โครงงาน “Fast 8”
โดย อิทธพงษ์ โลกุตรพล โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ช่วงเริ่ มต้ นของโครงงาน ผมมีเป้าหมายหลายอย่างในใจของผม คือ
•
•
•
•
•

เด็กๆ ทุกคนในชันเรี
้ ยนมีโอกาสเข้ าร่วมโครงงานตามแง่มมุ ที่เด็กแต่ละคนสนใจ
เด็กๆ มีโอกาสในการทํางานร่วมกัน
เด็กๆ ได้ พฒ
ั นาทักษะการจัดการ การวางแผนงานล่วงหน้ า
เด็กๆ ได้ บรรยายหรื อบอกสิ่งที่ทําและผลที่ได้
เด็กๆ เข้ าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึง่ ไม่ได้ เกิดขึ ้นเอง แต่เกิดขึ ้นจากส่วนประกอบหลายๆ อย่าง

ช่ วงเริ่มต้ นของ โครงงาน
ผมให้ เด็กแต่ละกลุม่ เลือกว่าต้ องการจะฟั งนิทานเรื่ องอะไรบ้ าง และได้ ตกลงกันว่าจะฟั งเรื่ อง “หมูบนิ
ได้ อย่างไร” (ซึง่ มีเรื่ องย่อว่า..........................................................................................) ก่อนอีก 2 เรื่ อง ที่
แต่ละกลุม่ เลือกไว้ และหลังจากที่ฟังแล้ ว ผู้เรี ยนกลุม่ 2/1 จากทังหมด
้
4 กลุม่ ต้ องการจะรู้วา่ เพราะเหตุใดล้ อ
จึงมีลกั ษณะกลม ผมให้ เด็กๆ ช่วยกันคิดว่าจะรู้ได้ อย่างไรว่าเพราะอะไรล้ อถึงกลม ผมเห็นว่าคําถามของเด็กๆ
สามารถนําไปสู่การเรี ยนรู้เรื่ องรูปทรงได้ ผมจึงได้ นําดินนํ ้ามันมาให้ ผ้ เู รี ยนกลุม่ นี ้ได้ ปัน้ เป็ นรูปทรงต่างๆ ได้ แก่
ทรงกลม สามเหลี่ยม (ปิ รามิดฐานสามเหลี่ยม) และสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ จากนันผมได้
้
ชวนให้ ผ้ เู รี ยนลองผลัก
รูปทรงที่ปัน้ ไว้ และถามคําถามว่า “รู ปที่ได้ ปั้นไว้ เคลื่อนที่แตกต่ างกันอย่ างไร” เด็กๆ ทําหน้ างง ผมจึง
เปลี่ยนคําถามว่า “รู ปที่ปั้นไว้ อันไหนที่เคลื่อนที่ไปได้ ง่ายกว่ า” เด็กตอบเป็ นเสียงเดียวกันว่า รูปกลมๆ
กลิ ้งไปเร็วกว่า ผมถามต่อไปอีกว่า “อันไหนเคลื่อนที่ไปได้ ไกลกว่ า” เด็กๆ ตอบว่ารูปวงกลม เมื่อได้ คําตอบ
แล้ วผมจึงถามต่อไปว่าตอบได้ หรื อยังว่าเพราะเหตุใดล้ อจึงกลม เด็กๆ ตอบว่าเพื่อให้ รถวิ่งได้ ผมถามต่อว่าใคร
สงสัยอะไร หรื ออยากรู้อะไรอีกบ้ าง ปรากฏว่าน้ องเพ็ญศรี ถามคําถามว่า “หนูอยากรู้ ว่าถ้ าทําล้ อรถจาก
สิ่งของที่ไม่ เหมือนกันจะวิ่งได้ เหมือนกันหรือไม่ ” ผมมองว่าคําถามนี ้น่าจะนําไปสู่การเรี ยนรู้ผ่านโครงงาน
ได้ จึงได้ ถามเด็กๆ ในกลุม่ ว่าสนใจที่จะหาคําตอบจากคําถามของน้ องเพ็ญศรี หรื อไม่ ปรากฏว่าทุกคนต้ องการ
หาคําตอบ

(ต่อมาผมถามคําถามเด็กๆ กลุม่ นี ้ว่ารู้จกั รถชนิดใดบ้ าง ปรากฏว่าเด็กๆ รู้จกั รถหลากหลายชนิด เช่น
รถจักรยาน รถบรรทุก รถตู้ รถกระบะ รถมอเตอร์ ไซต์ รถเข็น เป็ นต้ น ผมได้ ให้ เด็กได้ ศกึ ษาเพิ่มเติมในเรื่ อง
ดังกล่าวจากภาพในหนังสือนิตยสารและโบรชัวร์ รถที่มีอยู่ โดยให้ เด็กๆ สังเกตล้ อของรถแต่ละชนิดว่าเหมือน
และแตกต่างกันอย่างไร และเลือกวาดภาพชนิดของรถที่ชอบและออกมาบรรยายเพิ่มเติมว่ารถแต่ละชนิดมี
ลักษณะอย่างไร และแตกต่างจากรถชนิดอื่นๆ อย่างไร)
จากนันผมได้
้
สนทนากับเด็กๆ ว่าจะหาคําตอบจากที่ถามไว้ ได้ อย่างไร เด็กๆ ตอบว่าต้ องทํารถ และทํา
ล้ อ ผมจึงนําอภิปรายต่อไปว่าจะทํารถแบบไหน และจํานวนล้ อกี่ล้อ เด็กๆ ได้ เลือกทํารถ 4 ล้ อ
จากนันผมให้
้
เด็กๆ ได้ สํารวจอุปกรณ์ที่มีอยู่ เลือกวัสดุที่จะทําตัวรถและล้ อ ผลจากการเลือก เด็กๆ
เลือกถ้ วยพลาสติกใสมาทําตัวรถ ใช้ แกนกระดาษทิชชู่ โฟม และพลาสติกมาทําล้ อ แล้ วจึงออกแบบรถโดยวาด
ภาพลงในกระดาษ
เมื่อออกแบบเสร็ จเรี ยบร้ อย เด็กๆ ได้ ลงมือสร้ างรถจํานวน 3 คัน ที่ตวั รถเหมือนกัน แต่มีล้อที่ทําจาก
วัสดุตา่ งกัน (ปั ญหาเรื่ องรถวิ่งได้ ?)
ผมถามคําถามต่อไปว่า “แล้ วเด็กๆ จะทดสอบอย่างไรจึงจะรู้วา่ .................................................”
เด็กๆ แสดงความคิดเห็นของตนเองจนได้ ข้อสรุปว่านํารถแต่ละคันมาแล่นทีละคันโดยใช้ วิธีผลัก ผมให้ เด็กได้
ลองตามที่เสนอ ผลการทําปรากฏว่าไม่สามารถควบคุมแรงผลักได้ ผมจึงถามต่อไปว่า “จะทําอย่างไรต่อไปจึง
จะควบคุมแรงได้ ” เด็กๆ เสนอความคิดเห็น และทดสอบจนได้ วิธีคือต้ องปล่อยรถจากที่ลาดชันที่ทําจากฟี เจอร์
บอร์ ด และได้ ทดสอบความลาดชันที่สงู จากพื ้น 5, 10, 15 และ 20 เซนติเมตร พบว่าความลาดชันที่สงู จากพื ้น
15 เซนติเมตร เป็ นความลาดชันที่พอเหมาะสมในการควบคุมระยะการวิ่งของรถเมื่อปล่อยรถ
เมื่อเด็กๆ ได้ วิธีการควบคุมแรงที่จะทําให้ รถเคลื่อนที่ได้ แล้ ว ก็มาสูก่ ารทดสอบว่ารถคันไหนที่วิ่งเร็วที่สดุ
โดยผมได้ นําอภิปรายว่า “จะต้ องทําอย่างไรจึงจะรู้วา่ รถคันไหนที่วิ่งเร็วที่สดุ ” เด็กๆ เสนอว่าต้ องทําเส้ นชัย เพื่อ
ดูวา่ รถคันไหนเข้ าสูเ่ ส้ นชัยก่อน
เมื่อปล่อยรถแล้ วพบว่าไม่สามารถปล่อยรถพร้ อมกันทัง้ 3 คัน ได้ จึงนําไปสู่การอภิปรายหาวิธีจนมีการ
เสนอให้ จบั เวลาและได้ ผลตามตารางที่................... และจากการทดสอบน้ องโสนสังเกตเห็นว่ารถวิ่งไปได้ ไกล
ไม่เท่ากัน จึงนําไปสูก่ ารทดสอบว่ารถคันไหนวิ่งไปได้ ไกลกว่าเป็ นคําถามที่ 2 ของโครงงานนี ้ และได้ ผลตาม
ตารางที่………………
เมื่อจบการทดสอบแล้ ว ผมได้ นําอภิปรายต่อไปว่าเราจะนําสิ่งที่ได้ ไปทําอะไรต่อ เด็กๆ เสนอให้ จดั การ
แข่งขันขึ ้นและให้ ห้องอื่นๆ มาร่วมกิจกรรมนี ้ด้ วย (ตามรูป......)

