูการพูดเก่ียวกับสิ่งท่ีตนรูอยูแลวเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ มากกวาจะคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอยากจะรู

หรือตองการคําตอบ ฉันพบวายิ่งเด็กไดมีประสบการณในการเรียนรูผานโครงงานมากเทาไร คําถามท่ี

เฉพาะเจาะจงจากเด็กก็จะเพ่ิมมากข้ึนดวย ฉันสังเกตเห็นการพัฒนาในการถามคําถามของเด็กเพ่ิมมากข้ึน



อยางชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกับการไปทัศนศึกษาท่ีสระน้ําและท่ีสวนสัตวกอนหนานี้ คําถามในครั้งนี้เปน

คําถามท่ีเก่ียวกับหัวขอมากยิ่งข้ึน และถามเพ่ือหาขอมูลไดอยางชัดเจน 

 

ลําดับถัดมา ในการเตรียมตัว เราไดจัดทํารายการสิ่งของท่ีจําเปนตองนําติดตัวในวันไปทัศนศึกษา เด็กๆ เคยไป

ทัศนศึกษามาแลว 3 ครั้ง ในปนี้ทําใหเด็กๆ มีประสบการณและรูวาจะตองเตรียมอะไรบาง รายการสิ่งของ

ประกอบดวย กระเปาเป โทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทฉุกเฉิน กลองปฐมพยาบาลเบื้องตน กระดานพกพา 

คําถาม ดินสอ ปากกาเคมี กลองถายรูป ฟลม และกลองวีดิทัศน  ในวันเดินทางเราไดตรวจสอบเพ่ือความแนใจ

อีกครั้งวาเราไดนําสิ่งของไปครบ ดวยวิธีนี้เด็กๆ จะเห็นวาการทํารายการสิ่งของมีประโยชนอยางไร 

 

เม่ือมาถึงหองครัวของโรงเรียน (Brody Middle School) และดวยกระดานขนาดพกพาท่ีอยูในมือของทุกคน 

ตอนนี้เราก็พรอมท่ีจะสืบคนเพ่ือใหไดคําตอบสําหรับคําถามของเรา 

 

 

รูปท่ี 25 เด็กๆ มาเยี่ยมชมหองครัวของโรงเรียน  

(Brody Middle School)  

 

ภายในหองครัว เราไดพบกับแมรี่และคนอ่ืนๆ ท่ีทําอาหารใหเราทุกวัน แมรี่พาเราชมเครื่องครัวและอุปกรณท่ี

ใชทําอาหารกลางวันสําหรับพวกเรา มีหมอใบใหญและเครื่องลางจานท่ีใชลางถาดใหพวกเรา ท่ีดึงความสนใจ

ของเด็กๆ เปนอยางยิ่งเก่ียวกับกลไกการทํางานของมัน เด็กๆ ไดถามคําถามท่ีเหลือตอไปเก่ียวกับหนาท่ีของแต

ละคนท่ีทํางานในหองครัว 

 

 

 

 

 

 

             รูปท่ี 26 แมรี่ใหเด็กๆ ดูหมอใบใหญ   รูปท่ี 27 แมรี่ใหเด็กๆ ดูเครื่องลางจาน 

สิ่งแรกท่ีเราทําเม่ือกลับมาถึงโรงเรียนก็คือเราไดเขียนจดหมายขอบคุณพนักงานในหองครัวท่ีตอบคําถามของ

พวกเราอยางเปนมิตร และเรายังตองการใหพวกเขารูวาเรารูสึกชื่นชมการทุมเทแรงกายทํางานท่ีหนักเพ่ือ

ทําอาหารกลางวันใหกับพวกเรา จากนั้นเราไดใชภาพถายและขอมูลท่ีเก่ียวกับหองครัวท่ีไดบันทึกไวมาทําสมุด

ความรูเก่ียวกับหองครัว พวกเราใชคําตอบตามคําถามของทุกคนมาทําสมุดความรูเก่ียวกับหองครัว เด็กแตละ

คนวาดภาพและลอกคําตอบโดยครูชวยบอกวาเขียนอยางไรลงไปในสมุดความรู 



 

 

 

 

รูปท่ี 28 เด็กแตละคนชวยกันออกแบบหนาหนึ่งของสมุดความรู 

 

เด็กกลุมเล็กๆ กลุมหนึ่งตองการทําหนังสือเลมพิเศษเก่ียวกับทุกคนท่ีชวยทําอาหารกลางวันของเรา  พวกเราดู

ภาพถายของทุกๆ คนท่ีเก่ียวของ เด็กๆ บอกในสิ่งท่ีตองการจะพูด แลวเราก็ชวยกันพิมพลงในคอมพิวเตอร 

และหนังสือเลมนี้ไดกลายเปนหนังสือเลมพิเศษในหองสมุดของเรา เรามักจะดูภาพเม่ือเราตองการจะรูวาใครท่ี

ทําขนมปง หรือเตรียมสลัดผักใหเรา 

 

 

 

รูปท่ี 29 รูปของคนทําอาหารกําลังทําพิซซาซ่ึงเปนสวนหนึ่ง 

ในหนังสือเก่ียวกับหองครัว 

 

ฉันรูสึกตื่นเตนท่ีไดเห็นวาเด็กๆ ใหความสนใจอยางมากกับหนังสือเลมนี้ ท่ีเก่ียวกับคนท่ีทําอาหารกลางวันให

เราในแตละวัน การทําสมุดความรูนี้เปนวิธีท่ีทําใหเด็กๆ เขาใจในอาชีพของคนอ่ืนและสิ่งท่ีคนอาชีพนั้นๆ 

จําเปนตองใชในการประกอบอาชีพ ซ่ึงนี่ไมใชเพียงบทเรียนหรือจุดเล็กๆ  แตเรื่องนี้เปนสิ่งท่ีเราไดอภิปราย

ตอมาตลอดท้ังปการศึกษาท่ีเหลือเลยทีเดียว  เด็กๆ ยังคงแสดงความคิดเกือบจะทุกวัยถึงพิซซาท่ีลิซทํา หรือ 

ผักสลัดท่ีแซมเตรียมใหพวกเรา 

 

เด็กอีกกลุมหนึ่งไดถายภาพไวไดหลากหลายจากการไปทัศนศึกษาและไดแตงเรื่องตอเนื่องกันเก่ียวกับ

เครื่องครัวท่ีเห็นและผูคนท่ีเราพบ หนังสือเลมนี้เปนอีกเลมหนึ่งท่ีเปนนิยมมากในหองสมุดของเรา 

คุณคาอยางหนึ่งของการไปทัศนศึกษาก็คือโอกาสในการเกิดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการรูหนังสือ ดวยการไดทํา

รายการสิ่งของ การเขียนจดคําถาม การตอบคําถาม การมองและทําความเขาใจในปายสัญลักษณตางๆ และ

ข้ันตอนและคูมือการใชท่ีอยูบนเครื่องมือท่ีพบในหองครัว  การเขียนจดหมายขอบคุณ การทําสมุดความรู  

กิจกรรมเหลานี้เกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติในโครงงานของเรา 

 

หลังจากการเยี่ยมชมหองครัวแลว การเลนบทบาทสมมติของเราก็เก่ียวของกับอาหารกลางวันและมี

รายละเอียดเพ่ิมมากข้ึน มีการสวมหมวกและผากันเปอนในขณะท่ีเลน เด็กๆ เริ่มมีการกําหนดวาจะเลนเปน

ใคร ทําอาหารอะไรเหมือนกับท่ีเห็นท่ีหองครัว แพตตี้แสดงเปนลิซคนทําอาหารหลัก จวนแสดงเปนแซมคน



ดูแลหมออบไอน้ํา แครี่แสดงเปนซาราคนทําสลัด  และเด็กๆ ก็พบวาเราไมมีเครื่องครัวท่ีใชในครัวจริงๆ เราจึง

คิดท่ีจะทํารถเข็นอาหาร เตาอบ และหมออบไอน้ํา 

 

 

รูปท่ี 30 การเลนบทบาทสมมติท่ีมีรายละเอียดมากยิ่งข้ึน  

             หลังจากทัศนศึกษา 

 

สิ่งท่ีเกินจากความคาดหวังอยางหนึ่งจากการไดเยี่ยมชมหองครัวก็คือเด็กๆ ไดเรียนรูวาผูชายก็ทํางานในครัว

ดวย เม่ือกลับมาถึงโรงเรียน ฉันสังเกตความเปลี่ยนแปลงในการแสดงท่ีเกิดข้ึนในครัวในหองเรียนของเรา กอน

การไปเยี่ยมชมเด็กผูชายสวนใหญจะตองการเปนคนขับรถบรรทุก และแสดงการขนสงอาหาร แตหลังจากการ

เยี่ยมชม เด็กผูชายหลายคนรวมประกอบและเตรียมอาหาร และอยากใหเพ่ือนๆ เรียกตนเองวาแซมเหมือนกับ

คนท่ีพบตอนไปเยี่ยมชม การไดเห็นผูชายเปนผูประกอบอาหารกลางวันใหเรานั้นสรางผลกระทบท่ียิ่งใหญตอ

เด็กๆ และสอนใหเด็กๆ รูวาบทบาทของแตละเพศนั้นเปลี่ยนแปลงไดในระหวางท่ีเลนบทบาทสมมติ 

 

แองเจลิกาและนาตาเลียเลือกท่ีจะทํารถเข็นอาหาร เริ่มแรกท้ังสองคนมองดูภาพถายและติดสินใจวาจะใชวัสดุ

อะไรในการทํารถเข็นอาหาร แองเจลิกาแนะนําวานาจะติดกลอง 2 กลองเขาดวยกัน โนเอมิถามวาแลวจะมี

รายละเอียดอะไรบาง ท้ังหมดคิดวานาจะตองทําท่ีจับและปลั๊กหมออบไอน้ําดวย 

 

รูปท่ี 31 แองเจลิกาและนาตาเลียทํารถเข็นอาหาร 

 

ลินดซ่ีรวมมือในโครงงานมากข้ึนและแนะนําวานาจะใชท่ีทําความสะอาด

ทอมาทําเปนท่ีจับและกลอนประตู 

 

รูปท่ี 32 ลินดซ่ีทําท่ีจับและกลอนประตูสําหรับรถเข็นอาหาร 

 

วันถัดมาจัสตินอาสาชวยทําลอเพ่ือทําใหรถเข็นอาหารเคลื่อนท่ีได และ

เลือกลอรถจากชั้นวางของเลนมาใชทํา 

 

รูปท่ี 33 จัสตินติดลอเขากับรถเข็นอาหาร 

 

ตอนนี้เราก็พรอมแลวท่ีจะใชรถเข็นอาหารของเรา จวนเริ่มบรรจุอาหารทันที และ

สามารถนําไปท่ีรถบรรทุกอาหารเพ่ือจะไปสงท่ีโรงเรียนอนุบาลของเรา 

 



รูปท่ี 34 จวนบรรจุอาหารใสในรถเข็นอาหาร 

 

 

 

 

คาสสิดี้อาสาทําหมออบไอน้ํา โดยมองดูรูปภาพและบอกกับโนเอมิวาตนตองการกลอง 3 กลอง และตัดสินใจ

ตัดดานหนึ่งของแตละกลองเพ่ือทําเปนประตูใหเหมือนกับประตูของหมออบไอน้ํา 

 

รูปท่ี 35 คาสสิดี้ทําประตูของหมออบไอน้ํา 

 

คาสสิดี้เกิดความคิดท่ีจะพันเทปกาวหรือติดกาวกลองท้ังสามกลองเขา

ดวยกันเพ่ือใหเหมือนกับหมออบไอน้ํา จริงๆ และตัดสินใจวาพันดวยเทป

กาวนาจะดีท่ีสุด จากนั้นก็เริ่มตนติดกลองเขาดวยกันดวยเทป โดยมี            

นาตาเลียคอยชวยเหลือ 

 

 

รูปท่ี 36 คาสสิดี้และนาตาเลียติดเทปกาวเพ่ือทําหมออบไอน้ํา 

 

 

วันตอมาเราดูรูปภาพอีกครั้งหนึ่ง เราสังเกตเห็นวาหมออบไอน้ําของจริงเปนสีเทา แพตตี้กับเอริการะบายสี 

หมออบไอน้ําใหกับพวกเรา และเราก็ไดเรียนรูท่ีจะทําสีเทาโดยการผสมสีขาวเขากับสีดํา 

 

รูปท่ี 37  แพตตี้ระบายสีหมออบไอน้ําใหเปนสีเทา 

 

ลินดซ่ียสังเกตพบวาเราไมไดมีท่ีจับเหมือนกับหมออบไอน้ํา และไดนํา

จานกระดาษมาตัดเปนรูเหมือนกับท่ีจับและระบายสีใหเปนสีเทา พวก

เราเลือกท่ีจะติดท่ีจับเขากับหมออบไอน้ําดวยหมุดเพ่ือใหท่ีจับสามารถ

หมุนไดจริงๆ 

 

 

รูปท่ี 38  ลินดซ่ียติดท่ีจับเขากับหมออบไอน้ํา 

 



จัสตินตื่นเตนท่ีไดแสดงเปนแซมท่ีทํางานในครัวจริงๆ และเลือกท่ีจะ

อบผักเปนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน 

 

รูปท่ี 39  จัสตินใชหมออบไอน้ําในการทําอาหาร 

 

เม่ือเด็กๆ เริ่มเลนบทบาทสมมติในครัว ก็พบวายังไมมีเตาอบ แครี่กับชันเทลดูภาพเตาอบ และตัดสินใจสราง 

เตาอบไวในครัวในหองเรียน แครี่คนเจอกลองขนาดกลางๆ ใบหนึ่ง และอธิบายวาจะใชกระดาษฟอยลหุม 

เพ่ือใหดูเหมือนเตาอบจริงๆ แครี่กับชันเทลชวยกันหุมกลองดวยกระดาษฟอยล และพันดวยเทปกาว 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 40  แครี่ชวยทําเตาอบ 

 

พวกเราเริ่มใชเตาอบในทันที จวนอบขนมปงเปนอาหารกลางวันสําหรับพวกเรา และใชแผนกันความรอน 

เพ่ือปองกันไมใหมือพองอีกดวย 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 41  ฮวนใชเตาอบ 

 

ตลอดเวลาของโครงงาน ฉันเฝามองเด็กๆ ใชวัสดุอุปกรณตางๆ ภายในหองเรียนของเรา เพ่ือสรางงานท่ีมี 

ความหมายตอตนเอง เด็กๆ ไดแสดงใหเห็นถึงความระมัดระวังเวลาใชกรรไกร ไดเรียนรูท่ีจะใชแปนเทปกาว 

โดยดึงออกมาทีละนอยในแตละครั้ง แตละกลุมท่ีสรางสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามก็จะชวยกันเก็บกวาดทําความสะอาด 

และเก็บสิ่งของเครื่องใชใหเขาท่ีเขาทางอยูเสมอๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงชุมชนแหงการเรียนรูท่ีมีความเอาใจใส 

และเคารพซ่ึงกันและกัน 

 

ครั้งหนึ่งหลังจากท่ีไดเลนบทบาทสมมติในการเตรียมอาหารและจัดสงใหโรงเรียนอนุบาลแลว เด็กๆ ก็ไดทํา

ความสะอาดครัวและคิดวาจําเปนจะตองมีเครื่องลางจานสําหรับลางจานท้ังหมดท่ีมาจากโรงเรียน แครี่ เอริกา 

และจวนดูภาพเครื่องลางจานท่ีไดถายเอาไว 



 

 

รูปท่ี 42  เด็กๆ พิจารณารูปภาพเครื่องลางจานของจริง 

 

 

แครี่เกิดความคิดวาจะใชกระดาษมาทําเปนฝาเปดปดท่ีอยูดานหนาของเครื่องลางจาน จึงเขาไปในมุมศิลปะ 

และไปเจอกระดาษลูกฟูกสีน้ําเงินท่ีเหมือนกับเครื่องลางจานของจริง จากนั้นก็ลงมือวัดความยาวของกระดาษ 

ใหพอดีกับกลองท่ีจะใชทําเครื่องลางจาน และก็คิดวาจะตองใชกรรไกรชวยตัด และเทปกาวติดกระดาษ ฮวน

ชวยจับในขณะท่ีแครี่ตัดกระดาษ 

 

 

 

รูปท่ี 43  แครี่กับฮวนทําฝาเปดปดเครื่องลางจาน 

 

แครี่กับฮวนทํางานรวมกันจนเสร็จ ฮวนติดเทปกาวหมออบไอน้ําเขากับกลองท่ีทําเปนเครื่องลางจานของจริง 

 

 

 

 

  รูปท่ี 44  ฮวนติดฝาเปดปดเขากับเครื่องลางจาน 

 

เอริกาพิจารณาภาพถายสวนตางๆ เชน รางในเครื่องลางจาน จากนั้นก็งอท่ีทําความสะอาดทอ โนเอมิใหเอริกา 

ดูแทงพลาสติก เอริกาจึงติดแทงพลาสติกเหลานี้เขากับท่ีทําความสะอาดทอ และติดปลายของท่ีทํา ความ

สะอาดทอเขากับเครื่องลางจานโดยใชเทปกาว 

 

 

 

รูปท่ี 45  เอริกาทํารางในเครื่องลางจาน 

 

หลังจากทําเครื่องลางจานเสร็จเรียบรอยแลว แครี่ ฮวน และเอริกาตรวจสอบดวยการนําจานวางในในราง และ

ก็สามารถใชงานไดดี 

 

 



 

รูปท่ี 46  แครี่ ฮวน และเอริกาทดสอบเครื่องลางจาน 

 

ตอนนี้พวกเราก็มีครัวประกอบอาหารท่ีมีเครื่องมือครบครัน

เหมือนกับหองครัวท่ีเราไปทัศนศึกษามา เด็กๆ ใสใจกับการ

เลนบทบาทสมมติการทําอาหารกลางวันในทุกข้ันตอน และเลนอยูมากกวา 3 สัปดาห 

 

ชวงท่ีสาม : ชวงสรุปโครงงาน ภาพยนตรหองครัวดันแลป (Dunlap Food Kitchen) 

 

หลังจากท่ีพวกเราไดทํารถบรรทุกอาหารและเครื่องมือท่ีใชในครัวท่ีเตรียมอาหารกลางวันแลว เด็กๆ ก็เลน 

บทบาทสมมติในการทําอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนอนุบาล เด็กบางคนแสดงการทํางานในครัวและ 

ประกอบอาหาร บางคนแสดงเปนคนขับรถบรรทุกและขนสงอาหารกลางวัน สวนคนอ่ืนๆ ก็แสดงเปนเด็กๆ ใน

โรงเรียนท่ีคอยนําอาหารออกจากถาดและรับประทานอาหารกลางวัน นอกจากนี้พวกเรายังไดทําสมุดความรู 

และหนังสืออีกหลายเลมท่ีสามารถแลกเปลี่ยนกับครอบครัวของเด็กๆ ถึงสิ่งท่ีไดเรียนรูเก่ียวกับครัวและ  

การทําอาหาร พวกเราอภิปรายกันวาจะจัดการแสดง แตเราเคยทําไปแลวตอนท่ีทําโครงงานสระน้ํา ฉันจึง 

แนะนําเด็กๆ วาฉันจะบันทึกภาพเด็กๆ ขณะท่ีกําลังทําอาหารกลางวันเหมือนกับท่ีพวกเราเคยทําหลังจาก 

ทัศนศึกษา และเม่ือเด็กๆ เห็นชอบกับความคิดนี้ เราก็เริ่มวางแผนการทําภาพยนตรของเรา เริ่มแรกเรา ตัดสิน

กันวาใครจะแสดงบทบาทใด จากนั้นก็คิดรายการอาหาร เม่ือบันทึกภาพเรียบรอย ฉันก็ทําสําเนา ภาพยนตร 

และผลัดกันสงภาพยนตรนี้ไปใหแตละบานของเด็ก เพ่ือใหเด็กๆ และครอบครัวของตนเองไดชม บทบาทใน

การทําอาหารของเด็กๆ รวมกัน 

 

พวกเราตัดสินในวาจะมีรายการอาหารอะไรบาง เดวิดเปนผูรับผิดชอบการใชเตาอบเพ่ือทําไกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 47 เดวิดทําไกอบชันเทลทําขนมปง      รูปท่ี 48  ชันเทลกับฮีเธอรทําอาหารเพ่ือการถายทํา 

             สวนฮีเธอรทําซอสแอปเปล  



 

 

 

 

รูปท่ี 49  จัสตินนําไกอบออกจากเตาอบ 

 

นาตาเลียนับภาชนะใสนมท่ีจะสงใหกับโรงเรียนอนุบาล และตองนับถึง 19 

 

               รูปท่ี 50  นาตาเลียนับภาชนะใสนม 

 

เม่ือนําอาหารใสในรถเข็นอาหารแลว ฮวนก็เข็นรถเข็นอาหารข้ึนบนรถบรรทุก 

 

 

 

 

     รูปท่ี 51  ฮวนบรรจุรถเข็นอาหารใสรถบรรทุก 

 

โจเซและฮวนขับรถบรรทุกและขนอาหารกลางวันไปสงท่ีโรงเรียนอนุบาล 

 

                                      รูปท่ี 52  โจเซและฮวนขับรถบรรทุกอาหาร 

 

 

ในระหวางนั้นท่ีโรงเรียน  ลินดซ่ียแสดงเปนโนเอมิเพ่ือเขียนวามีจํานวนเด็กท้ังหมดก่ีคน จากนั้นก็โทรไปแจง

ทางหองครัวใหทราบวาจะตองเตรียมอาหารกลางวันจํานวนเทาใด 

 

รูปท่ี 53 ลินดซ่ียจดบันทึกจํานวนท่ีนับได 

 

 

 

 

 



เม่ือรถบรรทุกอาหารจัดสงอาหารไปใหท่ีโรงเรียนอนุบาลแลว ลินดซ่ียและกลอเรียก็นําอาหารใสลงในถาดเพ่ือ

เตรียมเสิรฟ 

 

 

 

รูปท่ี 54 ลินดซ่ียกับกลอเรียเสิรฟอาหาร 

 

 

หลังจากวางอาหารบนโตะแลว เด็กๆ ก็ลางมือ จากนั้นก็นั่งลงรับประทานอาหารกลางวันแสนอรอยพรอมกัน 

 

 

 

 

รูปท่ี 55 เด็กๆ เลนบทบาทสมมติรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

พวกเราจบโครงงานอาหารกลางวัยดวยการสะทอนสิ่งท่ีเราไดเรียนรู ฉันถามเด็กๆ วาเด็กๆ รูอะไรเก่ียวกับ 

อาหารกลางวันบาง พวกเราเขียนผังความรูอีกครั้งหนึ่ง และเปรียบเทียบกับผังท่ีเก่ียวกับอาหารกลางวัน ท่ี

เขียนไวครั้งแรก ซ่ึงเด็กๆ สามารถเห็นไดดวยตนเองวาตอนนี้พวกเขาเปนผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับอาหาร กลางวัน

แลว เราติดผังท้ัง 2 แผน ไวท่ีโถงหนาหองเพ่ือใหผูปกครองและสมาชิกในชุมชนไดเห็นวาพวกเรา ไดเรียนรูมาก

ข้ึนเพียงใด 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 56 ท้ังชั้นเรียนรวมกันเขียนผังความรูเก่ียวกับอาหารกลางวันหลังเรียน 

 

หลังจากท่ีพวกเราไดสรางเครื่องใชในครัว เด็กๆ เริ่มท่ีจะพัฒนาการเลนบทบาทสมมติไดอยางละเอียดรอบคอบ 

ตลอดทุกข้ันตอนของการทําอาหารกลางวัน และสงใหกับโรงเรียนอนุบาล เด็กๆ เกือบท้ังหมดมีสวนรวมไม 

ทางใดก็ทางหนึ่ง และใชเวลาเกือบท้ังหมดในการเลนบทบาทสมมติการทําอาหารในครัว ระหวางนี้เองท่ีฉัน ได

ระบุระดับของความรูท่ีเด็กๆ ควรจะไดรับจากประสบการณในโครงงานนี้  ฉันไดเห็นวาเด็กๆ มีความเขาใจ ใน



ข้ันตอนท่ีจําเปนตอการทําอาหารกลางวัน ไดเห็นวาเด็กๆ เขาใจในหนาท่ีแตละอยาง และสิ่งท่ีแตละคนท่ีทํา

หนาท่ีนั้นๆ จําเปนตองใชในการประกอบอาหาร ฉันสังเกตเห็นวาเด็กๆ รูศัพทมากข้ึน เชน คําวา “ลิฟต” ใน

การอางอิงถึงรถบรรทุก หรือการอบไอน้ําผักชนิดตางๆ เด็กๆ ไดฝกทักษะการแกปญหาในขณะท่ีตกลงกันวา 

ใครจะแสดงหรือเลนบทบาทอะไร เชน เลนเปนคนขับรถบรรทุก หรือเลนเปนโนเอมิในวันไหน เปนตน 

 

ฉันประจักษแจงถึงความสําคัญของการไดเลนในชีวิตของเด็กอนุบาลรวมถึงการใหเวลาท่ีเพียงพอ ในการ

สงเสริมการเลนแบบรวมมือ ตลอดการเลนแบบท่ีวานี้ เด็กๆ สามารถสรางความเขาใจไดอยางแข็งแกรง จาก

ประสบการณตางๆ ท่ีไดรับจากการทําโครงงาน เด็กๆ ตองไดรับโอกาสในการทําซํ้าๆ เพ่ือท่ีจะเชื่อมโยง 

ระหวางความรูท่ีไดรับใหมกับประสบการณการเรียนรูกอนหนา และไดพัฒนาโครงสรางความเขาใจท่ีซับซอน 

ภายในสมองผานการเลนบทบาทสมมติท่ีเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูจากโครงงาน 

 

ขอขอบคุณ 

ฉันขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกคนท่ีเก่ียวของกับอาหารในโรงเรียนโบรดี้ (Brody Middle School) สําหรับความ

ชวยเหลือพวกเรา ทําใหเราไดเรียนรูสิ่งตางๆ มากมายเก่ียวกับอาหารกลางวัน และคุณลินดา แอนเดอรสัน 

จากโรงเรียน Des Moines Public Schools Food and Nutrition Department ท่ีชวยใหเราไดไปทัศน

ศึกษาในครั้งนี้ และโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณโนเอมิ เมนเดซ ผูมีสวนรวมเปนครูของเด็กๆ และสนับสนุนฉันและ

เด็กๆ เปนอยางดี ในขณะท่ีพวกเราไดเรียนรูรวมกันระหวางท่ีทําโครงงานตางๆ 

 

ขอมูลผูเขียน 

Josie Floerchinger เปนครูอนุบาลท่ีโรงเรียนอนุบาล Dunlap Exemplary ใน Des Moines, ไอโอวา โจซ่ี

จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีทางดานการประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงรัฐไอโอวา และไดรับ

ประกาศนียบัตรดานการศึกษาปฐมวัยจาก Drake University ใน Des Moines, ไอโอวา โจซ่ีสอนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 มาเปนเวลา 4 ป และสอนในชั้นคละอายุ 5 และ 6 ป เปนเวลาอีก 4 ป ท่ี Moulton 

Extended Learning Center ท่ีซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ Des Moines Public Schools เชนกัน 

 

แปลจาก The Lunch Project  by Josie Floerchinger, Dunlap Exemplary Preschool, Des Moines, 

Iowa 

ท่ีมา http://ecrp.uiuc.edu/v7n1/floerchinger.html 

 

 

 

 
 


