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บทคัดย่อ
ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงที่ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติ ปรากฏการณ์ และสิ่งไม่มีชีวิต 

สำาหรับเด็กปฐมวัยฟิสิกส์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว มีสาระการเรียนรู้ 2 เรื่อง ประกอบ
ดว้ย แรงและการเคล่ือนที ่และพลงังาน ฟิสกิสส์ามารถจดัประสบการณก์ารเรียนรูไ้ดผ้า่นกระบวนการสบื
เสาะหาความรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์สำาหรับเด็กให้เกิดประสิทธิภาพ
ควรคำานึงถงึประเดน็ตอ่ไปนี ้ไดแ้ก ่เปน็เรือ่งใกลต้วัเดก็ เปน็กิจกรรมทีส่ง่เสรมิให้เดก็ไดล้งมอืปฏบัิตติาม
ธรรมชาติของเด็ก และ ตอบสนองตอ่ความตอ้งการและความสนใจของเด็ก รวมทัง้ประสบการณท์ีจ่ดัควร
มีเนือ้หาทีไ่มซ่บัซอ้น มคีวามเหมาะสมกบัวยัและระดบัพฒันาการของเดก็ปฐมวัย เพือ่ชว่ยใหเ้ดก็รูส้กึสนกุ
กับสิ่งที่เรียนและทำาให้ฟิสิกส์กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ นอกจากนี้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์
ทำาให้เดก็ไดรั้บการพัฒนาในด้านตา่งๆ ได้แก ่ความรูค้วามเขา้ใจในฟสิกิสพ์ืน้ฐาน ทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้รับพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน

คำ�สำ�คัญ: ฟิสิกส์ ปฐมวัย 

Abstract
Physics is a branch of science that studies about nature, phenomenon and non-living  

things. Learning Physics, for early childhood, consists of force and motion and energy. 
The provision of learning can be provided by the inquiry for young children. The important 
concepts of the provision of physics learning for young children, should be a daily life, to 
promote for learning by doing and respond children’s need and interesting. Furthermore, 
the experience should a content is not complicated, suitable for age and development. To 
make young children enjoy and make physics become interesting. Therefore, the provision of  
physics learning make young children have been developed cognition in basic Physics, 
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บทนำ�
หากกล่าวถึง ฟิสิกส์ คนทั่วไปอาจนึกถึง 

กฎ หลกัการ ทฤษฎี หรอืแมแ้ต่ อลัเบิรต์ ไอน์สไตน์  
 (Albert Einstein) นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงใน
ศตวรรษที ่20 แตห่ากกลา่วถึงส่ิงกอ่สรา้ง อปุกรณ์
หรอืเคร่ืองมอือำานวยความสะดวกต่างๆ กจ็ะนึกถึง 
วิศวกร ทั้งทีในความเป็นจริง สิ่งอำานวยความ
สะดวก สิง่กอ่สรา้ง เทคโนโลย ีและนวตักรรมตา่งๆ 
เหล่านี้ล้วนมีรากฐานมาจากแนวคิดทางฟิสิกส์ทั้ง
นั้น ฟิสิกส์จัดเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงที่เรียน
รู้เก่ียวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติและ
สิ่งที่ไม่มีชีวิต (ดารณี พุฒจันทร์หอม, สพลณภัทร์  
ศรีแสนยงค์ และเชษฐ์ ศิริสวัสด์ิ, 2559 และ  
อนิรุทธิ์ ต่ายขาว, 2558) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในเรื่องของธรรมชาติ
รอบตัวตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 
และเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ และพลังงานตามกรอบ
มาตรฐานและคู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(สำานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร, 2560 และ สถาบนัสง่เสรมิ 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554)  
ดงันัน้จากทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ อนมุานไดว้า่ฟสิิกส์
ในเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
รอบตัว ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ และ
สิ่งไม่มีชีวิต แสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถเรียนรู้
ฟิสิกส์ได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว จากเหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์ที่พบเจอได้ในชีวิตประจำาวัน ผู้เขียน
ขอยกตัวอย่างการเรียนรู้ฟิสิกส์จากเหตุการณ์ที่

เกิดข้ึนในชีวิตประจำาวัน ได้แก่ เด็กเรียนรู้เรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ในกิจกรรมกลางแจ้งผ่าน
การเล่นกระดานล่ืน เร่ิมแรกใหเ้ดก็สงัเกตลกัษณะ
ของเส้นทางและความรู้สึกขณะกำาลังเคลื่อนที่ลง
จากกระดานลื่น จากนั้นครูอาจกระตุ้นด้วยการ 
ตั้งคำาถาม เช่น เด็กๆ คิดว่าถ้าเราออกแรงกระทำา
ต่อวัตถุขณะท่ีวัตถุเคลื่อนที่ลงจากกระดานลื่นจะ
เกิดอะไรขึ้น แล้วถ้าวัตถุที่มีน้ำาหนักมากจะเกิด
อะไรขึ้นหรือถ้าวัตถุที่มีลักษณะรูปร่างแตกต่าง
กันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร หลังจากนั้น
ครูเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ลงมือสำารวจตรวจสอบ
ด้วยตนเอง โดยที่ครูเป็นผู้อำานวยความสะดวก
และเป็นผู้กระตุ้นความคิดของเด็กๆ ผ่านคำาถาม
ขณะทำาการสืบค้น จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเด็ก
สามารถเรียนรู้ฟิสิกส์ได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
อีกอย่างแนวคิด หลักการ กฎ หรือทฤษฎีต่างๆ 
ของฟิสิกส์ล้วนเกิดข้ึนจากการที่นักวิทยาศาสตร์
มีความสงสัยและเกิดคำาถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้
อย่างไร จากนั้นก็ลงมือค้นหาคำาตอบ ผ่านการ
ทดลอง การสำารวจตรวจสอบต่างๆ จนเกิดเป็น
หลักการหรือทฤษฎีให้เราได้ศึกษาและเรียนรู้  
รวมทั้งได้มีการนำาหลักการหรือทฤษฎีเหล่านี้ 
ไปประยกุตใ์ชจ้นเกดิเปน็เทคโนโลยหีรอืนวัตกรรม
ต่างๆ ที่ช่วยอำานวยความสะดวกให้แก่เรา 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า  
การเรียนรู้ฟิสิกส์นั้นมาจากการที่เราได้ลงมือ
สำารวจตรวจสอบ สืบค้น หรือทดลองด้วยตนเอง 
ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองเดก็ทีม่คีวาม
สงสัย อยากรู้อยากเห็น ชอบสำารวจตรวจสอบ  
และทดลองอยู่แล้ว นอกจากนี้ เด็กสามารถนำา

scientific skills and process, and positive attitudes. In addition, young children were got a 
whole child.
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เอาองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้ในการเล่นและใช้
ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม ครูซึ่งเป็นผู้ที่
มีบทบาทสำาคัญในการจัดประสบการณ์การเรียน
รู้ฟิสิกส์ให้แก่เด็ก ยังสามารถส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิด
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกายที่เด็ก
มีการเคลื่อนไหวขณะทำากิจกรรม ด้านอารมณ์
และจิตใจ เด็กรู้สึกสนุก ตื่นเต้นกับกิจกรรมที่
ท้าทาย ด้านสังคม เด็กมีการทำางานร่วมกับเพื่อน 
มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันขณะทำากิจกรรม 
และสุดท้ายด้านสติปัญญา เด็กได้รับความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดทางฟิสิกส์ ได้เกิดกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ได้ใช้ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีการสื่อสาร
ทางวทิยาศาสตรจ์ากการอภปิรายสิง่ทีค่น้พบผา่น
แนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีทางฟิสิกส์อีกด้วย 

เด็กปฐมวัยเรียนรู้อะไรในฟิสิกส์
ฟิสิกส์ (physics) มาจากคำาในภาษา

กรีก หมายถึง ธรรมชาติ ฟิสิกส์เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และ
จัดเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงที่ศึกษาธรรมชาติ
ของสิ่งไม่มีชีวิต (ดารณี พุฒจันทร์หอม, และ
คณะ, 2559 และ ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก, 2552) 
นอกจากนี้ ฟิสิกส์เป็นศาสตร์ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน
เข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หลักการ  
กฎ และทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน เพื่อนำาไปแก้ปัญหา
และประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ (Institute for 
the Promotion of Teaching Science and  
Technology, 2004 อ้างถึงใน กุลริสา นาคนวล, 
ไพรัตน์ วงษ์นาม และสมพงษ์ ปั้นหุ่น, 2017) 
จากที่นักการศึกษาหลายท่านได้ให้คำาจำากัดความ
ของคำาว่าฟิสิกส์ พบว่าฟิสิกส์เป็นศาสตร์ที่อยู่ภาย
ใต้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่ละประเทศได้
กำาหนดมาตรฐานการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีมี่สาระ

เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ไว้ ดังนี้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีรัฐ
ทั้งหมด 50 รัฐ ในแต่ละรัฐได้กำาหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัยไว้เช่น
กนั แตก่รอบมาตรฐานการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรฉ์บบั
ใหมข่องประเทศสหรฐัอเมรกิา (Next Generation 
Science Standards: NGSS) มีสาระที่เกี่ยวข้อง
กับฟิสิกส์ (NGSS, 2013) มีดังนี้

1. การเคลือ่นทีแ่ละความสมดลุ ในสาระ
นีเ้รยีนรูเ้รือ่งของแรงและปฏกิิรยิา ประกอบดว้ย 3 
แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้

 1.1 แรงและการเคลื่อนที่ เกี่ยวข้อง
กับแรงดึงและแรงผลักที่มีความแตกต่างกันของ
ทิศทางและแรงเหล่าน้ีสามารถเปลี่ยนความเร็ว
หรือทิศทางของการเคลื่อนที่ได้ อีกทั้งยังสามารถ
เริ่มต้นหรือหยุดการเคลื่อนที่ได้

 1.2 ชนิดของปฏิกิริยา เก่ียวข้อง
กับการชนหรือสัมผัสกันของวัตถุ และแรงผลัก
สามารถเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้

 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
และแรง เกี่ยวข้องกับแรงผลักหรือแรงดึงที่มี
มากกวา่ ซึง่จะทำาใหว้ตัถเุคลือ่นทีเ่รว็ข้ึนหรอืชา้ลง
อย่างรวดเร็ว

2. พลังงาน (Energy) แนวคิดหลักทาง
วทิยาศาสตรใ์นสาระนีเ้ปน็การเรยีนรูเ้รือ่งของการ
อนุรักษ์พลังงานและการถ่ายโอนพลังงาน เช่น 
แสงแดดทำาให้พื้นผิวของโลกอุ่น

จากทีไ่ดก้ลา่วไว ้ประเทศสหรฐัอเมรกิามี
รฐัตา่งๆ มากมาย ซึง่ในแตล่ะรฐักม็มีาตรฐานการ
เรยีนรูวิ้ทยาศาสตรท์ีแ่ตกตา่งกันออกไป ทางผู้เขียน
ขอยกตัวอย่าง รัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania)  
เนื่ อ งจาก เป็นรั ฐที่ มี การแบ่ งประ เภทของ
วิทยาศาสตร์ออกเป็นแต่ละสาระอย่างชัดเจน 
เชน่ วิทยาศาสตรก์ายภาพ ประกอบดว้ย เคม ีและ 
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ฟิสิกส์ ซึ่งรายละเอียดในการเรียนรู้ฟิสิกส์สำาหรับ
เด็กปฐมวัย (Pennsylvania Department of  
human service and Pennsylvania Department 
of education, 2016) มีดังนี้ 

1. ความร้อนและการถ่ายโอนความ
ร้อน เด็กอธิบายได้ว่าอุณหภูมิจะส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายอย่างไร โดยเด็กสามารถอธิบายวิธีการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 
ระบุวธีิการปรับตัวของมนษุย์ใหเ้ขา้กบัฤดูกาล เช่น 
สวมใสเ่สือ้ผา้ ระบกุารเปลีย่นแปลงทางกายภาพที่
เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ เช่น เหงื่อออกเมื่อร้อน สั่น
หรือขนลุกเมื่อเย็น 

2. พลังงาน เด็กรู้ว่าแสงจากดวงอาทิตย์
เป็นแหล่งพลังงานที่สำาคัญสำาหรับสิ่งมีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต และบางแหล่งพลังงานมีความจำาเป็น
สำาหรับส่ิงมีชีวิตทั้งหมดที่ยังคงเจริญเติบโตและ
ดำารงชวีติอยู ่โดยเด็กสามารถระบุได้วา่พืชตอ้งการ
แสงจากดวงอาทิตยใ์นการเจรญิเตบิโต เขา้ใจได้วา่
ดวงอาทิตยเ์ปน็แหลง่พลงังานทีใ่หญท่ีส่ดุ และรูว้า่
ดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิต 

สำาหรบัอกีประเทศทีน่่าสนใจ คอื ประเทศ
ออสเตรเลยีเปน็ประเทศทีใ่หญเ่ปน็อนัดับที ่6 ของ
โลก และได้รับการจัดอันดับด้านการศึกษาจาก 
Global Talent Competitiveness Index ประจำา
ปี 2018 เป็นอันดับที่ 11 ของโลก จากการ
ศกึษาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรป์ระเทศออสเตรเลยี
พบว่า มีการกำาหนดเน้ือหาและความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ในมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 4 สาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วทิยาศาสตรเ์คม ีวทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ และ
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ซึ่งเนื้อหาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
สำาหรับเด็กปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
(Australian Curriculum, 2017a, 2017b) มดัีงนี ้

1. ระดบัการศกึษาปฐมวยั เรยีนรูเ้กีย่วกบั 
เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งขึ้นกับขนาดและ

รูปร่างของวัตถุ เด็กทำาการสังเกต เปรียบเทียบ
การเคลือ่นทีข่องวตัถรุปูทรงตา่งๆ และสงัเกตการ
เคลือ่นทีข่องสิง่มชีวีติทีแ่ตกตา่งกนันัน้วา่เกีย่วขอ้ง
กับขนาดและรูปทรงอย่างไร

2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้
เกี่ยวกับแสงและเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำาเนิด
และสามารถรับรู้ได้ เด็กใช้ประสาทสัมผัสในการ
รับรู้แสงและเสียง เด็กระบุได้ว่าดวงอาทิตย์เป็น
แหล่งกำาเนิดเสียงและสำารวจวิธีการต่างๆ ในการ
ผลิตเสียงได้โดยใช้วัตถุและท่าทาง เช่น การเป่า 
การเขย่าให้เกิดเสียง รวมทั้งเด็กเปรียบเทียบเสียง
ที่สร้างขึ้นจากเครื่องดนตรีได้

นอกจากนี ้อกีหนึง่ประเทศทีไ่ดร้บัการจดั
อันดับให้เป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก
เป็นอันดับที่ 2 และอันดับที่ 1 ในเอเชีย ของผล
การจัดอันดับ Global Talent Competitiveness  
Index ประจำาปี 2018 ก็คือ สิงคโปร์ ซึ่งเป็น
ประเทศเกาะขนาดเล็กท่ีอยู่ใกล้กับทางตอนใต้
ของประเทศไทย และจากการศึกษาการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์พบว่า กระทรวง
ศกึษาธกิาร หรอื Ministry of Education Republic  
of Singapore (2013) ได้จัดทำาหลักสูตรการ
ศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร ์โดยใชช้ือ่วา่ การคน้พบโลก (Discovery  
of the world) เด็กค้นพบโลกรอบตัวผ่าน
ประสบการณ์ส่วนตัว ประสาทสัมผัส และการ
วางแผนโดยการสำารวจ และเด็กได้รับการพัฒนา
ทกัษะตา่งๆ ทีส่ำาคญั ได้แก ่การสงัเกต การเปรยีบ
เทียบ การจำาแนก การคาดการณ์ การทดลอง  
การบันทึก และการสื่อสาร ผ่านประสบการณ์ตรง 
รวมท้ังเด็กได้รับการพัฒนาทัศคติหรือเจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์ เด็กเกิดความรู้สึกสงสัยอยากรู้
อยากเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวไม่กลัวที่จะถาม
คำาถาม และการค้นพบส่ิงใหม่ๆ เป้าหมายของ
การเรียนรู้สำาหรับการค้นพบโลก ประกอบด้วย 3  
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เป้าหมาย คือ การแสดงความสนใจในโลกที่อาศัย 
การค้นหาสาเหตุที่สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นและวิธีการ
ทำางานของสิ่งต่างๆ ผ่านการสำารวจตรวจสอบ
อยา่งงา่ย และการพฒันาเจตคตทิีด่ตีอ่โลกรอบตวั 
ของเด็ก ตัวอย่างการเรียนรู้ฟิสิกส์ของเด็กด้วย
การค้นพบโลกรอบตัว เช่น การสำารวจตรวจสอบ 
การเคลื่อนที่ของหอยทาก เด็กได้สำารวจการ
เคลือ่นท่ีของหอยทากบนพ้ืนผวิทีแ่ตกตา่งกนั และ
เด็กได้ทำาการค้นพบความเร็วในการเคลื่อนที่ของ 
หอยทากบนพื้นผิวที่เปียก แห้ง ขรุขระ และราบ
เรียบ ผ่านกิจกรรมที่ครูได้จัดเตรียมไว้ เริ่มต้น
ด้วยการถามคำาถามในสิ่งที่สนใจ จากน้ันลงมือ
สำารวจตรวจสอบ และอภิปรายเกี่ยวกับส่ิงที่ค้น
พบ มีการบันทึกส่ิงที่ค้นพบในรูปแบบตารางหรือ
ผังกราฟิก ท้ายที่สุดครูมีการขยายความรู้ด้วยการ 
กระตุ้นความคิดของเด็กสำาหรับการสำารวจ 
ตรวจสอบครั้งต่อไป 

สำาหรับประเทศไทย สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำาเสนอ
สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตรท์ีจ่ดัอยู่ในศาสตรข์อง
ฟสิิกส์ ประกอบดว้ย 3 สาระ (สสวท., 2554) ดังน้ี 

1. สารและสมบัติของสาร ในสาระนี้
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่างๆ ได้แก่ การทำาให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง การ
ผสมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน และการออกแรงกระทำา
บางอย่าง เช่น การปั้นดินเหนียวหรือดินน้ำามันใน
ลักษณะต่างๆ จากนั้นสังเกตการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น

2. แรงและการเคลื่อนที่ ในสาระนี้มีการ
เรียนรู้เกี่ยวกับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วง 
ได้แก่ แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเรียนรู้เรื่อง การดูดและ
การผลักกันของแม่เหล็ก และแรงโน้มถ่วงเรียน
รู้เรื่อง การปล่อยวัตถุลงสู่พื้น การปล่อยวัตถุลง
ในน้ำาเกิดการจมและลอยน้ำาของวัตถุ และการ
ออกแรงกระทำาต่อวัตถุ เช่น แรงดึงและแรงผลัก

ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ และขนาดของวัตถุ
และพื้นที่ผิวส่งผลต่อการเคลื่อนที่ 

3. พลงังาน ในสาระนีเ้รยีนรูเ้ก่ียวกบัแสง
และเงาในวัตถุต่างๆ แหล่งกำาเนิดเสียงและเสียง
ของวัตถุต่างๆ 

จากมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สำาหรับเด็กปฐมวัยในแต่ละประเทศ พบว่าเด็ก
เรียนรู้ฟิสิกส์จากธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว
โดยการลงมือปฏิบัติ สำารวจตรวจสอบ สืบค้น 
ทดลอง คน้คว้าหาขอ้เทจ็จรงิดว้ยตนเอง และสาระ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ในแต่ละประเทศ
มีความคล้ายคลึงกันมากมีเรื่องที่เหมือนกัน 2 
เรื่อง ได้แก่ แรงและการเคลื่อนที่ กับ พลังงาน 
ฉะนั้นหากจะนำาฟิสิกส์มาจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยสามารถเลือกจัดได้ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ฟิสิกส์ให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด ควร
คำานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ ซึ่งสามารถศึกษา
ได้ในหัวข้อต่อไป

เ ป้ � ห ม � ย สำ � คั ญ ใ น ก � ร จั ด
ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ฟิ สิกส์
สำ�หรับเด็กปฐมวัย

ฟิสิกส์เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ สิ่งที่ไม่มีชีวิต โดยเด็ก
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ
หาข้อเท็จจริง และนำาผลที่ได้มาจัดระบบ แนวคิด  
หลักการ หรือทฤษฎี ดังนั้นการจัดประสบการณ์
การเรยีนรูฟ้สิกิส์มุง่เน้นใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูแ้ละคน้พบ 
ด้วยตนเองมากที่สุด ซึ่งเป้าหมายสำาคัญในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์สำาหรับเด็กปฐมวัย 
มีดังนี้



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563

1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักรู้ เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวผ่านการสังเกต ต้ังคำาถาม สำารวจ และ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ค้นพบจากการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ฟิสิกส์

2. เพือ่ให้เด็กมคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ 
หลักการ และทฤษฎีที่เป็นฟิสิกส์พื้นฐาน

3. เพือ่ใหเ้ด็กมทีกัษะกระบวนการคิดทาง
วทิยาศาสตรใ์นการนำาหลกัการทางฟสิกิสพ์ืน้ฐาน
ไปประยุกต์ใช้ในเชิงความคิดและการปฏิบัติ

4. เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถแก้ปัญหา และตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างได้อย่างมีเหตุผล

5. เพื่อให้เด็กมีทักษะและกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตรใ์นการสบืคน้หาความรูท้างฟิสกิส์

6. เพื่อให้เด็กสามารถอภิปรายหรือ 
แลกเปลี่ยนความรู้ทางฟิสิกส์พื้นฐาน

7. เพื่อให้เด็กรู้และสามารถใช้สิ่งของ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอย่างง่ายในการ
ทำากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

8. เพื่อให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
มคีณุธรรม จริยธรรม และค่านิยม ท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
ฟิสิกส์

หลักก�รในก�รจัดประสบก�รณ์ก�ร
เรียนรู้ฟิสิกส์สำ�หรับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เป็นวัย
ที่เรียนรู้ผ่านการสังเกต สำารวจ ซึ่งเป็นทักษะพื้น
ฐานในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ฟิสิกส์เป็น
ศาสตร์หนึ่งในวิทยาศาสตร์ที่ผู้สอนสามารถนำา
ไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย
ได้ ผู้เ ขียนจึงขอนำาเสนอหลักการในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์สำาหรับเด็กปฐมวัย

ที่ครูควรคำานึงถึงในประเด็นต่อไปนี้ 

1. เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก เหมาะสมกับ
พัฒนาการ ความสนใจ และประสบการณ์เดิม
ของเด็ก ตัวอย่างเช่น การเล่นทรายเล่นน้ำาใน
กิจกรรมกลางแจ้ง ขณะที่เด็กๆ กำาลังสร้างสรรค์
ปราสาททรายหรือรูปร่างลักษณะของสิ่งต่างๆ 
เดก็สามารถเรยีนรูเ้รือ่งของการออกแรงกระทำาตอ่
วตัถตุา่ง ทศิทางของแรงทีก่ระทำาตอ่วตัถ ุเชน่ การ
ที่เด็กสร้างปราสาททรายได้เด็กต้องออกแรงกด
ทรายลงไปในบล็อก จะเห็นได้ว่าทิศทางของแรง
คือทิศที่พุ่งออกจากตัวเด็กลงไปสู่ทรายหรือทิศที่
พุ่งไปข้างหน้า หรือแม้แต่การเล่นน้ำาเด็กสามารถ
เรียนรู้เรื่องของคลื่นน้ำาได้จากการสังเกตลักษณะ
ของพ้ืนผิวน้ำาเม่ือไม่มีวัตถุไปกระทบกับมีวัตถุไป
กระทบ ลักษณะของผิวน้ำาจะมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึน และเมื่อวัตถุไปกระทบกับพื้นผิวน้ำาจะมี
เสียงเกิดขึ้น 

2. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติตามธรรมชาติของเด็ก กล่าวคือ เด็กมี
ความอยากรู้อยากเห็น ชอบสำารวจ ตรวจสอบ 
สืบค้น จึงควรจัดประสบการณ์ที่ใช้ธรรมชาติใน
การแสวงหาความรู้ ตัวอย่างเช่น ครูกระตุ้นความ
สนใจของเดก็ดว้ยการเลา่นทิาน เชน่ ครเูลา่นทิาน
เรือ่งกระตา่ยกบัเตา่ จากนิทานพบวา่เตา่ถงึเส้นชยั
กอ่นกระตา่ย เนือ่งจากกระตา่ยเผลอหลบั แลว้ถ้า
เกิดว่ากระต่ายไม่เผลอหลับ เด็กๆ จะทำาอย่างไร
ให้เต่าสามารถถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายได้ จากนั้น
เด็กๆ เป็นผู้สำารวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเอง จากข้อมูลที่ได้อาจนำาไปสู่การสร้างสรรค์
ชิ้นงาน ซึ่งในขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานเด็กๆ 
ต้องมีความรู้หรือแนวคิดทางฟิสิกส์ก่อนที่จะ
ลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่น เด็กอาจสร้างสเก็
ตบอร์ด เด็กต้องมีความรู้เรื่องของวัสดุที่ใช้ในการ
สรา้ง ขนาดของลอ้ หรอืแมแ้ตก่ารทำาใหส้เกต็บอร์ด
เคลือ่นทีแ่รงทีจ่ะทำาใหส้เก็ตบอรด์เคลือ่นทีค่อืแรง
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ทีเ่กิดจากการใชเ้ท้าหรอืมอืดันไปขา้งหลงั จากแรง
นี้สามารถนำาไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ใน
เรื่องทิศทางของแรงที่เกิดขึ้น ขณะที่ใช้เท้าดันไป
ข้างหลังส่งผลให้สเก็ตบอร์ดมีการเคลื่อนที่ไปข้าง
หน้า ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับทฤษฎี  
Newton’s Law (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
คณะวิทยาศาสตร์, 2558) ที่กล่าวไว้ว่า ทุกแรง
กระทำาย่อมมีแรงกระทำาตอบโดยที่แรงมีขนาด
เท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งจากเหตุการณ์
พบว่า แรงท่ีเท้ากระทำาต่อสเก็ตบอร์ดมีทิศทาง
ไปข้างหลัง แต่แรงที่สเก็ตบอร์ดกระทำาต่อเท้ามี
ทิศทางไปข้างหน้า

3. เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการและความสนใจของเด็ก ดังนั้นถ้าเกิด
เหตุการณ์ที่เด็กสนใจขึ้นในห้องเรียน ครูควร
นำาเหตุการณ์นั้นมาจัดประสบการณ์ในทันที  
ซ่ึงเหตุการณ์ที่นำามาจัดประสบการณ์ควรก่อให้
เกิดประโยชน์แก่ตัวเด็กและเด็กสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ เช่น เหตุการณ์ฝนตก เมื่อ
ฝนตกหนักจะทำาให้เกิดน้ำาท่วม จากเหตุการณ์นี้
เดก็สามารถเรยีนรูไ้ด้ในเรือ่ง การจม-ลอยของวตัถ ุ 
ซึ่งการจม-ลอยของวัตถุในน้ำาเกี่ยวข้องกับความ
หนาแน่นของวัตถุต่อความหนาแน่นของน้ำา หาก
วัตถุที่ มีความหนาแน่นมากจะจม ส่วนวัตถุ
ที่มีความหนาแน่นน้อยจะลอย (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, คณะวิทยาศาสตร์, 2558) ซึ่ง
เด็กสามารถนำาความรู้เร่ืองนี้ไปใช้แก้ปัญหาได้
ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการสร้างช้ินงานหรือ
นวัตกรรมใหม่สำาหรับการแก้ปัญหาน้ำาท่วมได้

4. เนื้อหาไม่ซับซ้อน ประสบการณ์ที่จัด
ควรมเีนือ้หาทีไ่มซ่บัซอ้น มกีารแบ่งเน้ือหาเปน็สว่น
เลก็ๆ และจดัใหเ้ดก็ทลีะสว่น เริม่จากระดับง่ายไม่
ซบัซอ้นไปสูร่ะดับทีย่ากขึน้ มกีารสำารวจ ตรวจสอบ  
และทดลอง ซ่ึงเป็นระดับที่สร้างความเข้าใจ 
แนวคิด หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การ

จัดประสบการณ์เรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
เด็กควรได้รับการเรียนรู้เริ่มต้นจากเรื่อง การ
เปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนหลงัจากออกแรงกระทำาหรอื
ไมอ่อกแรงกระทำา ซึง่เมือ่อกแรงกระทำาตอ่วตัถจุะ
ทำาให้วัตถุเคลื่อนที่ ต่อมาเรียนรู้เรื่องประเภทของ
แรงที่กระทำาต่อวัตถุ ได้แก่ แรงผลักและแรงดึง 
จากนั้น นำาไปสู่การเรียนรู้ที่ซับซ้อนข้ึน อาจเป็น
เรื่องตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนที่ ได้แก่ 
ขนาดของแรง มวลของวัตถุ พื้นที่ผิวสัมผัส ทั้งนี้
ทั้งนั้นในแต่ละเนื้อหา ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้
สืบค้นด้วยตนเอง 

ดังนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ฟิสิกส์ต้องสร้างเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสติ
ปัญญาด้วยความรู้สึกสนุก มีความสุขกับการ
สำารวจตรวจสอบ สืบค้น และค้นพบ เด็กควรได้
เรียนรู้จากเรื่องที่ใกล้ตัว เรียนรู้ตามความสนใจ 
อาจมาจากการกระตุ้นด้วยคำาถามของครูหรือเกิด
จากความสนใจของตวัเดก็เอง มกีารเรยีนรูจ้ากงา่ย
ไปยาก เรยีนรูผ้า่นประสบการณต์รง เนือ่งจากเดก็
เรียนรู้ได้ดีจากการสัมผัสและการลงมือกระทำา 
นอกจากนี้การจัดประสบการณ์ฟิสิกส์สำาหรับ
เด็กปฐมวัยเป็นวิธีการได้มาซึ่งความรู้ไม่ใช่การ
ทอ่งจำาเนือ้หา ซึง่หลกัการเหลา่นีจ้ะชว่ยใหก้ารจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์สำาหรับเด็กปฐมวัย
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

บ ท บ � ท ข อ ง ค รู ใ น ก � ร จั ด
ประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้ฟิ สิกส์
สำ�หรับเด็กปฐมวัย

ครูเป็นผู้ที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และส่งเสริมเจคติให้กับเด็กปฐมวัย 
ครูจึงจำาเป็นต้องมีบทบาทในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ฟิสิกส์ ดังนี้
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1. เตรียมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ฟิสิกส์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดยครูเลือก
เนือ้หา แนวคดิทางฟิสิกส ์และกิจกรรมทีเ่หมาะสม 
กับวัย ความสนใจ และพัฒนาการของเด็ก เช่น 
เรื่องการตกอย่างอิสระ เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก
สำาหรับเด็กปฐมวัย ดังนั้นครูควรจะปรับลดทอน
เนือ้หาหรอืแนวคดิใหเ้หมาะสมกบัพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก คือ ปรับแนวคิดเป็นเมื่อปล่อย
วัตถุลงสู่พื้นจะทำาให้วัตถุตกลงสู่พื้นเสมอ ถ้าไม่มี
แรงอืน่มากระทำา และ แนวคิดทีว่า่ความเรว็ในการ
เคลื่อนที่ของวัตถุไม่ขึ้นกับมวลของวัตถุ

2. เปิดโอกาสให้เด็กได้สำารวจตรวจสอบ
ด้วยตนเอง เพื่อนำาไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ โดย
การกระตุ้นให้เด็กได้คิด ได้ลงมือปฏิบัติ และแก้
ปัญหา เช่น เรื่องเสียง เด็กได้ลงมือสำารวจตรวจ
สอบค้นหาเสียงท่ีอยู่รอบตัวด้วยตนเองผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ เด็กรับรู้ได้ว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร 
เด็กรู้ว่าเสียงเกิดจากการกระทบกันของวัตถุ 
นอกจากน้ี เด็กสามารถนำาความรู้เรื่องเสียงไป
สร้างสรรค์ชิ้นงานหรือนำาไปแก้ปัญหาได้เช่นกัน

3. จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีการ
จัดมุมทางฟิสิกส์พื้นฐาน และส่งเสริมให้เด็กได้
เข้าไปทำากิจกรรม เช่น มุมแม่เหล็ก มุมโมเมนตัม
และการชนของวัตถุ

4. เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ต่างๆ จากการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ฟิสิกส์ เช่น เรื่องแรงและการเคล่ือนที่ 
ฝึกทักษะการสังเกตโดยให้เด็กสังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลงของวัตถุ ท่ี เกิดขึ้นหลังจากการ
ออกแรง หรือทักษะการพยากรณ์โดยให้เด็กคาด
การณ์สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้หลังจากการออกแรง หรอืคาด
การณ์ตัวแปรที่ทำาให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น

5. จัดเตรียมสถานท่ี และ วัสดุอุปกรณ์ 
เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและต้องการทำา
กิจกรรม เช่น ครูจัดเตรียมสนามเด็กเล่น และ ไม้

กลอง เพือ่ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งเสยีงทีเ่กดิ
ขึ้นรอบตัว

ขั้นตอนก�รจัดประสบก�รณ์ก�ร
เรียนรู้ฟิสิกส์สำ�หรับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์
สำาหรับเด็กปฐมวัยควรเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เปิด
โอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมจาก
ประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งครูอาจ
เป็นผู้อำานวยความสะดวก ตอบสนองต่อความ
สนใจของเดก็และสง่เสรมิความเขา้ใจในการเรยีนรู ้
ฟิสิกส์ นอกจากนี้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ฟิสิกส์ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาตนเอง
อย่างเต็มท่ี ซึ่งขั้นตอนการดำาเนินการการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์สำาหรับเด็กปฐมวัย
ประกอบด้วยรูปแบบ ดังนี้

กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 
ความรูส้ำาหรบัเดก็ปฐมวัย ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน
ดังนี้ (สสวท., 2554) 

1. ตั้งคำาถามเชิงวิทยาศาสตร์ โดยครู
เป็นผู้ตั้งคำาถามหรือครูกระตุ้นให้เด็กเป็นผู้ตั้ง
คำาถาม ครูกระตุ้นเด็กด้วยคำาถามปลายเปิดและ
เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และสิ่งที่สำาคัญคือครูควรตั้งใจฟังคำาตอบ
หรือความคิดเห็นของเด็ก (Gur, 2011) เช่น การ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องเสียง ครูถามเด็ก
ว่า เด็กๆ เด็กได้ยินเสียงอะไรไหมคะ แล้วเด็กๆ 
คิดว่าเสียงนั้นมาจากที่ไหนคะ

2. สำารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล 
โดยเดก็เปน็ผูล้งมอืสำารวจตรวจสอบ เกบ็รวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกต สำารวจ สืบค้น หรือทดลอง
ด้วยตนเอง จากนั้นมีการบันทึกผลการสำารวจ
ตรวจสอบด้วยวิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้อาจ
มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้ 
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เด็กสามารถตรวจสอบแนวคิดหรือความรู้ได้  
 (Gur, 2011) เช่น การสำารวจตรวจสอบเสียงที่
เกดิข้ึนตามธรรมชาต ิครเูปดิโอกาสใหเ้ด็กได้ลงมอื
สำารวจตรวจสอบนอกห้องเรียน

3. สร้างคำาอธิบายอย่างมีเหตุผลในการ
ตอบคำาถาม โดยใช้ผลการสำารวจตรวจสอบมา 
สรา้งคำาอธบิาย เชน่ เด็กได้ลงมอืประดิษฐอ์ปุกรณ์
ที่ทำาให้เกิดเสียงด้วยตนเอง

4. นำาเสนอผลการสำารวจตรวจสอบให้
กับผู้อื่นด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เด็กนำาเสนอ 
ชิน้งานทีไ่ดล้งมอืประดิษฐ์อปุกรณท์ีท่ำาใหเ้กดิเสยีง
ด้วยตนเอง

ตัวอย่�งก�รจัดประสบก�รณ์ก�ร
เรียนรู้ฟิสิกส์ในห้องเรียนปฐมวัย

ผู้ เ ขี ยนขอนำา เสนอตัวอย่ างการจัด
ประสบการณ์ฟิสิกส์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
ในห้องเรียนปฐมวัย เรื่องเสียง ผ่านกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ครูเริ่มกิจกรรมด้วยการเปิด
วิดีโอ”ดนตรีจากขวด” วิดีโอน้ีจะแสดงให้เห็นว่า
เสียงออกมาจากขวดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะ
เปน็การตหีรอืเปา่ จากนัน้ครตูัง้คำาถามเพ่ือกระตุ้น
ให้เด็กคิด เช่น จากวิดีโอนี้เด็กๆ สังเกตเห็นอะไร
บา้ง เสยีงท่ีเกิดขึน้เกดิจากอะไร และเสยีงทีเ่กดิขึน้
เหมือนกันไหมหรือไม่เหมือนกันอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 2 ครูให้เด็กทำาการสืบค้นเสียง
ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัว พร้อมทั้งบันทึก
ผล

ขั้นตอนที่ 3 เด็กทำาการบันทึกและสรุป
ผลสิง่ทีค่น้พบและตอบคำาถามสิง่ทีส่งสยั ผา่นการ
วาดภาพลงในใบงาน

ขั้นตอนที่ 4 เด็กนำาเสนอสิ่งที่พวกเขาค้น
พบดว้ยการพดูอธิบายผา่นภาพวาดในใบงาน จาก

นั้นครูและเด็กร่วมกันสรุปกิจกรรม และครูอาจ 
ตั้งคำาถามเพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียง
เพิ่มเติม เช่น ถ้านำาอุปกรณ์ต่างๆ ใส่ลงไปในน้ำา
แล้วทำาการเคาะอุปกรณ์เหล่านี้จะเกิดอะไรข้ึน 
เป็นต้น

อีกหนึ่งตัวอย่างการจัดประสบการณ์
ฟิสิกส์เรื่องเสียงผ่านกิจกรรมกลางแจ้งที่ผู้เขียน 
ขอนำาเสนอ มีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ครูตั้งคำาถามกระตุ้นความ
สนใจของเด็กและชวนให้เด็กๆ คิด เช่น เด็กๆ 
สงัเกตดซูวิา่สิง่ของทีอ่ยูร่อบตวัเรามอีะไรบา้งทีจ่ะ
ทำาใหเ้กิดเสยีง จากนัน้ครตัูง้โจทยใ์หเ้ดก็ๆ ลองหา
สิ่งต่างๆ ที่ทำาให้เกิดเสียงมา 10 อย่าง

ขั้นตอนที่ 2 เด็กลงมือทำาการสืบค้น 
สิ่งต่างๆ ที่ทำาให้เกิดเสียงมา 10 อย่าง

ขั้นตอนที่  3 เด็กทำาการบันทึกและ 
สรุปผลสิ่งที่ค้นพบ

ขั้นตอนที่ 4 เด็กนำาเสนอสิ่งที่พวกเขาค้น
พบ สดุทา้ยครแูละเด็กรว่มกันสรปุกิจกรรม และครู
อาจตั้งคำาถามเพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เสียงเพิ่มเติม เช่น เด็กๆ สังเกตเห็นไหมว่าเมื่อ
เด็กๆ นำากิ่งไม้เคาะลงบนกระดานลื่นนอกจาก
เสียงที่เกิดขึ้น เด็กๆ สังเกตเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
เด็กๆ เหน็ไหมว่าเมือ่เคาะลงบนกระดานลืน่จะเกิด
เสยีงขึน้ และถ้าเดก็ๆ นำามอืมาวางบนกระดานลืน่ 
เดก็ๆ จะพบว่ากระดานล่ืนเกดิการสัน่ ครอูาจถาม
เพิม่เตมิ เชน่ เดก็ๆ คดิว่าเสยีงทีเ่กดิขึน้จะทำาใหส้ิง่
ต่างเกิดการสั่นด้วยหรือไม่

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่จะ
นำามาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์ให้แก่เด็ก  
ได้แก่เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ครูเร่ิมกิจกรรมด้วยการ
เล่านิทาน เรื่องชายชนบทกับแม่น้ำา เป็นเรื่องราว 
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เกีย่วกบั ชายคนหนึง่ทีก่ำาลงัจะขา้มไปยังอกีฝัง่หน่ึง
ของแม่น้ำา ชายคนนั้นเกิดความสงสัยว่าบริเวณใด
จะเป็นบริเวณท่ีดีที่สุดที่จะทำาให้เขาข้ามแม่น้ำาไป
ได้อย่างปลอดภัย ชายคนนั้นพยายามคิดหาวิธี
ในการข้ามไปอีกฝั่ง ไม่นานนักเขาก็คิดขึ้นได้ว่า 
บริเวณที่น้ำาไหลเงียบที่สุดก็คือจุดที่น้ำาลึกที่สุดแต่
บริเวณท่ีน้ำาไหลเสียงดังที่สุดก็คือจุดที่น้ำาตื้นที่สุด 
ดังนั้นเขาจึงเลือกข้ามตรงบริเวณที่น้ำาไหลเสียงดัง
ทำาให้เขาสามารถขา้มไปยังอกีฝัง่ได้อย่างปลอดภยั 
(ไม่ปรากฏผู้แต่ง, 2018) จากน้ันครูต้ังคำาถาม
กระตุ้นความสนใจของเด็กและชวนให้เด็กๆ คิด 
เช่น ถ้าน้ำาลึกมากๆ จนไม่ได้ยินเสียงของน้ำาไหล 
เด็กๆ จะช่วยชายชนบทให้ข้ามไปยังอีกฝั่งของ
แม่น้ำาอย่างไรได้บ้าง

ขั้นตอนที่ 2 เด็กทำาการสำารวจตรวจ
สอบ สืบค้นหาวิธีที่จะช่วยชายชนบท โดยครู
เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประดิษฐ์ ได้แก่ 
ลูกโป่ง กระดาษหลัง โฟม ขวดพลาสติก ยาง 
และสก๊อตเทป ในขั้นตอนนี้เด็กต้องมีความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องการจม การลอย 
และคุณสมบัติของอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 3 เด็กสร้างคำาอธิบายผ่านการ
ประดิษฐ์ชิ้นงาน 

ขัน้ตอนที ่4 เดก็นำาเสนอชิน้งาน โดยการ
พูดอธิบายถึงการเลือกใช้วัสดุ การนำาไปใช้งาน 
และแนวคิดทางฟิสิกส์ที่ทำาให้เกิดชิ้นงานนี้ขึ้นมา
ได้ จากน้ันครูและเด็กร่วมกันสรุปกิจกรรม และ

ครูอาจตั้งคำาถามเพื่อขยายองค์ความรู้เพิ่มเติม 
เช่น เด็กๆ คิดว่านอกจากอุปกรณ์ที่ครูเตรียมให้
สามารถเลือกใช้อุปกรณ์อะไรได้อีกบ้าง เป็นต้น

บทสรุป
ฟิ สิ ก ส์ เ ป็ น พื้ น ฐ า น สำ า คั ญ ใ น ก า ร

สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีบทบาทสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิต
และการทำางานเป็นอย่างมาก การเรียนรู้ฟิสิกส์
สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย สิ่งที่สำาคัญ
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์ในเด็ก
ปฐมวัย คือ ควรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กและเป็น
สิ่งท่ีเด็กสนใจ ครูอาจกระตุ้นให้เด็กเกิดความ
สนใจจากการใช้สื่อ อุปกรณ์ หรือการพาเด็กไป
ทัศนศึกษา ให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก
ผ่านการลงมือปฏิบัติ การสืบค้น การตรวจสอบ 
ด้วยตนเอง และกระบวนการที่ครูจะเลือกใช้ใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์ให้กับเด็ก
มีด้วยกันหลายกระบวนการ ครูสามารถเลือก
จัดได้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จึงอาจกล่าวได้ว่า 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฟิสิกส์ทำาให้เด็ก
ได้รับพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้และทักษะที่
สามารถนำาไปใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน และมีเจตคติ
ที่ดีทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้ส่งเสริมพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน
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