ตามหาต้ นกาเนิดชาบู ไปกับนักสื บจิว๋ อนุบาลกุ๊กไก่
ขอต้อนรับคุ ณผูอ้ ่านทุกท่านเข้าสู่ “นิ ทรรศการ การเรี ยนรู ้แบบ Project Approach” ของเด็กๆนักเรี ยนโรงเรี ยน
อนุ บาลกุ๊กไก่ ต้องขออนุ ญาตเกริ่ นให้ฟัง แบบคร่ าวๆก่ อนนะคะ ว่าการเรี ยนรู ้ แบบ Project Approach คือการให้เด็ก
นักเรี ยนเลือกหัวข้อในแต่ละเรื่ องที่ตนเองสนใจ แล้วนามาโหวตกับเพื่อนๆในห้อง หัวข้อไหนที่ได้รับคะแนนโหวตมาก
ที่สุด จะถื อเป็ นมติที่เด็กๆทุกคนต้องร่ วมกันศึ กษา ค้นคว้า หาข้อมูล เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์ และนาข้อมูลที่ได้มา
ร่ วมกันแสดงความคิดเห็ นเพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์ เดิ ม และ ประสบการณ์ ใหม่ของ
เด็กๆในแต่ละสัปดาห์
สวัสดีค่ะ ร้านชาบูกุ๊กไก่ยนิ ดีตอ้ นรับค่ะ เสี ยงของคุณครู จนั ทร์ทิพย์ จันทร์กะพ้อ
หรื อครู แอ๋ ว คุณครู ประจาชั้นอ.2/1 กล่าวทักทายแขกผูม้ ีเกียรติที่เดินทางมาเยีย่ มชม
นิทรรศการการเรี ยนรู ้แบบ Project Approach ของนักเรี ยนชั้น อ.2/1 อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว
คุณผูอ้ ่านคงทราบกันแล้วใช่ม้ ยั คะ ว่าเด็กๆห้องนี้เรี ยนรู ้เรื่ องอะไรกัน?
ใช่แล้วค่ะ “ชาบู” คือหัวข้อที่เด็กๆเลือกลงคะแนนโหวตให้มากที่สุด คุณครู แอ๋ ว เล่าให้เราฟั งว่า การเรี ยนรู ้แบบ
Project Approach จะถู กแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะลงมติ 2.ระยะสื บค้น และ3.ระยะสรุ ปผล รวมระยะเวลา
ทั้งหมดนาน 7 สัปดาห์ ซึ่ งในแต่ละสัปดาห์เด็กๆจะได้ทาการสื บค้นหาข้อมูล ควบคู่ไปกับการศึกษาศาสตร์ วิชาแขนง
ต่างๆ ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลปะประดิษฐ์และการประกอบอาหาร ให้เด็กๆ
ได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองอย่างแนบเนียน และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ซึ่ งในสัปดาห์แรก เด็กๆจะต้องช่ วยกันทากราฟเพื่อโหวตเลื อกหัวข้อที่ ตวั เองต้องการจะศึกษา โดยน้องแมพ
หรื อเด็กชายสุ วพิชญ์ แสงฉายเพียงเพ็ญ เล่าย้อนบรรยากาศวันนั้นให้ฟังว่า “วันนั้นเพื่อนๆในห้องทุกคน ต่างร่ วมกัน
แสดงความคิดเห็นถึงหัวข้อที่อยากเรี ยน บางคนก็อยากเรี ยนเรื่ องปลาไหล บางคนก็อยากเรี ยนเรื่ องเค้ก ซู ซิ พัดลม สุ นขั
และอื่นๆแตกต่างกันไป แต่ผมอยากเรี ยนเรื่ องชาบู เพราะปกติคุณพ่อคุ ณแม่ชอบพาผมไปทาน และผมก็ชอบทาน เลย
อยากรู ้ อยากศึกษาที่มา ร่ วมถึงวัตถุดิบและขั้นตอนการทาอย่างละเอียด” และ ชาบู ก็เป็ นหัวข้อที่ได้รับคะแนนโหวตมาก
ที่สุด ดังนั้น เด็กๆทุกคนจะต้องยอมรับในหลักการของระบอบประชาธิ ปไตย คือ การยึดข้อตกลงตามเสี ยงข้างมากนั้นเอง
ถัดมาสัปดาห์ที่ 2 หลังจากได้หวั ข้อสรุ ปแล้ว คุณครู จะให้เด็กๆเล่าถึงความรู ้
หรื อ ประสบการณ์เดิมที่มีเกี่ยวกับชาบู ผ่านการแสดงความคิดเห็น และสร้างสรรค์
ออกมาเป็ นผลงานผ่านการวาดภาพ ระบายสี ปั้ นดินน้ ามัน รวมไปถึงนาสิ่ งของ
เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็ นผลงานจากนั้นจึงช่วยกันคิดคาถามที่สงสัย

และข้อมูลที่อยากรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชาบู เพื่อเตรี ยมหาคาตอบในสัปดาห์ถดั ไป ซึ่ งในสัปดาห์น้ ีจะเห็นได้ชดั ว่า เด็กๆได้ใช้
กระบวนทางความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ สร้างผลงานศิลปะชิ้นเอกของตนเองอย่างไม่ซ้ าใคร
สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์แห่งการศึกษา ค้นคว้า เด็กๆจะต้องช่วยกันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องชาบู ตามที่ตนเองสงสัย
และตั้งคาถามไว้ ไม่วา่ จะเป็ นประวัติที่มา หรื อ วัตถุดิบ รวมถึงขั้นตอนวิธีการทาต่างๆ ผ่านหนังสื อ นิตยสาร อินเตอร์ เน็ต
หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใหม่กบั เพื่อนๆ ทาให้เด็กๆได้ฝึกฝนในเรื่ องของการใช้
ภาษา และเทคโนโลยีจากการค้นคว้าในอินเตอร์ เน็ต ซึ่งน้องนอร์ท หรื อเด็กชายนนทพัฒน์ โชติสัจจานันท์ ได้สรุ ปให้ฟัง
ว่า “ชาบู มี ตน้ กาเนิ ดมาจากประเทศญี่ ปุ่ น คนญี่ ปุ่นจะเรี ยกชาบู ว่า ชาบู ชาบู ชาบูมีลกั ษณะเป็ นอาหารประเภทร้ อน
วัตถุดิบหลักประกอบไปด้วย น้ าซุ ป น้ าจิม้ เนื้อสัตว์ และผักสดหลากหลายชนิด”
จากการค้นคว้าหาข้อมูลในสัปดาห์ที่ 3 ทาให้เด็กๆได้รับข้อมูลความรู ้
ในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ องชาบูเป็ นจานวนมาก คุณครู จึงเริ่ มให้เด็กๆเข้าสู่
กระบวนการของทฤษฎีเชิงปฏิบตั ิโดยการนาวัตถุดิบที่เป็ นส่ วนประกอบของชาบู
มาทดลองทากับเพื่อนๆในห้อง ซึ่ งในสัปดาห์ที่ 4 นี้ เด็กๆจะได้เรี ยนรู ้วชิ า
วิทยาศาสตร์จากการสารวจวัตถุดิบ เด็กๆต่างสนุกสนานไปกับการทดลองทาชาบู
รวมไปถึงการสารวจ สัมผัส ดมกลิ่น และชิมรสชาติ ของวัตถุดิบต่างๆ อาทิ เนื้อสัตว์
เส้นอูดง้ ผักบุง้ แคร์รอต ฯลฯ นอกจากนี้แล้ว เด็กๆยังได้เรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์
จากการทดลองทาน้ าจิ้มที่ตอ้ งอาศัยมาตราวัดอัตราการตวงส่ วนผสมต่างๆอีกด้วย
ต่อมาในสัปดาห์ที่ 5 เด็กๆได้รับเกี ยรติจากคุ ณกฤษฎา แจ่มแจ้ง และคุ ณวิรัลพัทร พิริยะโอภาส ผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
เรื่ องชาบู จากร้ า นคาโกะโนยะ มาเป็ นวิท ยากรให้ความรู ้ เพิ่ ม เติ มกับเด็ ก ๆ โดยน้องพอเพี ย ง หรื อเด็ก หญิ งพอเพียง
ทรงณัฏฐพจน์ ได้สรุ ปให้ฟังว่า “วันนั้นพี่ๆทั้ง 2 ท่านมาสอนเรื่ องวิธีการทานชาบูที่ถูกต้อง และบอกถึงประเภทของน้ า
ซุ ปและน้ าจิม้ ชาบู หม้อชาบูจะมี 2 ช่องสาหรับใส่ น้ าซุ ป 2 แบบ และน้ าจิม้ ก็จะมีน้ าจิม้ โกมะที่ทาจากงา และน้ าจิม้ พอนซึ
ที่ทาจากซอสถัว่ เหลืองค่ะ”

มาถึงสัปดาห์ที่ 6 ซึ่ งถือเป็ นสัปดาห์พิเศษที่เด็กๆจะได้ออกไปทัศนศึกษาเปิ ดประสบการณ์ใหม่กบั เพื่อนๆ โดย
การเดินทางไปรับประทานชาบูที่ร้ านคาโกะโนยะ ซึ่ งมีสาขาดั้งเดิมอยูท่ ี่เมืองโอซาก้า เมืองต้นตารับของ ชาบูชาบู จาก
ประเทศญี่ปุ่น “วันนั้นผมและเพื่อนๆสนุกกันมากเลยครับ แล้วก็ตื่นเต้นด้วย ปกติเคยแต่ไปทานชาบูกบั คุณพ่อคุณแม่ แต่

คราวนี้ได้มากับเพื่อนๆ ชาบูที่นี่อร่ อยมากครับ ผมชอบทานหมูสไลด์กบั น้ าจิ้มพอนซึ ” น้องมัสแตง หรื อเด็กชายกวินภพ
เปลื้องประสิ ทธิ์ เล่าย้อนเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอย่างตื่นเต้น

สาหรับสัปดาห์สุดท้าย สัปดาห์ที่ 7 เด็ กๆจะช่ วยกันสรุ ปและทบทวนข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อนามาจัดแสดง
โชว์ใน “นิทรรศการ การเรี ยนรู ้แบบ Project Approach” รวมถึงช่วยกันตกแต่งเนรมิตห้องเรี ยนให้กลายเป็ นร้านชาบู ที่
รายล้อมไปด้วยผลงานชิ้ นโบว์แดงของแต่ละคน เรี ยกว่าเตรี ยมพร้ อมต้อนรับผูเ้ ข้ามาเยี่ยมชนนิ ทรรศการกันอย่างเต็มที่
เท่าที่ฝีมือเด็กระดับชั้นอนุบาลจะทาได้
ทั้งหมดนี้ คือการเรี ยนรู ้ อย่างสนุ กสนาน แต่ก็แฝงไปด้วยสารประโยชน์มากมาย และยังได้อิ่มท้องอีกด้วยค่ะ
โอ๊ะ! ได้กลิ่นอะไรหอมจัง กลิ่นน้ าซุ ปชาบูของเด็กๆ นัน่ เอง ท้องร้องเลยเชียวค่ะคุณขา ขอตัวลาคุณผูอ้ ่านไปชิมชาบูฝีมือ
ของน้องๆ ตรงนี้เลยนะคะ สวัสดีค่า

