“ร้านอาหาร” เป็ นไป
อย่างทีค่ ดิ ในจินตนาการ
ผ ล ลั พ ธ์ จ า ก ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ Project
Approach ของเด็ ก อนุ บาลปี ที่ 2/3 โรงเรี ย น
อนุ บ าลกุ๊ ก ไก่ ที่ม ีก ารระดมความคิด ในหัว ข้อ ที่น่ า สนใจซึ่ง มีอ ยู่ 5 หัว ข้อ คือ ผีเ สื้อ บ้า น คุ ณ หมอ
ร้านอาหารและสวนสัตว์ เมื่อนับสรุปจากกราฟ “ร้านอาหาร” เป็ นกราฟทีส่ ูงสุด (11คน) เด็กเข้าใจและ
ยอมรับผลของการเลือก ทุกคนเล่าถึงประสบการณ์เดิมและร่วมกันตัง้ คาถามกับสิง่ ทีส่ งสัย อยากเรียนรู้
เด็ก ๆช่วยกันสรุปสิง่ ที่อ ยากรู้ ช่วยกันคิด
วิธกี ารหาคาตอบของแต่ล ะค าถาม รวมไปถึงสิ่งที่
อยากทาเกี่ยวกับร้านอาหาร เช่นกิจกรรมวาดภาพ
การประดิษฐ์ การจาลองโต๊ะหมุนได้
คาถามแรก “ร้านอาหารคืออะไร” เด็กและครู
ช่วยกันสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต (www.google.com)
เห็นภาพร้านอาหาร สังเกตและพูดคุยดังภาพทีเ่ ห็น
ว่ามีอะไรบ้าง น้องพรีม “ร้านอาหารมีคนเสิรฟ์ และมี
โต๊ะ” น้องไอน้ า “พ่อครัวกับแม่ครัวทาอาหาร” มีการสืบค้นเพิม่ เติมจากพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิต
สถาน พ.ศ. 2554 ซึ่งแยกเป็ นคาว่า ร้านและอาหาร เด็กร่วมกันสรุปว่า ร้านอาหาร คือ ที่ ที่ก่อสร้าง
ขึ้นมาเพื่อขายอาหารและเครื่องดื่มให้ลกู ค้า
เมื่อ พบว่ า มีร้า นอาหารมากมายจึง ช่ ว ยกัน แยก
ประเภทของร้านอาหาร คิร ินเล่าถึงร้านคิรนิ ที่เป็ น
ภั ต ต า ค า ร อ า ห า ร จี น แ ล ะ ใ น สั ป ด า ห์ ต่ อ ม า
คุ ณ พิล ิป ดา-คุ ณ ชิน วัต ร ตระกู ล สัน ติไ ทย ซึ่ง ท า
ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารก็ เ ข้ า มาให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ร้านอาหารให้เด็ก ๆฟั ง สนุกสนานมาก
ต่อมาคุณอภิวชั น์ พิเชษฐ์พนั ธ์ และคุณภัทรา
มนู ญ สัม ฤทธิ ์ ผู้ ป กครองของน้ อ งพีท ได้ติด ต่ อ
วิทยากรมาให้ความรูเ้ กี่ยวกับร้าน Farm Design ซึ่งขายขนมและเครื่องดื่ม น้องปุญญ์ บอกเพื่อนๆว่า
เป็ นร้านประเภทที่ 5 ขายขนมและเครื่องดื่ม การสืบค้นดาเนินต่อไป เด็ก ไปสารวจร้านอาหารที่ได้พบ
เห็น นามาแลกเปลี่ยนความรูก้ นั มีมากมาย เช่น ร้าน OOTOYA Mother May I MK MOS BURGER
ร้านส้มตา บ้านสเต็กโชคชัย Sizzler ฯลฯ เด็กจดจารายละเอียด พูดคุยเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น ใน
ร้านอาหารทาอะไรบ้าง ทาไมต้องมีขา้ ว

เด็ก ๆเลือ กไปทัศ นศึก ษา “ร้า นอาหารและขนม
Mother May I ซึ่งเป็ นร้านของคุณแม่น้องมีนา ได้สารวจ
สังเกตส่วนต่าง ๆในร้าน การจัดจาน ช้อนส้อม บาร์น้ า
และเด็กได้ลองฝึ กการเสิร์ฟอาหารด้วย เด็ก ๆสนุ กและ
ตื่นเต้นกับสิง่ ทีไ่ ด้พบจากร้าน Mother May I ได้พจิ ารณา
ว่ า สภาพจริง กับ ที่ค ิดคาดคะเนไว้ แตกต่ า งกัน เพียงใด
และก็เกิดประเด็นใหม่เพิม่ ขึน้ ว่าร้านอาหารบางร้ านไม่ต้องใช้พนักงานเสิรฟ์ น้องมาวิน “ทีฟ่ ูดคอร์ทให้
ไปซือ้ เอง” น้องเพิรล์ บอกต่อ “ฟูดคอร์ทมีในห้างสรรพสินค้า” น้องมายพูดต่อว่า “บุฟเฟต์เริม่ จากทีส่ วีเดน
เพราะเดินทางมาไกล ขึน้ ฝั ง่ มาเลยต้องกินอาหารเยอะๆ”
เรีย นรู้ม าแล้ว ก็ต้อ งลองท าดู (Active Learning) เด็ก ๆอยากท า
ร้า นอาหารในห้อ งเรีย น “บุ ฟ เฟต์กุ๊ ก ไก่ ” เด็ก กระตือ รือ ร้น ในการคิด
ร่วมกัน การจัดร้าน การเลือกอาหาร การประกอบอาหาร วิธกี ารต่อแถว
รอเพื่อน น้องเคล่าบอกกับเพื่อนว่า “ตักแต่พอทาน” น้องโชกุนบอกว่า “
ไม่อมิ่ มาตักอีกก็ได้” เด็กๆมารยาทดีจงั นอกจากนี้ในทุกกิจกรรมยังได้
สอดแทรกการสอนแบบ STEAM ไว้ทุกสัปดาห์ มีกจิ กรรมวิทยาศาสตร์
(S) ได้สงั เกต สัมผัสเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ดมกลิน่ ชิมอาหาร กิจกรรม
เทคโนโลยี (T) ฝึ กใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การทาอาหาร มีกิจกรรม
วิศ วกรรมศาสตร์ ( E)
การจาลองโต๊ะหมุนได้ กิจกรรมศิลปศาสตร์ (A) ได้วาด
ภาพ พิ ม พ์ ภ าพ การปั ้ น และงานประดิ ษ ฐ์ ส่ ว น
คณิตศาสตร์ (M) คือ การเรียงลาดับ จานวนและตัวเลข
เด็กๆยังได้รบั ความรู้เกี่ยวกับภาษา มารยาทในสังคม
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กตามที่
คุณครูไก่ วิวรรณ สารกิจปรีชา ผู้อานวยการโรงเรียน
อนุบาลกุ๊กไก่ ได้กาหนดไว้
ในสัปดาห์สุดท้าย เด็กยังมีโอกาสไปทัศนศึกษาที่ “ภัตตาคารตง
เพ้ง”
เพื่อสืบค้นหาข้อมูลร้านอาหารแบบภัตตาคาร ค้นพบว่า ร้านมีลกั ษณะ
เช่นใด มีของใช้อะไรบ้าง การทางาน การบริการภายในภัตตาคาร
จุดประกายการมาออกแบบการจัดร้านอาหารในนิทรรศการเป็ นอย่าง
มาก
เป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นไปอย่างทีค่ ดิ ไว้ในจินตนาการของเด็ก ๆด้วยเหตุและ
ผลใดก็ต าม อดคิด ถึงอนาคตข้างหน้ า ไม่ได้ว่า คงมีใ ครสักคนกลายเป็ นเจ้าของธุ รกิจร้านอาหารที่ม ี
ชื่อเสียงก็ได้.....ใครจะรู!้ !!

จาลองโต๊ะอาหารหมุนได้
ครัง้ ที่ 1
จากที่เด็กๆได้สบื ค้นประเภทของร้านอาหาร เด็กๆจึงสนใจที่จะจาลองโต๊ะอาหารหมุนได้ใ น
ภัตตาคาร โดยในครัง้ ที่ 1 เด็กๆได้เลือกหาวัสดุมาลองทากันเองตามทีเ่ ห็นในภาพ เช่น นากระดาษลังมา
วาดรูปทรง หากล่องมาต่อเป็ นขาโต๊ะให้ตงั ้ ได้ และช่วยกันคิดทาโต๊ะอาหารให้หมุนได้ดว้ ยการเจาะรูตรง
กลางโดยครูช่วยเจาะให้ตามที่เด็กบอก ได้หาแกนผ้ามาใส่เข้าไปตรงกลางและช่วยกันนาเทปใสมาติด
เชื่อมต่อกับส่วนโต๊ะอาหารจนสาเร็จ แล้วก็ได้นามาลองเล่นบทบาทสมมติกนั จนพบเจอปั ญหาว่า
ธนินรดา : โต๊ะทีท่ ามันเล็ก วางอาหารไม่ได้
เคล่า : มันหมุนได้ยาก มันจะหลุด
เพิรล์ : หนูเอาเก้าอีม้ านังกั
่ บโต๊ะแล้วโต๊ะมันเอียง อาหารมันจะหล่น

ครัง้ ที่ 2 (ปรับปรุงและแก้ไข)
เมื่อเด็กๆได้ไปทัศนศึกษาที่ “ภัตตาคารตงเพ้ง” แล้วได้เห็นโต๊ะอาหารหมุนได้จริงๆ เด็กๆจึงได้
ตัดสินใจทีจ่ ะทาโต๊ะอาหารหมุนได้ใหม่อกี ครัง้ โดยในครัง้ นี้เด็กๆได้คดิ วิเคราะห์ว่าทีโ่ ต๊ะมันหมุนได้แล้ว
โต๊ะไม่พงั ลงมา เพราะเขามีขาโต๊ะทีแ่ ข็งแรง แล้วให้เราทาแต่โต๊ะหมุนได้ขา้ งบนอย่างเดียวแล้วเอามาวาง
รองที่โต๊ะนักเรียนได้ เด็กๆจึงได้คดิ หาวัสดุอุปกรณ์ท่มี นั แข็งแรงขึ้น เช่น กระดาษลังขนาดใหญ่แล้ว
ช่วยกันวาดรูปทรงวงกลม 2 ขนาด แล้วคิดเจาะรูตรงกลางเหมือนเดิมแต่ใช้แกนผ้าที่มขี นาดใหญ่กว่า
(เด็กๆหาเจอในกล่องเศษวัสดุ)มาเชื่อมต่อกับกระดาษวงกลมทีว่ าดไว้และช่วยกันนาเทปใสขนาดใหญ่มา
ติดให้แน่นเพื่อไม่ให้หลุด และนาไปวางบนโต๊ะนักเรียนโดยกะขนาดกับโต๊ะนักเรียนกับโต๊ะหมุนได้ท่ี วาด
ไว้ว่าต้องใช้โต๊ะนักเรียน 3 โต๊ะจึงจะพอดีกนั แล้วนาเก้าอีม้ าจัดวางให้พอดีกบั ขนาดโต๊ะด้วย และตกแต่ง
ลวดลายของโต๊ะอาหารหมุนได้กนั ตามต้องการ เมื่อ เสร็จแล้วเด็กๆก็นามาเล่ นบทบาทสมมติกนั ได้
เหมือนจริงค่ะ

