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คำ�นำ�
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1 เล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฐานพุทธศักราช 2551 สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนและครูใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร มีสมรรถนะสำ�คัญด้านการสื่อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และทำ�ประโยชน์ให้สงั คม เพือ่ ให้สามารถดำ�รงชีวติ อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมไทยและ
สังคมโลกได้อย่างมีความสุข
หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยีเล่มนี้ ยึดแนวคิดการจัดการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญใช้หลักการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และสามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โดยพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการความคิดรวบยอด ที่
เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Active Learning) และเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brainbased Learning) เน้นการเรียนรู้ให้ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) เน้นทักษะที่สร้าง
เสริมความเข้าใจทีค่ งทนของนักเรียนซึง่ เป็นผลลัพธ์ปลายทางทีต่ อ้ งการให้เกิดตามหลักสูตรการจัด
ทำ� หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยีเล่มนี้ คณะผูจ้ ดั ทำ�ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในสาขาวิ ช าและการพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู้ ได้ ศึ ก ษาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 อย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านวิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะสำ�คัญของ
นักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี สาระการเรียนรู้แกนกลาง
แนวทางการจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แล้วจึงนำ�องค์ความรู้ที่ได้มา
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วยตัวชี้วัดชั้นปี ผังมโนทัศน์สาระ
การเรียนรู้ ประโยชน์จากการเรียน คำ�ถามชวนคิด เนื้อหาสาระต่าง ๆ นานา น่ารู้ แหล่งสืบค้น
ความรู้ ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหา บทสรุป กิจกรรมเสนอแนะ โครงงาน การประยุกต์ใช้ และคำ�ถาม
ทบทวน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คงทน และเกิดการ
เรียนรู้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตร
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1 จะ
ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะพื้นฐานในการทำ�งาน การจัดการ การคิดสร้างสรรค์และ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�รงชีวิต เพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
										คณะผูจัดทำ�

คำ�ชี้แจง

คำ�นำ�

หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 เล่มนี้
ได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย
1. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนแต่ละชั้นปี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้มีรหัสกำ�กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เช่น ง 1.1 ป. 1/1 (รหัสแต่ละตัวมีความ
หมายดังนี้ ง คือ กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 1.1 คือ สาระที่ 1 การดำ�รง
ชีวติ และครอบครัว มาตรฐานการเรียนรูข้ อ้ ที่ 1 ป. 1/1 คือ ตัวชีว้ ดั ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ข้อที่ 1)
2. ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ เป็นผังทีแ่ สดงขอบข่ายเนือ้ หาสาระในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
โดยมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ และหัวข้อหลักของเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ
3. ประโยชน์จากการเรียนรู้ คือ ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากเรียนจบในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ซึ่งเขียนไว้เป็นประเด็นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำ�ความรู้และทักษะจากการเรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจำ�วัน
4. คำ�ถามชวนคิด เป็นคำ�ถามหรือสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัยและ
สนใจที่จะค้นหาคำ�ตอบ
5. เนือ้ หา ตรงตามสาระมาตรฐานการเรียนรูแ้ กนกลาง โดยแบ่งเนือ้ หาเป็นช่วง ๆ แล้วแทรก
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่พอเหมาะกับการเรียน รวมทั้งมีการนำ�เสนอด้วยภาพ ตาราง แผนภูมิ
และแผนที่ความคิด เพื่อเป็นสื่อให้นักเรียนสร้างความคิดรวบยอดและเกิดความเข้าใจที่คงทน
6. เรื่องน่ารู้ เป็นความรู้เสริมหรือเกร็ดความรู้เพื่อเพิ่มพูนให้นักเรียนมีความรู้กว้างขวางขึ้น
โดยคัดสรรเฉพาะเรื่องที่ผู้เรียนควรรู้
7. กิจกรรมเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่กำ�หนดไว้เมื่อจบเนื้อหาแต่ละตอนหรือแต่ละ
หัวข้อ เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย ใช้แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน สะดวกในการปฏิบตั ิ กระตุน้ ให้นกั เรียนได้คดิ และส่งเสริม
ให้ศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยครูผู้สอน/
นักเรียนสามารถนำ�กิจกรรมดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้
8. แหล่งสืบค้นความรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือ สถานที่ บุคคล
เป็นต้นเพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้ที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนเพิ่มเติม
9. ผังมโนทัศน์สรุปเนือ้ หา เป็นการสรุปเนือ้ หาหลังจากจบหัวเรือ่ งของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ซึ่งนำ�เสนอเป็นผังมโนทัศน์ (Concept Map) เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้

10. กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมบูรณาการทักษะทีร่ วมหลักการและความคิดรวบยอดใน
เรื่องต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วมาประยุกต์ในการปฏิบัติกิจกรรม
11. โครงงาน เป็นการเสนอแนะหัวข้อโครงงานและแนวทางการปฏิบัติโครงงานที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีของหน่วยการเรียนรู้นั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การ
วางแผน และการแก้ปัญหาของนักเรียน
12. การประยุกต์ใช้ เป็นกิจกรรมทีเ่ สนอแนะให้นกั เรียนได้นำ�ความรู้ ทักษะในการประยุกต์
ความรู้ในหน่วยการเรียนรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
13. คำ�ถามทบทวน เป็นคำ�ถามเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจเนื้อหาของนักเรียน
14. บรรณานุกรม เป็นรายชื่อหนังสือ เอกสาร หรือเว็บไซต์ที่ใช้ค้นคว้าอ้างอิงประกอบการ
เขียน
15. อภิธานศัพท์ เป็นการนำ�คำ�สำ�คัญ ที่แทรกอยู่ในเนื้อหามาอธิบาย และจัดเรียงตามลำ�ดับ
ตัวอักษรเพื่อสะดวกในการค้นคว้า
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การทำ�งาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง

1

หน่วยการเรียนรู้ที่

ตัวชี้วัดชั้นปี

1. บอกวิธีการทำ�งานเพื่อช่วยเหลือตนเอง (ง 1.1 ป. 1/1)
2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทำ�งานอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป. 1/2)
3. ทำ�งานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา (ง 1.1 ป. 1/3)

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้
การแต่งกาย
ให้เหมาะสมกับฤดูกาล

การแต่งกายให้เหมาะสม
กับโอกาสและสถานที่

การดูแลรักษาเสื้อผ้า การดูแลรักษาเสื้อผ้า
ขณะสวมใส่
ที่สวมใส่แล้ว

การแต่งกายด้วยตนเอง
วิธีการ
เสื้อผ้า
แต่งกายด้วยตนเอง และเครื่องแต่งกาย
การจัดตู้
หรือชั้นวางรองเท้า

การดูแลรักษาเสื้อผ้า

การทำ�งาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง

การจัดโต๊ะ ตู้ และชั้น
การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ และชั้นวางหนังสือ

ประโยชน์จากการเรียน
1. แต่ ง กายและดู แ ลรั ก ษาเสื้ อ ผ้ า ได้ ด้ ว ย�
ตนเอง
2. จัดเก็บของเล่น ของใช้ส่วนตัว จัดโต๊ะ ตู้�
และชั้นได้อย่างมีระเบียบ

การจัดเก็บ
ของเล่น

การจัดเก็บ
อุปกรณ์การเรียน

การจัดเก็บของใช้ส่วนตัว
การจัดเก็บภาชนะใส่อาการ

คำ�ถามชวนคิด
1. การแต่งกายได้ด้วยตนเองจะเกิดผลดี�
อย่างไร
2. ถ้าไม่จดั เก็บของใช้สว่ นตัวจะเกิดผลเสีย�
อย่างไร
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1. การแต่งกายด้วยตนเอง
การแต่งกายด้วยตนเองเป็นการท�ำงานง่าย ๆ ที่เราสามารถ
ท�ำได้ด้วยตนเอง เพื่อฝึกให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักการท�ำงาน
และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ซึ่งการแต่งกายด้วยตนเอง
ควรเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้พร้อม

1.1 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

เสื้อผ้า หมายถึง สิ่งที่ท�ำจากผ้า ใช้ส�ำหรับสวมใส่ปกปิด
ร่างกาย ซึ่งมีทั้งเสื้อผ้าส�ำหรับสวมใส่ไว้ภายนอกและสวมใส่ไว้
ภายใน
   	 เครื่องแต่งกาย หมายถึง สิ่งที่เป็นส่วนประกอบในการ�
แต่งตัว เช่น เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า เป็นต้น

เสื้อผาที่สวมใส่ภายนอก เสื้อผ้าที่สวมใส่ภายใน เครื่องแต่งกาย
ความรู้เสริมอาเซียน

ชาวพม่านิยมสวมใส่ผ้าโลงยีเป็นชุดประจ�ำชาติ โดยผู้ชายจะ�
สวมใส่คู่กับเสื้อสีขาว ส่วนผู้หญิงจะสวมใส่คู่กับเสื้อสีสดใส
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ประโยชนของ
เสื้อผาและเครื่องแตงกาย
1. ช่วยปกปิด
ร่างกาย

2. ช่วยให้ร่างกาย
อบอุ่น

3. ช่วยป้องกัน
แสงแดด
4. ช่วยป้องกัน
อันตรายหรือ
เชื้อโรคเข้าสู่
ร่างกาย

1.2 วิธีการแต่งกายด้วยตนเอง
การสวมใสเสื้อผาที่สะอาดและแตงกายเรียบรอย จะทำ�ให�
ไดรับคำ�ชมจากผูที่พบเห็น โดยปฏิบัติตามลำ�ดับดังนี้
1. อาบน้ำ�ชำ�ระร่างกายให้สะอาด
2. เช็ดตัวด้วยผ้าเช็ดตัวให้แห้งและทาแป้ง
3. สวมชุดชั้นในและเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
4. หวีผมและตรวจดูความเรียบร้อย
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กิจกรรมการเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ

1. นักเรียนสังเกตภาพ แล้วช่วยกันจัดกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่อง�
แต่งกาย
   

2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของ
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
3. นักเรียนแบ่งกลุม่ กลุม่ ละ ๕ คน ส่งตัวแทนกลุม่ ออกไปแข่งขัน
ใส่เสื้อ (ครูเตรียมเสื้อไว้เท่ากับจำ�นวนกลุ่ม)แล้วร่วมกันสรุปวิธีการ
ใส่เสื้อให้รวดเร็วและถูกต้อง

1.3 การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล
อากาศในประเทศไทย
แบงเปน ๓ ฤดู ไดแก ฤดู
ฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว
เราควรแตงกายใหเหมาะ
สมกับอากาศในแต่ละฤดู
ดังนี้

ความรู้เสริมอาเซียน

อากาศในประเทศอินโดนีเซียแบ่ง
เป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนและ�
ฤดูหนาว

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1
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1. ฤดูฝน ถ้าจำ�เป็นต้องออกนอกบ้านในขณะที่ฝนกำ�ลังตก
ก็ควรสวมใส่เสื้อกันฝนหรือกางร่ม
เพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าหรือร่างกาย
เปียกฝน ซึ่งจะทำ�ให้ไม่สบายและ
เป็นไข้หวัด เครื่องแต่งกายที่จำ�เป็น
ต้องใช้ เช่น เสื้อกันฝน ร่ม หมวก
เสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ในฤดูฝน

2. ฤดูหนาว ควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อ
หนา ถ้าอากาศหนาวเย็นมากควรสวมเสื้อ
กันหนาวทับหรืออาจใช้เครือ่ งแต่งกาย เช่น
ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้าเพือ่ ช่วยให้ร่างกาย
อบอุ่นขึ้น

เสื้อผ้าที่ควรสวมใส่
ในฤดูหนาว

3. ฤดูรอน ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อ
บาง ระบายอากาศได้ดี สวมใส่สบาย เครือ่ ง
แต่งกายที่จำ�เป็นต้องใช้ เช่น ร่ม หมวก
แว่นตากันแดด
เสื้อผ้าที่ควรสวมใส่
ในฤดูร้อน
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1.4 การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่

การแต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่จะช่วยให้ทำ�
กิจกรรมได้สะดวกและเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่น ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้
1. การแตงกายเมื่ออยูที่บาน ควรปฏิบัติดังนี้

1) สวมเสือ้ ยืดและกางเกง
2) สวมใส่เสื้อผ้าหลวม ๆ
ขาสั้ น เมื่ อ ท� ำ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เนือ้ ผ้าอ่อนนุม่ และมีสอี อ่ น เมือ่
ภายในบ้าน เช่น รดน�้ำต้นไม้ จะเข้านอน
2. การแตงกายเมื่อไปโรงเรียน ควรแตงกายชุดนักเรียน�
ที่สะอาดและถูกตองตามแบบที่โรงเรียนกำ�หนด ดังนี้
เสื้อสีขาว
ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน
คาดเข็มขัด
กางเกงขาสั้น

เสื้อสีขาว
ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน
กระโปรงจีบ
ยาวคลุมหัวเข่า

ถุงเท้าสีขาว

ถุงเท้าสีขาว

รองเท้านักเรียน

รองนักเรียน

การแต่งกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1
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ความรู้เสริมอาเซียน

นักเรียนหญิงชาวลาวนุ่งผ้าซิ่นสีด�ำยาวคลุมน่อง นักเรียนชาย
สวมกางเกงขายาวสีด�ำ และใส่เสื้อนักเรียนสีขาว

3. การแต่ ง กายเมื่ อ เล่ น กี ฬ า
หรือออกกำ�ลังกาย ควรสวมใส่ชุดที่
เคลือ่ นไหวได้สะดวก ใส่แล้วไม่รอ้ น
เช่น เสื้อยืดแขนสั้น กางเกงขาสั้น
4. การแต่งกายเมือ่ ไปเทีย่ ว ควรเลือกสวมใส่เสือ้ ผ้าให้เหมาะ
สมกับสถานที่ที่จะไปเที่ยว ดังนี้

ไปสวนสัตว์

ไปทะเล

ไปวัดหรือสถานที่สำ�คัญ

การแต่งกาย
เมื่อไปเที่ยว

		 1) ไปเทีย่ วทะเล ควรเลือกสวมใส่เสือ้ ผ้าแบบสบาย ๆ สีสนั
สดใส และควรสวมหมวกเพือ่ ป้องกันแสงแดด
		 2) ไปเที่ยวสวนสัตว์ ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้
สะดวก และใส่รองเท้าทีไ่ ม่คบั หรือหลวมเกินไปเพือ่ ให้เดินสะดวก
		 3) ไปเทีย่ วชมสถานทีส่ ำ� คัญ เช่น วัด ควรแต่งกายสุภาพ
โดยผูห้ ญิงสวมกระโปรงยาว ใส่เสือ้ คอปิด ผูช้ ายสวมเสือ้ เชิต้ นุง่
กางเกงแบบสุภาพ ใส่ถงุ เท้า และรองเท้าให้เรียบร้อย
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กิจกรรมการเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ

1. ให้นักเรียนช่วยกันเสนอแนะวิธีการแต่งกายชุดนักเรียนตาม
ลำ�ดับขั้นตอนที่ถูกต้อง
   2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 เลือกสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่ม
ละ 1 แห่ง แล้วระดมความคิดเกี่ยวกับการแต่งกายไปเที่ยวสถานที่
นั้น ๆ และนำ�เสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

2. การดูแลรักษาเสื้อผ้า
การดูแลรักษาเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่จะช่วยให้เสือ้ ผ้าสะอาด ใช้งาน
ได้นาน และน่าสวมใส่อยู่เสมอ

2.1 การดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่
นัก เรียนสามารถดูแลรักษาเสื้ อผ้ าและเครื่ องแต่ ง กายให้
สะอาดขณะสวมใส่ได้ โดยปฏิบัติดังนี้
1. ขณะช่ ว ยแม่ ท� ำ อาหาร
ควรสวมใส่ ผ ้ า กั น เปื ้ อ น เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าสกปรก
2. ขณะรับประทานอาหาร
ควร รับประทานอย่างระมัดระวังไม่
การแต่งกายขณะช่วยแม่
ให้อาหารหกรดเสือ้ ผ้า และไม่ควร
ทำ�อาหาร
ใช้ชายเสือ้ เช็ดปากหรือเช็ดมือ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1

9

3. ขณะเล่น ไม่เล่นในที่ที่มีน�้ำขังเฉอะแฉะและไม่นั่งบนพื้น�
ที่สกปรก เพราะจะท�ำให้เสื้อผ้าเปื้อน
4. ขณะเดินทางไปโรงเรียน ควรเดินชิดริมขอบทางหรือ�
เดินบนทางเท้า ไม่เหยียบย่ำ�ที่ท่ีมีนำ้ �ขังเพราะจะทำ�ให้ถุงเท้าและ
รองเท้าเปือ้ น
5. ขณะนั่งเรียนหนังสือ ควรระมัดระวังฝุ่นจากไส้ดินสอ�
สีเทียน หรือสีชอล์ก เพราะจะท�ำให้เปือ้ นและซักท�ำความสะอาดยาก
6. ขณะไปเที่ยวสวนสาธารณะ ควรนั่งบนม้านั่งที่สะอาด�
ไม่ยืนพิงเสาไฟฟ้าในสวนสาธารณะเพราะจะทำ�ให้เสื้อผ้าเปื้อน

2.2 การดูแลรักษาเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้ว
เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วควรดูแลรักษาดังนี้
1. การถอดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ควรทำ�ด้วยความ
ระมัดระวัง เช่น ค่อย ๆ รูดซิป เพื่อให้ซิปเลื่อนได้สะดวก
2. การดูแลรักษาเสื้อผ้า ถ้ายังไม่นำ�เสื้อผ้าไปซัก ควรถอด
แขวนผึ่งไว้หรือใส่ในตะกร้าโปร่ง ๆ จะได้ไม่อับชื้นและขึ้นรา
3. การซ่อมแซมเสื้อผ้า ถ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่ฉีกขาด กระดุม
หลุด ตะขอหลุด ควรบอกผู้ใหญ่ให้ช่วยซ่อมแซมก่อนนำ�ไปซัก
แหล่งสืบค้นความรู้

1. ผู้ปกครอง สมาชิกในบ้าน และครู
2. ร้านจำ�หน่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
3. หนังสือและภาพที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
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กิจกรรมการเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ

1. ให้นักเรียนเล่าวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าของตนเอง แล้วให้�
เพื่อน ๆ แสดงความคิดเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่   
   2. นักเรียนแบ่ง กลุ่ม กลุ่ม ละ 4–5 คน ร่วมกันแสดงความ�
คิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้ว

3. การจัดเก็บของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัวมีหลายอย่าง เช่น แปรงสีฟัน หวี ผ้าเช็ดหน้า
แก้วน้ำ� ดินสอสี
เมื่อใช้ของใช้ส่วนตัวเสร็จแล้ว ควรเก็บเข้าที่และจัดวางให้
เรียบร้อย เพือ่ ให้หยิบใช้ได้สะดวก ป้องกันไม่ให้สญ
ู หาย และช่วย
ให้บ้านเป็นระเบียบ

3.1 การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์การเรียนทีจ่ ำ�เป็นต้องใช้ ได้แก่ หนังสือ สมุด ดินสอ
ยางลบ ไม้บรรทัด ดินน้ำ�มัน และสีชนิดต่าง ๆ จำ�เป็นต้องจัดเก็บ
เพื่อให้สะดวกต่อการหยิบไปใช้ใน
การเรียน
1. การจัดเก็บหนังสือและสมุด
หนังสือเรียนควรตั้งเรียงเป็นแถวไว้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1
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บนโต๊ะ โดยมีที่กั้นหนังสือเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือล้ม ส่วนสมุด
ควรวางซ้อนกันไว้บนโต๊ะ โดยวางสมุดปกแข็งไว้ด้านล่างและวาง
สมุดปกอ่อนไว้ด้านบน
2. การจัดเก็บเครื่องเขียน มีวิธีการจัดเก็บดังนี้
		 1) เก็บดินสอและไม้บรรทัด
รวมกันไว้ในกล่องดินสอ แล้ววาง
ยางลบและกบเหลาดินสอไว้ดา้ นข้าง

การจัดเก็บสีใส่ในกลอง

		 2) ดินสอสี สีเทียน สีชอล์ก
ควรเก็บใส่กล่องแยกตามชนิดของสี
ส่ ว นดิ น น้ำ� มั น ควรเก็ บ ใส่ ถุ ง หรื อ
กล่องพลาสติก

3.2 การจัดเก็บของเล่น
ของเล่นเมือ่ เลิกเล่นแล้วควรจัดเก็บให้เรียบร้อย เพือ่ ให้หยิบ
มาเล่นได้ง่าย ช่วยป้องกันไม่ให้แตกหัก และรักษาของเล่นไม่ให้
สูญหาย ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บดังนี้
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1. จัดหาอุปกรณ์สำ�หรับจัดเก็บ เช่น ชั้นวางของ กล่อง ลัง
ตะกร้า หรือถุง
 	 2. จัดกลุม่ ของเล่นโดยแยกออก
เป็นประเภท เช่น ตุ๊กตา รถของเล่น
เกม ลูกบอล บล็อกไม้
3. จัดวางของเล่นไว้บนชั้น เก็บ
ใส่ตู้ หรือเก็บใส่กล่อง
การเก็บของเลนใสตู
นานา น่ารู้

การจัดเก็บของเล่นที่แยกส่วนได้ เช่น ภาพตัดต่อ(จิ๊กซอว์)�
เกมต่อบล็อกควรเก็บใส่ถุงรวมกันเป็นชุด

3.3 การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จแล้วควรจัดเก็บถ้วย จาน รวมทัง้
ช้อนส้อมและแก้วน้ำ� เพื่อนำ�ไปล้างทำ�ความสะอาดและจัดเก็บ�
โดยปฏิบัติดังนี้
1. รวบรวมภาชนะใส่ อ าหาร
โดยแยกแก้วไว้ต่างหากและไม่วาง
แก้วซ้อนกัน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1
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2. ใช้ช้อนกวาดเศษอาหารใน
จานใส่ถุงหรือภาชนะรองรับ รวบ
ช้อนและส้อมวางไว้ในจานหรือถ้วย
3. ยกภาชนะใส่อาหารไปล้างที่
อ่างล้างจาน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครอง
จะเป็นคนทำ� เพราะเราเป็นเด็กอาจทำ�
ภาชนะหลุดมือหล่นแตกได้
4. นำ�ถ้วย จาน ที่ล้างแล้วไปคว่ำ�บนที่คว่ำ�จาน ผึ่งแดดให้
แห้ง แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
กิจกรรมการเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ

1. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเลือกของใช้ส่วนตัว 1 อย่าง แล้วเล่า�
วิธีการจัดเก็บของใช้นั้น ๆ
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–5 คน ส่งตัวแทนกลุ่มออกไป
แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
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4. การจัดโต๊ะ ตู้ และชั้น
การจัดโตะ ตู  และชั้นวางของในบานควรคำ�นึงถึงความเปน
ระเบียบ ความสะดวก และความสวยงาม

4.1 การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ และชั้นวางหนังสือ

การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ มีวิธีการดังนี้
1. ตั้งโต๊ะเตี้ย ๆ บนพื้นที่มุมห้อง ตั้งตู้หรือชั้นวางหนังสือไว้
ข้าง ๆ หรือวางหนังสือและสมุดบนโต๊ะ โดยมีที่กั้นหนังสือกั้นไว้

การจัดโต๊ะเขียนหนังสือที่เหมาะสม
2. ถ้าบ้านมีพนื้ ทีก่ ว้างขวางควรตัง้ โต๊ะและเก้าอีใ้ นมุมทีม่ แี สง
สว่างโดยให้แสงส่องเข้าทางซ้ายมือ
3. ควรมีโคมไฟเล็ก ๆ ตั้งไว้ที่โต๊ะ เพื่อให้มีแสงสว่างเพียง
พอส�ำหรับการอ่านหรือเขียนหนังสือในเวลากลางคืน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1
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 	 4. ถ้ามีตหู้ รือชัน้ ควรใช้ทกี่ นั้ หนังสือ จัดหนังสือและสมุดแยก
กัน โดยหันสันหนังสือออก เพือ่ ให้คน้ หาหรือหยิบหนังสือได้สะดวก
5. ควรมีถังขยะไว้ข้าง ๆ โต๊ะสำ�หรับทิ้งเศษขยะ
นานา น่ารู้

บนโต๊ะเขียนหนังสืออาจตั้งแจกันหรือกระถางต้นไม้เล็ก ๆ เพื่อ
เพิ่มสีสันให้กับโต๊ะและใช้เป็นที่พักสายตา

การจัดชั้นวางหนังสือ มีวิธีการดังนี้

		 1) จัดหาชั้นวางหนังสือ 		 2) แยกประเภทของ
หนั ง สื อ เช่ น หนั ง สื อ เรี ย น
หนังสือ การ์ตูน
		 3) จัดหนังสือเข้าตูห้ รือชัน้ วาง
หนังสือ โดยแยกเป็นกลุม่ วางเรียงตาม
ขนาดจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่และหัน
สันปกออกด้านนอก เพือ่ ให้หยิบใช้ได้
สะดวก
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      ถ้าไม่มีชั้นวางหนังสือก็ควรจัดหนังสือใส่กล่องโดยเขียนชื่อ
บอกประเภทของหนังสือไว้ด้านหน้ากล่อง

4.2 การจัดตู้หรือชั้นวางรองเท้า

รองเท้าเป็นเครือ่ งแต่งกายทีจ่ ะต้องจัดเก็บไว้ในตูห้ รือวางบนชัน้
วางรองเท้าให้เรียบร้อย เพือ่ ให้หยิบใช้ได้สะดวก โดยจัดเก็บดังนี้
1. จัดชั้นวางรองเท้าไว้ชิดผนังใกล้กับประตูทางเข้า–ออกของ
บ้าน ซึง่ เป็นทีท่ ร่ี ะบายอากาศได้ดี
2. ควรแยกชัน้ วางรองเท้าโดยจัด
เป็นพวก ๆ ได้แก่ รองเท้าสำ�หรับใส่ไป
โรงเรียนและรองเท้าสำ�หรับใส่อยูบ่ า้ น
อนึง่ ก่อนเข้าบ้านควรถอดรองเท้า
เคาะเศษดินออก แล้วนำ�ไปวางบนชัน้
วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
กิจกรรมการเรียนรู้...สู่ปฏิบัติ

1. นักเรียนช่วยกันบอกวิธกี ารจัดเก็บรองเท้าในภาพ แล้วร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
   
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3–4 คน จับสลากเลือกวิธีการจัด
โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ กลุ่มละ 1 อย่าง แล้วร่วม
กันเสนอแนะวิธีการจัดให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 1
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การทำ�งานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
เรียนรู้เกี่ยวกับ

การแต่งกายด้วยตนเอง

แบ่งเป็น

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ดูแลรักษาขณะสวมใส่

มีประโยชน์ดังนี้

ควรระมัดระวัง เช่น

ช่วยปกปิดร่างกาย
ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
ช่วยป้องกันผิวหนัง
ช่วยป้องกันอันตรายหรือเชื้อโรค

ขณะช่วยแม่ทำ�งาน
ขณะรับประทานอาหาร
ขณะเล่น

ดูแลรักษาเมื่อสวมใส่แล้ว

วิธีการแต่งกายด้วยตนเอง

ควรปฏิบัติดังนี้

ถอดเสื้อผ้าด้วยความระมัดระวัง
ผึ่งแดดหรือนำ�ไปซัก
ซ่อมแซมส่วนที่ชำ�รุด

ปฏิบัติดังนี้

อาบน้ำ�
เช็ดตัวและทาแป้ง
สวมชุดชั้นในและเสื้อผ้า
หวีผมและตรวจความเรียบร้อย

การจัดเก็บของใช้ส่วนตัว
แบ่งเป็น

การแต่งกายให้เหมาะกับฤดูกาล
แบ่งเป็น

ฤดูฝน

โดย

ฤดูหนาว

โดย

ฤดูร้อน

โดย

การดูแลรักษาเสื้อผ้า

การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
เช่น

สวมใส่เสื้อกันฝน
กางร่ม
สวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ
สวมเสื้อกันหนาว
ใช้ผ้าพันคอ ถุงเท้า
สวมใส่เนื้อผ้าเนื้อบาง
ตัวหลวม กางเกงขาสั้น
สวมหมวก

การจัดเก็บของเล่น
โดย

จัดหาอุปกรณ์สำ�หรับจัดเก็บ
จัดกลุ่มของเล่น แล้วจัดเก็บ

การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร

การแต่งกายให้หมาะสม
กับโอกาสและสถานที่

โดย

แบ่งเป็น

เมื่ออยู่ที่บ้าน โดย แต่งกายตามสบาย
เมื่อไปโรงเรียน โดย แต่งชุดนักเรียน
โดย แต่งให้เหมาะสมกับสถานที่
เมื่อไปเที่ยว

รวบรวมภาชนะใส่อาหาร
กวาดเศษอาหารทิ้ง ล้าง คว่ำ�
และจัดเก็บ

การจัดโต๊ะ ตู้ และชั้น
การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ
โดย

การจัดชั้นวางหนังสือ
แยกประเภทหนังสือ
และจัดวางเรียงตามขนาด

หนังสือและสมุด
เครื่องเขียน

โดย

หาที่ตั้งโต๊ะในมุมที่มีแสงสว่าง
และตั้งโคมไฟฟ้าไว้บนโต๊ะ

การจัดตู้หรือชั้นวางรองเท้า
โดย

จัดวางไว้ชิดผนังใกล้ประตู
แยกชั้นวางรองเท้าเป็นพวก ๆ
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กิจกรรมเสนอแนะ

กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
1. นักเรียนสำ�รวจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของตนเองว่ามี
อะไรบ้าง จะสวมใส่เมื่อไร และใส่ไปที่ไหน แล้วบันทึกผล
2. นักเรียนสังเกตการแต่งกายของสมาชิกในครอบครัวของ
ตนเอง และเลือกการแต่งกายของสมาชิกทีช่ อบมากทีส่ ดุ พร้อมกับ
บอกเหตุผลประกอบ
3. นักเรียนสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดเก็บของใช้�
ส่วนตัว สรุป และนำ�มาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง
โครงงาน

ใหนกั เรียนเลือกทำ�โครงงานจากหัวขอ ทีก่ ำ�หนดให 1 โครงงาน
หรืออาจทำ�โครงงานอื่นที่นักเรียนสนใจ โดยเลือกเรื่องที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาที่เรียน
หัวขอโครงงาน
1. ทำ�สมุดภาพการแต่งกายของคนไทย
2. วาดภาพเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายตามจินตนาการ
หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจควรไดรับคำ�แนะนำ�และความเห็นชอบจาก�
ครูทปี่ รึกษากอ นดำ�เนินการ และประเมินผลโดยครู/ผูป กครอง/กลุม เพือ่ นในด้านกระบวนการทำ�งาน
รวมทั้งนักเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปผล กอนพิจารณาเก็บรวบรวมไวใน�
แฟมสะสมผลงาน
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การประยุกต์ ใช้

ถานักเรียนจะไปเทีย่ วทะเลกับผูป กครองในวันทีม่ อี ากาศรอ น
นักเรียนจะเลือกแตงกายชุดใด วาดภาพและระบายสีใหสวยงาม
คำ�ถามทบทวน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ยกตัวอย่างงานที่นักเรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเองมา 2 อย่าง
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแตกต่างกันอย่างไร
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร
ถ้าต้องการไปออกกำ�ลังกายควรแต่งกายอย่างไร
ในฤดูฝน นักเรียนควรนำ�ของใช้ใดไปโรงเรียนด้วย เพราะ
อะไร
ผ้าพันคอควรนำ�มาใช้ในฤดูใด
เพราะเหตุใดจึงต้องดูแลรักษาเสื้อผ้า
เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วควรทำ�อย่างไร
ถ้าพบว่ากระดุมเสื้อหลุดนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร
การจัดเก็บของใช้ส่วนตัวมีประโยชน์อย่างไร
เมื่อใช้ของใช้ส่วนตัวแล้วควรทำ�อย่างไร
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วควรทำ�อย่างไร

