
 
 

 

 

ตามหาต้นก าเนิดชาบู ไปกบันักสืบจิว๋อนุบาลกุ๊กไก่ 
 

ขอตอ้นรับคุณผูอ่้านทุกท่านเขา้สู่ “นิทรรศการ การเรียนรู้แบบ Project Approach” ของเด็กๆนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลกุ๊กไก่ ตอ้งขออนุญาตเกร่ินให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนนะคะ ว่าการเรียนรู้แบบ Project Approach คือการให้เด็ก
นกัเรียนเลือกหวัขอ้ในแต่ละเร่ืองท่ีตนเองสนใจ แลว้น ามาโหวตกบัเพื่อนๆในห้อง หวัขอ้ไหนท่ีไดรั้บคะแนนโหวตมาก
ท่ีสุด จะถือเป็นมติท่ีเด็กๆทุกคนตอ้งร่วมกนัศึกษา คน้ควา้ หาขอ้มูล เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ และน าขอ้มูลท่ีได้มา
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเพื่อสะทอ้นถึงประสบการณ์เดิม และ ประสบการณ์ใหม่ของ
เด็กๆในแต่ละสัปดาห์  

สวสัดีค่ะ ร้านชาบูกุ๊กไก่ยนิดีตอ้นรับค่ะ เสียงของคุณครูจนัทร์ทิพย ์จนัทร์กะพอ้  

หรือครูแอ๋ว คุณครูประจ าชั้นอ.2/1 กล่าวทกัทายแขกผูมี้เกียรติท่ีเดินทางมาเยีย่มชม 

นิทรรศการการเรียนรู้แบบ Project Approach ของนกัเรียนชั้น อ.2/1 อ่านมาถึงตรงน้ีแลว้  

คุณผูอ่้านคงทราบกนัแลว้ใช่มั้ยคะ วา่เด็กๆหอ้งน้ีเรียนรู้เร่ืองอะไรกนั?  
 

ใช่แลว้ค่ะ “ชาบู” คือหวัขอ้ท่ีเด็กๆเลือกลงคะแนนโหวตให้มากท่ีสุด คุณครูแอ๋ว เล่าให้เราฟังวา่ การเรียนรู้แบบ 
Project Approach จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่1.ระยะลงมติ 2.ระยะสืบคน้ และ3.ระยะสรุปผล รวมระยะเวลา
ทั้งหมดนาน 7 สัปดาห์ ซ่ึงในแต่ละสัปดาห์เด็กๆจะไดท้  าการสืบคน้หาขอ้มูล ควบคู่ไปกบัการศึกษาศาสตร์วิชาแขนง
ต่างๆ ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลปะประดิษฐ์และการประกอบอาหาร ให้เด็กๆ 
ไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัเองอยา่งแนบเนียน และเตม็ไปดว้ยความสนุกสนาน 

ซ่ึงในสัปดาห์แรก เด็กๆจะตอ้งช่วยกนัท ากราฟเพื่อโหวตเลือกหัวขอ้ท่ีตวัเองตอ้งการจะศึกษา โดยน้องแมพ 
หรือเด็กชายสุวพิชญ์ แสงฉายเพียงเพ็ญ เล่ายอ้นบรรยากาศวนันั้นให้ฟังว่า “วนันั้นเพื่อนๆในห้องทุกคน ต่างร่วมกนั
แสดงความคิดเห็นถึงหวัขอ้ท่ีอยากเรียน บางคนก็อยากเรียนเร่ืองปลาไหล บางคนก็อยากเรียนเร่ืองเคก้ ซูซิ พดัลม สุนขั 
และอ่ืนๆแตกต่างกนัไป แต่ผมอยากเรียนเร่ืองชาบู เพราะปกติคุณพ่อคุณแม่ชอบพาผมไปทาน และผมก็ชอบทาน เลย
อยากรู้ อยากศึกษาท่ีมา ร่วมถึงวตัถุดิบและขั้นตอนการท าอยา่งละเอียด” และ ชาบู ก็เป็นหวัขอ้ท่ีไดรั้บคะแนนโหวตมาก
ท่ีสุด ดงันั้น เด็กๆทุกคนจะตอ้งยอมรับในหลกัการของระบอบประชาธิปไตย คือ การยดึขอ้ตกลงตามเสียงขา้งมากนั้นเอง   

ถดัมาสัปดาห์ท่ี 2 หลงัจากไดห้วัขอ้สรุปแลว้ คุณครูจะใหเ้ด็กๆเล่าถึงความรู้  
หรือ ประสบการณ์เดิมท่ีมีเก่ียวกบัชาบู ผา่นการแสดงความคิดเห็น และสร้างสรรค ์
ออกมาเป็นผลงานผา่นการวาดภาพ ระบายสี ป้ันดินน ้ามนั รวมไปถึงน าส่ิงของ 
เหลือใชม้าประดิษฐเ์ป็นผลงานจากนั้นจึงช่วยกนัคิดค าถามท่ีสงสัย 



 
 

 

และขอ้มูลท่ีอยากรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัชาบู เพื่อเตรียมหาค าตอบในสัปดาห์ถดัไป ซ่ึงในสัปดาห์น้ีจะเห็นไดช้ดัวา่ เด็กๆไดใ้ช้
กระบวนทางความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ สร้างผลงานศิลปะช้ินเอกของตนเองอยา่งไม่ซ ้ าใคร 

สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์แห่งการศึกษา คน้ควา้ เด็กๆจะตอ้งช่วยกนัคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองชาบู ตามท่ีตนเองสงสัย 
และตั้งค  าถามไว ้ไม่วา่จะเป็นประวติัท่ีมา หรือ วตัถุดิบ รวมถึงขั้นตอนวธีิการท าต่างๆ ผา่นหนงัสือ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต 
หรือผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่กบัเพื่อนๆ ท าให้เด็กๆไดฝึ้กฝนในเร่ืองของการใช้
ภาษา และเทคโนโลยจีากการคน้ควา้ในอินเตอร์เน็ต ซ่ึงนอ้งนอร์ท หรือเด็กชายนนทพฒัน์ โชติสัจจานนัท ์ไดส้รุปให้ฟัง
ว่า “ชาบู มีตน้ก าเนิดมาจากประเทศญ่ีปุ่น คนญ่ีปุ่นจะเรียกชาบูว่า ชาบูชาบู ชาบูมีลกัษณะเป็นอาหารประเภทร้อน 
วตัถุดิบหลกัประกอบไปดว้ย น ้าซุป น ้าจ้ิม เน้ือสัตว ์และผกัสดหลากหลายชนิด”  

จากการคน้ควา้หาขอ้มูลในสัปดาห์ท่ี 3 ท าใหเ้ด็กๆไดรั้บขอ้มูลความรู้ 

ในเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ืองชาบูเป็นจ านวนมาก คุณครูจึงเร่ิมใหเ้ด็กๆเขา้สู่ 

กระบวนการของทฤษฎีเชิงปฏิบติัโดยการน าวตัถุดิบท่ีเป็นส่วนประกอบของชาบู  

มาทดลองท ากบัเพื่อนๆในหอ้ง ซ่ึงในสัปดาห์ท่ี 4 น้ี เด็กๆจะไดเ้รียนรู้วชิา 

วทิยาศาสตร์จากการส ารวจวตัถุดิบ เด็กๆต่างสนุกสนานไปกบัการทดลองท าชาบู  

รวมไปถึงการส ารวจ สัมผสั ดมกล่ิน และชิมรสชาติ ของวตัถุดิบต่างๆ อาทิ เน้ือสัตว ์

เส้นอูดง้ ผกับุง้ แคร์รอต ฯลฯ นอกจากน้ีแลว้ เด็กๆยงัไดเ้รียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ 

จากการทดลองท าน ้าจ้ิมท่ีตอ้งอาศยัมาตราวดัอตัราการตวงส่วนผสมต่างๆอีกดว้ย 

ต่อมาในสัปดาห์ท่ี 5 เด็กๆไดรั้บเกียรติจากคุณกฤษฎา แจ่มแจง้ และคุณวิรัลพทัร พิริยะโอภาส ผูเ้ช่ียวชาญใน
เร่ืองชาบู จากร้านคาโกะโนยะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมกับเด็กๆ โดยน้องพอเพียง หรือเด็กหญิงพอเพียง 
ทรงณัฏฐพจน์ ไดส้รุปให้ฟังวา่ “วนันั้นพี่ๆทั้ง 2 ท่านมาสอนเร่ืองวิธีการทานชาบูท่ีถูกตอ้ง และบอกถึงประเภทของน ้ า
ซุปและน ้าจ้ิมชาบู หมอ้ชาบูจะมี 2 ช่องส าหรับใส่น ้าซุป 2 แบบ และน ้าจ้ิมก็จะมีน ้าจ้ิมโกมะท่ีท าจากงา และน ้าจ้ิมพอนซึ
ท่ีท าจากซอสถัว่เหลืองค่ะ” 

 

 

 

 

 

มาถึงสัปดาห์ท่ี 6 ซ่ึงถือเป็นสัปดาห์พิเศษท่ีเด็กๆจะไดอ้อกไปทศันศึกษาเปิดประสบการณ์ใหม่กบัเพื่อนๆ โดย
การเดินทางไปรับประทานชาบูท่ีร้านคาโกะโนยะ ซ่ึงมีสาขาดั้งเดิมอยูท่ี่เมืองโอซากา้ เมืองตน้ต ารับของ ชาบูชาบู จาก
ประเทศญ่ีปุ่น “วนันั้นผมและเพื่อนๆสนุกกนัมากเลยครับ แลว้ก็ต่ืนเตน้ดว้ย ปกติเคยแต่ไปทานชาบูกบัคุณพ่อคุณแม่ แต่



 
 

 

คราวน้ีไดม้ากบัเพื่อนๆ ชาบูท่ีน่ีอร่อยมากครับ ผมชอบทานหมูสไลดก์บัน ้าจ้ิมพอนซึ ” นอ้งมสัแตง หรือเด็กชายกวินภพ 
เปล้ืองประสิทธ์ิ เล่ายอ้นเหตุการณ์ในวนันั้นใหฟั้งอยา่งต่ืนเตน้ 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับสัปดาห์สุดทา้ย สัปดาห์ท่ี 7 เด็กๆจะช่วยกนัสรุปและทบทวนขอ้มูลทั้งหมดอีกคร้ัง เพื่อน ามาจดัแสดง
โชวใ์น “นิทรรศการ การเรียนรู้แบบ Project Approach” รวมถึงช่วยกนัตกแต่งเนรมิตห้องเรียนให้กลายเป็นร้านชาบู ท่ี
รายลอ้มไปดว้ยผลงานช้ินโบวแ์ดงของแต่ละคน เรียกวา่เตรียมพร้อมตอ้นรับผูเ้ขา้มาเยี่ยมชนนิทรรศการกนัอยา่งเต็มท่ี
เท่าท่ีฝีมือเด็กระดบัชั้นอนุบาลจะท าได ้ 

ทั้งหมดน้ีคือการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน แต่ก็แฝงไปดว้ยสารประโยชน์มากมาย   และยงัไดอ่ิ้มทอ้งอีกดว้ยค่ะ 
โอะ๊! ไดก้ล่ินอะไรหอมจงั กล่ินน ้าซุปชาบูของเด็กๆ นัน่เอง ทอ้งร้องเลยเชียวค่ะคุณขา ขอตวัลาคุณผูอ่้านไปชิมชาบูฝีมือ
ของนอ้งๆ ตรงน้ีเลยนะคะ สวสัดีค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


