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บทเรียนการรับรูบทที ่3 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เขาใจเชาวปญญาพิเศษของตนเองและมีความพอใจกับมัน 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันคือใคร? รางกาย, ประสาทสัมผัสตาง ๆ 

บทเรียน:  ประสาทของการสัมผัส 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกไดวา มือและน้ิวมือของเขาใชสําหรับการสัมผัสแตะตอง 

2. เด็กสามารถแยกแยะส่ิงตาง ๆ ไดโดยการสัมผัสแตะตอง 

3. เด็กสามารถอธิบายรูปรางลักษณะของส่ิงตาง ๆ โดยใชคําตอไปน้ี เชน ออน น่ิม ล่ืน เรียบ       

       ขรุขระ หยาบ แข็ง และอื่น ๆ  

 
 

อุปกรณการสอนที่ตองใช::                                                        
 

  

1. เตรียมส่ิงของตาง ๆ ท่ีไมมีรูปทรงเปนของแข็ง เชน ฝุนแปง โคลน ทราย สบูเหลว ครีมโกนหนวด และ

อื่น ๆ 

2. ภาชนะสําหรับใสส่ิงของตาง ๆ อาจจะเปนกลองหรือภาชนะท่ีไมสามารถมองเห็นของได 

3. ตะกรา 

4. ส่ิงของท่ีมีรูปทรงเปนของแข็ง เชน รูปสัตวท่ียัดนุน กอนหิน ใบไม กิ่งไม ลูกบอล มะมวง และอื่น ๆ  
 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 ไมตองใชอุปกรณอะไรเลย 

 
 

 



 2 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

   
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. นําเด็ก ๆ อธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับความสามารถในการแตะตอง    

        
 
 

 
ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

 
 

การนําเขาสูบทเรียน:      

  

 
• ใหเด็กน่ังทับมือตนเองสักหน่ึงนาที ใหคุยวาโลกน้ีจะนาเบื่อขนาดไหน ถาเราไมสามารถแตะตองอะไรไดเลย มี

อะไรบางที่เราจะไมไดแตะตอง? (คําตอบอาจจะเปน: ขนสุนัข ใบหนาของคุณแม ของเลนท่ีชอบมาก ๆ และ 

อื่น ๆ) 
 

• พระเจาประทานมือใหเราไวแตะตองส่ิงตาง ๆ เราจะมีความสุขเมื่อเราไดแตะตองส่ิงที่แปลกประหลาด

มหัศจรรยที่พระเจาทรงสราง ใหบอกถึงส่ิงตาง ๆ ที่พระเจาทรงสรางที่เราสามารถแตะตองได ใหเวลา

เด็ก ๆ บอกชื่อและอธิบายถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีเขาแตะตองวารูสึกอยางไร ตัวอยางเชน ดอกไม-มีหนาม ออนนุม ล่ืน

เหมือนพรม, กบ-ตัวผอม ๆ  เปยก ๆ, สุนัข-นุม  มีขนหนา และอื่น ๆ 

 
• พระเจาทรงสรางมือของเราไวแตะตองส่ิงที่ดีมหัศจรรย ส่ิงที่ดีที่สุดที่นาแตะตองมีอะไรบาง? ใหเด็กแต

ละคนตอบคําถาม พระเจายังทรงสรางใหเรามีมือ สามารถแตะตองส่ิงที่เตือนเราเพื่อจะใหเราปลอดภัย

จากอันตราย มีการแตะตองอะไรบางที่จะเตือนใหเรารูถึงอันตรายและปลอดภัย? (คําตอบอาจจะเปน: 

ควรจะอยูหางจากส่ิงท่ีรอน บางส่ิงท่ีเปยกก็อาจจะมีการร่ัวซึมของอะไรบางอยาง และอื่น ๆ) 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

เกมสสนุกกับนิ้ว 
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• ใหเด็ก ๆ น่ังลอมวง เราใชอะไรแตะตองส่ิงของ? (ใชมือ) ใหทุกคนยกมือของตนเองข้ึน ใหทุกคน

กระดิกนิ้ว ใหเราเตรียมนิ้วของเราพรอมที่จะแตะอะไรบางอยาง ใหเด็กแตละคนกระดิกน้ิว 

• ใหสงกลองท่ีมีของอยูขางใน สงตอไปทีละคนเพื่อจะใหลวงมือเขาไปแตะตองของท่ีอยูขางใน รูสึกอยางไร

บาง? ใหฟงคําอธิบายของแตละคน อาจจะมีคําอธิบายดังน้ี: มันนุม มันเรียบ มันหยาบขรุขระ มันแข็ง และ

อื่น ๆ เสร็จแลวใหเด็ก ๆ เช็ดมือหรือลางมือ กอนท่ีจะสัมผัสส่ิงอื่นตอไป  

• ใหสงภาชนะใสของอันตอไป มันรูสึกอยางไร? สิ่งที่หนูสัมผัสตอนนี้แตกตางจากของที่อยูในกลองที่

แลวอยางไรบาง? 

• ใหเด็กใชเทาหรือแกม สัมผัสส่ิงของท่ีอยูในภาชนะได ขึ้นอยูกับของท่ีอยูภายในวาควรจะใชอะไรสัมผัส 

เกมสของหาย 

 
 

 

• ใหนําตะกราใสของท่ีมีรูปรางหลาย ๆ อยาง เอาของหน่ึงอยางออกมาแลวสงตอไปใหเด็กแตละคนสัมผัสจน

ครบทุกคน ขณะท่ีแตละคนสัมผัสส่ิงของ ครูก็จะถามวา รูสึกอยางไรบาง? ใหฟงคําอธิบายของแตละคน 

(อาจจะอธิบายวา: ออนนุม เรียบ ขรุขระ แข็ง และอื่น ๆ)  

• รอบตอไปใหครูเอาของอีกส่ิงหน่ึงจากตะกราสงตอไปเร่ือย ๆ จนครบทุกคนเหมือนรอบแรก แลวถามวา รูสึก

อยางไรบาง? แตกตางจากของที่สัมผัสชิ้นแรกอยางไรบาง? รอใหแตละคนตอบคําถาม 

• เมื่อใหเด็ก ๆ สัมผัสของทุกอยางท่ีอยูในตะกราหมดแลว เอาของทุกอยางใสตะกรา ขอใหเด็กคนหน่ึงเอา

ตะกราออกไปขางนอก เอาของหน่ึงอยางออกจากตะกรา แลวนําตะกรากับของท่ีเหลือกลับเขามาในหอง  

• เมื่อเด็กคนน้ันเขามาในหอง ใหเด็กแตละคนในหองถามคําถามหน่ึงคําถาม เชน มันนุมใชไหม? หรือมันขรุขระ

ใชไหม? เปนตน และผูตอบคําถามจะพูดไดคําเดียววา “ใช” หรือ ”ไมใช” เทาน้ัน 

• จะมีการถามการตอบทีละคนไปเร่ือย ๆ จนกวาจะรูวาส่ิงท่ีหายไปคืออะไร  

• คนท่ีทายถูกวาอะไรหายไป จะเปนคนตอไปท่ีจะเอาตะกราใสส่ิงของออกไปขางนอกหอง และเอาของหน่ึง

อยางออกท้ิงไวขางนอก แลวนําตะกรากับของท่ีเหลือกลับมา 

• เกมสจะดําเนินไปเร่ือย ๆ จนกวาของท่ีอยูในตะกราหมด หรือเด็ก ๆ ไดเปนคนท่ีเอาของออกไปไวขางนอก

หมดทุกคนแลว หรือเมื่อเวลาหมด หรือเมื่อความสนใจในเกมสของเด็ก ๆ หมดลง 
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การสรุปบทเรียน:   

  

 

• ใหเรามาบอกพระเจาวา เราขอบคุณพระองคที่ทรงประทานมือเพื่อเราจะสามารถสัมผัสแตะตองสิ่ง 

ตาง ๆ ได ใหครูบอกเด็ก ๆ วา ใหเรามานับหน่ึงถึงสามพรอม ๆ กัน และเมื่อพูดคําวา “สาม” จบ ใหทุกคนพูด

พรอมกันวา “ขอบคุณพระเจาที่ทรงประทานมือใหเราสามารถแตะตองส่ิงตาง ๆ ได” 
 
 
กิจกรรมเสริม:  
 ไมจําเปนตองมี 

 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 

 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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