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 บทเรียนการรับรูบทที ่37 ภาค 2 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  ทําอาหารพื้นบานแบบงาย ๆ 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกไดถึงความปลอดภัยในการทําอาหารอยางนอยหน่ึงอยาง 

2. เด็กสามารถใชระบบชั่งตวง และการใชเคร่ืองใชในการทําอาหารแบบงาย ๆ ได 

3. เด็กสามารถพัฒนาทักษะคณิตศาสตรขั้นพื้นฐานโดยการวัดชั่งตวงและการนับได 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. อุปกรณสําหรับชั่งตวง เชน ถวยตวงและชอนตวง 

2. ชามใบใหญ 

3. นํ้าหน่ึงเหยือกเต็ม 

4. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

5. สีเทียน หรือดินสอสี 

6. ทางเลือก: พลาสติกใส (ใหญพอท่ีจะปดกระดาษท้ังแผนได) หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

7. สูตรทําอาหารพื้นบานงาย ๆ และเคร่ืองปรุงท่ีจะทําอาหารชนิดน้ัน ๆ (หรือใชสูตรอาหารท่ีอยูทาย

บทเรียนก็ได) 
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8. โตะอาหาร ตามประเพณีทองถิ่น 
 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

       1. แปงทําอาหาร พอสําหรับใสเต็มชามแตละชาม 

 2. ชาม ขนาดกลาง เด็กสามคนตอชามหน่ึงใบ 

 3. เคร่ืองตวง -ถวยตวง ชอนตวง พอสําหรับเด็กฝกการตวงแปง 

 
 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ เพื่อพวกเจาจะมีความสนุกสนานในการทํางานรวมกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

 

ส่ิงท่ีผูสอนตองเตรียมสําหรับกิจกรรมเสริม: 

1. รวบรวมอุปกรณ 

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 
   

การนําเขาสูบทเรียน: 

 
 

 

 
• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

o ส่ิงท่ีเร่ิมตนดวยอักษรตัวน้ีคือ:            
____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 

o พรุงน้ีคือวัน ________________ 

o เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

o ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   

• อากาศ: 

o อากาศวันน้ี 
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o เส้ือผาวันน้ี 

o กราฟพยากรณอากาศ  
• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามนําการอภิปราย:  
_____________________________ 

o นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ:        
________________________________ 

• เร่ืองเลา  
o _____________________________________________ 

 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 
• __________________________________ 
• __________________________________ 
• __________________________________ 

• ฝกกลามเน้ือมัดใหญ: (รองเพลง เตนรํา เคล่ือนไหว) 

o  เก็บลูกแพร – ใหเด็กเขาแถวเปนวงกลม ขอใหเด็ก ๆ แสดงทาทางกําลังเก็บผลไมจากตน

หรือกําลังเก็บผักหรือถอนตนผักขึ้นจากดิน ตัวอยางเชน ครูบอกวา “เก็บแอปเปล” เด็ก ๆ จะแสดง

ทาทางพรอมกันวา กําลังเก็บผลแอปเปลจากตน (ใหยืดตัวขึ้นสูง เขยงเทา เอามือทําทาเด็ดผลแอป

เปล) แลวเปล่ียนใหเด็กแตละคนพูดวา จะเก็บผลไม เก็บผัก หรือถอนผัก อะไรก็แลวแต พรอมท้ัง

ทําทาประกอบดวย 
 

 
  การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

การทําอาหารอยางปลอดภัย

 
 

 

• เรียกเด็กใหมารวมกัน พูดวา: เมื่อถึงเวลาตองทานอาหาร โดยปกติเราตองทําอาหารเสียกอน สิ่ง   

ตาง ๆ ที่เรานํามาผสมกันในการทําอาหารเราเรียกวา เครื่องปรุง หรือสวนประกอบ เมื่อเราปรุง

อาหารเราตองใชสวนประกอบของอะไรบาง? (คําตอบอาจจะเปน: ผลไม ผัก เน้ือ เคร่ืองเทศ แปง นํ้า 

นํ้าตาล และอื่น ๆ) 
  

• เมื่อเราปรุงอาหารเราจะตองใสสวนประกอบใหพอเหมาะโดยการชั่งตวง ใหเรามาชั่งหรือตวง

สวนประกอบบางอยาง ใหใชเคร่ืองตวงตามท่ีคนพื้นบานใชวัดตวงสวนประกอบตาง ๆ ในการปรุงอาหาร 

เชน การตวงนํ้าใสในหมอหรือในชาม ตัวอยางเชน ใหตวงดูวานํ้าหน่ึงถวยมีกี่มิลลิลิตร หรือตวงใสภาชนะอื่น 

ดูวามีนํ้าเทาไร ขณะท่ีตวงใหเด็ก ๆ ดู พรอมนับจํานวนไปดวย 
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• เมื่อปรุงอาหารสิ่งสําคัญคือตองปลอดภัย ใหพูดถึงสิ่งตาง ๆ ที่ตองระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย

ในขณะปรุงอาหาร มีอยูสี่ประการที่จะตองจดจํา ดูซิวาเราจะจําไดทั้งหมดไหม? 
 

 
• ประการแรก สําคัญมาก ตองลางมือใหสะอาดกอน เพื่อกําจัดเชื้อโรคใหออกจากมือของเรากอนไป

จับอาหาร เพื่อไมใหเชื้อโรคปนเปอนในอาหาร ดังนั้นส่ิงสําคัญประการแรกที่เราตองทํากอนปรุง

อาหารคืออะไร? (ลางมือใหสะอาดกอน) ใหเด็ก ๆ แสดงทาลางมือ 
 
• ประการที่สอง การที่จะทําใหตัวเองปลอดภัยขณะปรุงอาหารก็คือ อยูหาง ๆ จากของที่รอน อยูหาง

จากเตาไฟ จากน้ํามันหรือน้ําที่กําลังเดือด อยาจับของรอนดวยมือเปลา ขอใหผูใหญชวยเม่ือตอง

ทําอะไรเก่ียวกับของรอน เชน ผัด ทอด หรือ ตม อยาใหผมหรือเสื้อผาอยูใกลเปลวไฟ ดังนั้นสิ่งที่

เราตองจดจําประการที่สองเพ่ือจะปลอดภัยขณะปรุงอาหารคืออะไร? (ใหอยูหางความรอน) ใหสมมุติ

วาโตะหรือเกาอี้เปนเตาไฟท่ีกําลังมีไฟ ใหครูแสดงใหเด็กดูวา เขาควรจะอยูหางขนาดไหน  
 

• ประการที่สามที่จะตองจดจําเพ่ือความปลอดภัยขณะปรุงอาหาร คือตองแนใจวาไขหรือเนื้อที่ปรุง

นั้นสุกอยางทั่วถึงดีแลวคอยรับประทาน เนื้อและไขมีอะไรบางอยางที่อยูภายในที่เรามองไมเห็น 

สามารถทําใหเราเจ็บปวยได ถาเราไมทําใหสุกจริง ๆ เมื่อเนื้อและไขไดรับความรอนอยางเพียงพอ 

ก็สามารถฆาเชื้อโรคที่อยูในนั้นได ดังนั้นส่ิงที่เราตองจดจําประการที่สามเพื่อความปลอดภัยในการ

ปรุงอาหารคืออะไร? (ปรุงอาหารใหสุกดี) ใหเด็ก ๆ แสดงทาการปรุงอาหาร แลวมีบางคนถามวาสุกดีหรือ

ยัง แลวอีกบางคนจะบอกวาสุกดีแลว 
 

 
• ประการสุดทายที่ตองจดจํา เพื่อความปลอดภัยในการปรุงอาหารคือ การลางผัก ผลไม และ

สวนประกอบอื่น ๆ ที่นํามาปรุงอาหารใหสะอาดดี กอนนําไปปรุงอาหาร ทั้งแมลงและยาฆาแมลงที่

ปนเปอนมากับผลไม ผัก และสิ่งอื่น ๆ สามารถทําใหเราเจ็บปวยได ตองลางใหสะอาดดีจริง ๆ 

กอนรับประทาน หรือนําไปปรุงอาหาร ดังนั้นส่ิงที่เราตองจดจําประการที่ส่ีเพื่อความปลอดภัยใน

การปรุงอาหารคืออะไร? (ตองลางผัก และผลไมใหสะอาด) ใหบอกชื่อผักหรือผลไมบางอยาง แลวใหเด็ก ๆ 

แสดงทาลางผลไมหรือผักตามท่ีครูเอยชื่อ ทําหลาย ๆ ชนิด ตามท่ีเด็ก ๆ รูจักผักและผลไมในทองถิ่นของเขา 
 
• ใหทบทวนกฎตาง ๆ โดยชูน้ิวขึ้นนับแตละกฎ ใหเด็กทุกคนทําไปพรอมกับครู ใหชูน้ิวตามลําดับขอท่ีเอยถึง ทํา

2-3 เท่ียวจนกวาจะแนใจวาเด็ก ๆ จะจําได 
 

ภาพอาหารจานโปรด 
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• แจกกระดาษ ใหเด็ก ๆ วาดภาพ ระบายสีอาหารจานโปรดของเขา เสร็จแลวเอาพลาสติกใสทับขางบนภาพ 

(ถามี) เพื่อจะใชภาพเปนท่ีรองจานในกิจกรรมตอไป  

การจัดโตะอาหาร 

 
 

 
• ใหใชอุปกรณท่ีครูสามารถจัดเตรียมมาเสนอเพื่อสอนในการจัดโตะอาหารตามประเพณีในทองถิ่น ใหเด็กแต

ละคนหรือจับคู ใหวางท่ีรองจานไวในท่ีท่ีถูกตองบนโตะอาหาร ใหเด็ก ๆ ฝกทําดวยตัวเขาเอง เมื่อครูอธิบาย

และทําเปนตัวอยางเรียบรอยแลว 

สนุกกับการทําอาหาร 

 
 

 
• ใหทําอาหารพื้นบานงาย ๆ ท่ีรูจักกันดีท่ัวไป โดยคิดสูตรอาหารกันเอง หรือใชสูตรอาหารท่ีทายบทเรียน ใหพา

เด็ก ๆ ไปลางมือใหสะอาดกอนแลวคอยลงมือชวยกันทําอาหาร โดยปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในขณะ

ปรุงอาหารท้ังส่ีขอ 
 
 

การสรุปบทเรียน:    

 
 

 

 
 

• ใหถามวา: เธอชอบอะไรเปนพิเศษในการทําอาหารรวมกัน? (คําตอบอาจจะแตกตางกันไป) มีสิ่งที่เราตอง

ทําอะไรอื่นอีกในการปรุงอาหารของเราวันนี?้ (คําตอบขึ้นอยูกับชนิดของอาหารท่ีทํา) มีอะไรบางที่เมื่อกลับ

บานแลวจะไปบอกใหคุณพอคุณแมทราบถึงความปลอดภัยตาง ๆ ในหองครัว (คําตอบก็คือกฎของความ

ปลอดภัยท่ีไดกลาวมาแลวในบทเรียน ใหเด็กแตละคนบอกถึงกฎแตละขอ)   
 
• ใหเด็กรวมชั้น เราจะมาทานอาหารนี้ดวยกัน ใหเราขอบคุณพระเจาสําหรับอาหาร ใหทุกคนหลับตา กม

ศีรษะ เอามือประสานกัน 
ขาแตพระเจา  
ขอบคุณพระองคสําหรับอาหารที่เราจะรับประทานดวยกัน   
ขอบคุณพระองค ที่พวกขาพระองคสามารถทําอาหาร 

ใหมีรสอรอยที่จะรับประทานได 

ขอบพระคุณพระองคที่ทรงจัดเตรียมทุกอยางใหแกขาพระองค   
อาเมน 
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• ใหเสิรฟอาหารซึ่งกันและกัน ใหพวกเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับเร่ืองอาหารท่ีพวกเขาชอบรับประทานกับครอบครัวของ

เขา 

ก ิจกรรมเสริม: 

 

 

• จัดเด็กเปนกลุม กลุมละสามคน แจกถวยท่ีมีแปงเต็มถวยใหเด็กแตละกลุม กลุมละหน่ึงถวย พรอมท้ังถวยตวง 

ใหแตละกลุมหัดตวงแปงและเลนกันแปง ใหเลือกสถานท่ีท่ีทําความสะอาดไดงาย เพราะแปงจะฟุงกระจาย

และเปรอะเปอน 
 

สูตร: กวยเตี๋ยวไก :  (กิจกรรมน้ี ตองมีเตา หมอ ชามและชอน เพื่อรับประทาน เมื่อทําเสร็จ) 

 เคร่ืองปรุง: 

 นํ้าซุปไก ประมาณ 1½ ลิตร (46 ออนซ หรือ 1380 มล.) ปรุงรสเค็มพอดี  

 เน้ือไก ไมมีกระดูกหรือหนัง ประมาณ 1 กิโลกรัม 

 เสนบะหมี่ 1 กิโลกรัม ตอเด็ก 8 คน (หรือแลวแตครูจะคํานวณ) 

 หัวหอม 2 หัว 

 แครอท 2 หัว 

 ซาเลอร่ี / ตนหอม ผักชี (ถาเด็กชอบ) 

  พริกไทยปน (ถาเด็กชอบ) 

 
 วิธีทํา: ห่ันไกเปนชิ้นเล็ก ๆ ห่ันแครอท หัวหอมใหญ นําไก แครอท หัวหอมใหญ ท่ีห่ันไว ใสในหมอนํ้าซุปท่ี 

 เตรียมไว ตมจนไกสุกดี เมื่อไกสุกใหใสเสนบะหมี่ลงไป คนใหท่ัว พอบะหมี่สุกก็ยกลง ตักใสถวย ใสผักชี  

 ตนหอม โรยพริกไทย ปรุงรสตามชอบ    

 ปริมาณเคร่ืองปรุงน้ี สําหรับเด็กประมาณ 8 คน ถามีเด็กมากกวาน้ี ก็ตองเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นตามจํานวนของ 

 เด็ก 

การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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