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บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที่ 19 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงถึงจุดมุ่งหมาย และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัด: เรียนรู้ และสามารถใช้ทักษะท่ีก่อให้เกิดรายได้ให้เป็นประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง 

สาระการเรียนรู:้ แสดงความสามารถทางอาชีพโดยการใช้ทักษะที่สร้างรายได้อย่างน้อยหนึ่งทักษะ 

 

กลุ่มอายุ:  6 – 8 ป ี  

ป:ี  2 

หัวข้อหลัก: การเตรียมอาหารท้องถิ่น 

บทเรียน: ฝึกการท าอาหารอย่างปลอดภยั 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  10 นาทีส าหรับการจดบันทึก 

                                 35 นาทีส าหรับบทเรียน                                    

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้     
เด็กสามารถบอกวิธีที่จะท าอาหารอย่างปลอดภัยอย่างน้อยห้าวิธ ี 
 

              อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                                   
 

  

 กระดาษ 

 ดินสอหรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ 
  

                   อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:  
 มีกิจกรรมทางเลือกหลายอย่างที่จัดเตรียมไว้ สิ่งของที่ต้องใช้ระบุอยู่ในคู่มือการท ากิจกรรม 

 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม:    
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              1. อ่านบทเรียนทั้งหมดให้จบ  
2. รวบรวมอุปกรณ์ 
3. เขียนค าถามสองค าถามไว้บนกระดาน 

 คนในชุมชนของเราท าอาหารอย่างไร? 

 อาหารจานไหนที่คนเราทานบ่อยที่สุด? 
4. พิจารณาวิธีท าอาหารท้องถิ่น และประเภทของอาหาร เพื่อช่วยเด็กๆสร้างความคิดในชั้นเรียน 
5. พิจารณาวิธีท าอาหารท้องถิ่นและเตรียมรายการหลักการท าอาหารอย่างปลอดภัยเพื่อปกป้อง
เด็กๆเวลาอยู่ในครัว ดูในส่วนการน าเสนอ /กิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนเพื่อเป็นแนวทาง 
6. อธิษฐาน: 

 ขอบคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสท่ีได้สอนลูกๆของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงน าทางในขณะที่สอน
บทเรียนนี้ 

 ขอให้พระเจ้าช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า: 
o พระเจ้าทรงรัก และห่วงใยพวกเราทุกคน 

o พวกเราสามารถพูดกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลเางคืนก็ตาม  

 สดุดีพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระองค์ทรงท า และจะด าเนินต่อไปในชีวิต และหัวใจของนักเรียนทั้งหลาย  
 

 
 
     ขั้นตอนการเรียนการสอน : 
 

การน าเข้าสู่บทเรียน: 

  

   พูดว่า: วันนี้พวกเราจะเริ่มด้วยการเขียนรายการ หรือวาดภาพ เพื่อตอบค าถาม ที่
ตรูได้เขียนไว้บนกระดาน เรามาอ่านค าถามด้วยกัน  

 คนในชุมชนของเราท าอาหารอย่างไร? 

 อาหารจานไหนที่คนเราทานบ่อยที่สุด? 
หากว่าเด็กๆต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้น ให้พวกเขาคิดเกี่ยวกับ 

 เป็นอาหารทอด ย่าง ต้ม หรือทานดิบๆ เป็นต้น 
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 อาหารแบบไหนที่พวกเขาทานที่บ้านเป็นประจ า 

 อาหารแบบไหนที่บ้านอื่นในชุมชนของพวกเขาทานกัน 
 

 ตัวเลือก : แทนที่จะให้นักเรียนเร่ิมบันทึก ให้พวกเขาแบ่งกันดูสูตรอาหารที่พวกเขาเตรียมมาจากบ้านก่อน 
จากนั้นให้พวกเขาใช้ค าถามเหล่านี้ ในการเริ่มการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน 
 

 

 
 การน าเสนอ/ กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

  
 

 

 

  พูดว่า : นักเรียนคนไหนที่พร้อมจะแบ่งปันความคิดกับพวกเรา
เกี่ยวกับการเตรียมอาหาร และอะไรท่ีพวกเราจะทานกัน?  เขียนสองหัวข้อไว้บนกระดาน “ประเภท” และ 
“วิธีการ” และบันทึกสิ่งที่นักเรียนพูดตามหัวข้อท่ีเหมาะสม 
 
พูดว่า:  ในชั้นเรียนคราวที่แล้ว นักเรียนจัดกลุ่มวางแผนท าอาหารกันแล้ว วันนี้นักเรียนยังจะต้องท างานกับ
เพื่อนๆในกลุ่มเดิม  

 งานของนักเรียนคือสมมติว่านักเรียนจะต้องไปสอนน้องชายหรือน้องสาว ในการท างานอาหาร 

 เนื่องจากจะต้องสอนคนที่เด็กกว่า เป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่นักเรียนจะต้องจัดเตรียมสถาที่ท าอาหารที่
ปลอดภัย 

 เพราะอะไรถึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่ป้องกันตัวเราในระหว่างท าอาหาร? ให้นักเรียนตอบ ช่วยพวก
เขาคิดถึงอันตรายต่างๆในครัว เช่น 

 มีดที่คม 

 เตาไฟที่ร้อน/ ไฟ 

 ผักผลไม้ที่ไม่สะอาดสามารถท าให้เราป่วยได ้
 
 พูดว่า : เพื่อให้พวกเราปลอดภัยในขณะที่ท ากับข้าว มีข้อแนะน าอะไรบ้างที่พวกเราต้องปฏิบัติตาม? ให้นักเรียน
 ท างานร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม  ให้ใครคนหนึ่งในกลุ่มเขียนรายการความปลอดภัย ในระหว่างที่นักเรียนก าลัง
 แลกเปลี่ยนความคิดกัน  
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 ให้เวลานักเรียนประมาณสิบนาทีเพื่อท ารายการ 
  
 พูดว่า : ใครคิดว่ามีกฎความปลอดภัยดีๆแล้วบ้าง? ให้แต่ละกลุ่มแบ่งปันความคิดร่วมกันในชั้นเรียน และเขียน
 รายการ บนกระดาน  
 
 นักเรียนควรจะคิดถึงสิ่งต่อไปนี้ (ปรับรายการนี้เพื่อให้สะท้อนล าดับความส าคัญของแต่ละชุมชน) 
  1. ดูแลอย่างระมัดระวังในเวลาที่ท าอาหารที่ต้องใช้อุณหภูมิสูง 
  2. ระวังไอน้้า (เหนือของเหลวที่ก าลังเดือด) 
  3.ให้เอาที่จับหม้อหรือกระทะไว้ด้านใน เพ่ือไม่ให้มันยื่นออกมา ซ่ึงอาจจะมีใครมาชนมันและท าให้ 
  มันต้องตกลงมาจากเตาได้  
  4. เก็บผ้าที่ใช้จับหม้อให้ห่างจากเตา/ไฟ 
  5. ล้างมือก่อนท าอาหาร 
  6. ล้างมืออีกครั้งหลังเตรียมเนื้อดิบ ปลาสด และหรือไข่สด 
  7. อย่าให้เนื้อดิย ปลาสด และหรือไข่สัมผัสกับอาหารอย่างอื่นที่ทานโดยไม่ต้องปรุง 
  8. ใช้วิธีท าความสะอาดของท้องถิ่น (น้ า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) ล้างและแช่ผักผลไม้ก่อนที่จะน าไปทาน 
  ดิบๆ  
  9.  หากว่าท้าอะไรหกลงบนพื้น ให้ท้าความสะอาด เพ่ือป้องกันการลื่นล้ม 
  10.  ใช้ว ิธีชั่งตวงที่เหมาะสม 
  11. ระมัดระวังเวลาที่ใช้มีดคม ระวังบาดนิ้วมือหรืออาจจะหั่นถูกนิ้วขาดได ้
 
 หลังจากท่ีเขียนความคิดเหล่านี้บนกระดาน ให้ใส่ดาวกับรายการที่มีความส าคัญท่ีสุด (ไม่เกินสิบรายการ) 
รายการเหล่านี้ให้นักเรียนคัดลอกลงในกระดาษของนักเรียน 
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การสรุปบทเรียน:   
 

 

 
 

 

 

 พูดว่า: พระเจ้าทรงประทานพรสวรรค์
และความสามารถให้แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะชอบการท าอาหาร แต่บางคนอาจจะอยากให้ไม่ต้องมี
โอกาสในการท าอาหารเลย ส าหรับพวกเราทุกคน การมีสุขภาพสมบูรณ์เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก หากว่าเราจะเติบโต
เป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างที่พระองค์ทรงสร้างให้พวกเราเป็น เพื่อให้พวกเรามีสุขภาพแข็งแรง มันเป็นที่สิ่งส าคัญ
มากที่พวกเราจะต้องทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และอยู่อย่างปลอดภัยเวลาท่ีคนอื่นก าลังท าอาหารอยู่  
 
พูดว่า: ให้แต่ละคนเขียนรายการหลักการท าอาหารอย่างปลอดภัยที่เราท ากันวันนี้ แล้วเอากลับไปบ้าน แบ่งปันให้
คนในครอบครัวและในชุมชนของพวกเรา การท าอย่างนี้เท่ากับนักเรียนได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรู้ที่พระเจ้า
ประทานให้กับนักเรียนทุกคน 
 
ให้นักเรียนลอกรายการบนกระดานลงบนกระดาษของพวกเขา คุณครูอาจจะวาดภาพถัดจากแต่ละรายการ 
เพื่อให้นักเรียนที่ยังก าลังเรียนวิธีการเขียน สามารถวาดภาพแทนได ้
 
ลอกรายการนี้เก็บไว้ส าหรับชั้นเรียนการท าอาหารในคราวต่อไป 
 
 
กิจกรรมเสริม: 
หากว่ามีวัสดุพร้อม ความคิดต่อไปนี้อาจจะเป็นทางเลือกส าหรับการสอน สาระส าคัญของบทเรียนนี ้

 
 

 

 ให้นักเรียนเล่นละครสั้นๆ เก่ียวกับความปลอดภัย
 ในครัว  

 จัดนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละส่ีถึงหกคน 

 ให้พวกเขาแสดงละครของพวกเขาสองครั้ง 

 ครั้งแรกแสดงถึงสิ่งที่ไม่ได้ท า เพื่อความปลอดภัยในครัว (วิธีที่ผิด) 

 ครั้งที่สองให้พวกเขาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด และแสดงให้เห็นวิธีท างานที่ปลอดภัยในห้องครัว (วิธีที่
ถูก) 
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 สิ่งของที่ต้องเตรียม รายการที่ใช้แสดงแทนห้องครัว กระดาษแข็ง / มีดกระดาษ เตาปลอม เป็น
ต้น 

 

 
 

 

   

 

  วาดภาพบนกระดาน หรือบน
 กระดาษ เพื่อแสดงให้เห็นคนที่ท าอาหารด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัย  

 ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มเล็กๆ ท ารายการของสิ่งที่ท าผิดในภาพ 
 หากว่านักเรียนมีกระดาษ ให้พวกเราวาดภาพที่แสดงให้เห็นวิธีการที่ถูกต้อง 
 นักเรียนสามารถน ากระดาษแผ่นนี้กลับไปบ้านและแบ่งปันกับคนในครอบครัวและ

เพื่อนบ้าน 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่เหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรม
ใดที่ไม่เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอย่างไรส าหรับบทเรียนถัดไป?)  
 
 
  
  
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:  
 
 
   
   

 


