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 บทเรียนการรับรูบทที ่4 

 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางนอย 

สาระการเรียนรู:  รับการสอนพิเศษและการชวยเหลือดานการเรียนรู 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันคือใคร? รางกาย, ประสาทสัมผัสตาง ๆ 

บทเรียน:  ประสาทในการรูรส 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถบอกไดวา ล้ินเปนอวัยวะท่ีทําใหรูรสของส่ิงตาง ๆ  

2. เด็กมีประสบการณในการรูรส ผานทางกิจกรรมตาง ๆ  

 
 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  

1. ใหเตรียมอาหารงาย ๆ ตางกันสัก 2-3 อยาง มีจํานวนพอท่ีเด็กจะสามารถชิมคนละเล็กนอยได 

2. ผาปดตา 1 ชิ้น ตอนักเรียน 1 คน (ถาพอหาได) อาจจะใชถุงเทา ผาเช็ดหนา หรือวัสดุท่ีสามารถใช

ปดตาได 

3. ใหเตรียมนํ้าผลไมท่ีมีรสตางกันมาสัก 2-3 ชนิด ใสขวดหรือภาชนะท่ีเด็กจะสามารถเทออกชิมได เชน 

นํ้าแอปเปล นํ้าสม หรือนํ้าองุน เปนตน (ถาไมมีนํ้าผลไม อาจจะใชผลไมบางอยางท่ีรสตางกันมาค้ัน

แลวผสมนํ้า พอท่ีนักเรียนจะสามารถชิมรสท่ีแตกตางกันได) 

4. เตรียมแกวพลาสติก หรือแกวท่ีทําดวยกระดาษ จํานวนหน่ึงแกวตอนักเรียนหน่ึงคน 

5. กระดาษ คนละหน่ึงแผน 

6. สีสําหรับระบาย (ดูในคูมือประกอบ) 
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7. เลือกผักหรือผลไมบางชนิด ใหผาคร่ึงหรือเศษหน่ึงสวนส่ีผล เพื่อทํากิจกรรม 

8. ภาชนะสําหรับใสสีหรือผสมสี 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 
1. หนังสือหรือนิตยสารท่ีมีรูปภาพของอาหารชนิดตาง ๆ ท่ีคุนเคย หรือภาพวาดของอาหารบน

กระดาษชิ้นเล็ก ๆ แจกใหนักเรียนคนละ 1 แผน 

 
 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

  
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหเติมชองวางในแบบฝกหัดประจําวัน 

4. สีผสมอาหาร เผ่ือจําเปนตองใช 

5. นําเด็ก ๆ อธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับความสามารถในการรูรส 

 
ส่ิงท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทําสําหรับกิจกรรมเสริม:   

 
• เตรียมหนังสือหรือนิตยสารท่ีมีรูปภาพของอาหารชนิดตาง ๆ ท่ีคุนเคย หรือภาพวาดของอาหารบน      

กระดาษชิ้นเล็ก ๆ แจกใหนักเรียนคนละ 1 แผน     
 

 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 
 

 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 เกมสรูรส

 
 

 
• ใหเด็กน่ังหันหนาเขาหากันเปนวงกลม ครูถามวา: เธอชอบรับประทานอะไรมากที่สุด? เดินไปรอบ ๆ เพื่อ

ฟงคําตอบของแตละคน ครูถาม: ทําไมเธอจึงชอบอาหารชนิดนี้เปนพิเศษ? ใหโอกาสแตละคนตอบ

คําถาม  

• สิ่งตาง ๆ ที่นักเรียนชอบมากที่สุดนั้น คือสิ่งที่มีรสดี การรูรสเปนประสาทสัมผัสหนึ่งในหาอยาง คือ 

การไดยิน การไดเห็น การไดสัมผัส และการไดกลิ่น ใหครูชี้อวัยวะแตละอยางท่ีตรงกับแตละประสาท
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สัมผัสในขณะท่ีอธิบาย ใหทบทวนอีกคร้ัง แลวขอใหเด็ก ๆ ชี้อวัยวะในรางกายของเขาท่ีมีสวนกับประสาท

สัมผัสท้ังหา  

• ทําไมเราตองมีประสาทการรูรส? (คําตอบอาจจะเปน: เพื่อชิมรสอาหาร เพื่อใหรูวาจะเลือกรับประทาน

อาหารชนิดใดดี และเพื่อจะบอกใหเรารูถึงส่ิงท่ีเราไมควรรับประทาน และอื่น ๆ)  

• อาหารมีหลายรสที่แตกตางกันไป บางก็มีรสเปรี้ยว บางก็มีรสหวาน บางก็มีรสเผ็ด บางก็มีรสเค็ม 

พระเจาประทานอาหารหลายอยางใหเรารับประทาน มีหลายรสแตกตางกัน อาหารบางชนิดเรา

ชอบรับประทาน บางชนิดเราไมชอบรับประทาน ทําใหอาหารมีความหลากหลาย นาสนใจและนา

รับประทาน เราใชอวัยวะสวนใดของรางกายในการรูรส (ปาก, ล้ิน) 

เกมสลองชิมอาหาร 

 
 

 

• ใหเรามาลองชิมรสของอาหารบางชนิด เอาผาปดตาหรืออะไรก็ไดท่ีสามารถปดไมใหมองเห็น หรือขอให

เด็กหลับตา แจกอาหารท่ีคุนเคยเล็กนอยแกเด็กแตละคน เพื่อชิมดู   

• ใหเด็กท่ีรูวาเขากําลังกินอะไร ยกมือขึ้น ใหเขาอธิบายรสของอาหารท่ีเขากําลังชิมอยู ใหฟงคําอธิบาย เชน รส

เปร้ียว รสหวาน รสเผ็ด รสเค็ม ใหทดลองชิมอาหารหลาย ๆ ชนิดท่ีเด็ก ๆ คุนเคย 

• ใหแจกนํ้าผลไม หรือเคร่ืองด่ืมชนิดอื่นท่ีสะดวกในการจัดหา ใหฝกการชิมรสในท่ีท่ีจะไมทําใหสกปรกเลอะ

เทอะ ใหเทเคร่ืองด่ืมแตละชนิดลงในแกวแตละใบ อนุญาตใหเด็กผสมเคร่ืองด่ืมของเขาเอง โดยเอาเคร่ืองด่ืม

ตางชนิดผสมกัน แลวชิมดูวามีรสอยางไร อาจจะมีการทําหกบางก็ไมเปนไร ครูจะชวยเช็ดทําความสะอาด

บางดวย 

ทํารูปอาหารตาง ๆ 
 

 

• แจกกระดาษเปลาคนละ 1 แผน ใหเตรียมผลไมหรือผักท่ีผาซีกเรียบรอยแลว และสีตาง ๆ  

• ใหเด็กเอาผลไมหรือผักท่ีผาซีก จุมลงไปในสีตามท่ีเขาตองการ แลวปมลงไปบนกระดาษท่ีครูแจกให ทําให

สวยงาม ขณะท่ีเด็กกําลังทํางานอยู ครูจะเดินไปรอบ ๆ เพื่อจะพูดคุยถึงส่ิงท่ีเด็กแตละคนชอบรสของส่ิงท่ีเขา

เลือก   
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เกมสรสดี

 
 

 

 

• ใหเรามาเลนเกมสเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ที่เราชอบรสของมัน ครูจะพูดชื่อของอาหารบางอยาง ถาเธอ

ชอบก็ใหกระโดดข้ึนกระโดดลง แตถาเธอไมชอบอาหารที่ครูพูดชื่อ ก็ใหเธอกระทืบเทา ใหครู

ทบทวนกติกาจนเปนท่ีเขาใจ 

• ใหครูบอกชื่ออาหารแตละอยางท่ีสวนมากเด็กจะคุนเคย มีท้ังอาหารทีมีรสท่ีเด็กสวนมากชอบ และท่ีเด็ก

สวนมากไมชอบ 

เกมสรสที่ฉันชอบ

 
 

 

 

• ใหเด็กน่ังหันหนาเขาหากันเปนวงกลม เลือกเด็กคนหน่ึงใหเขาน่ังตรงกลางวง และใหเขาพูดวา “ฉันชอบรส

ของ...” ใหเขาพูดชื่อของส่ิงท่ีเขาชอบรสของมันมากเปนพิเศษ ถาเด็กคนใดชอบรสเหมือนกับผูพูดใหลุกขึ้น 

และเปล่ียนท่ีน่ังใหม ตรงท่ีท่ีเคยเปนท่ีน่ังของคนท่ีลุกขึ้นเหมือนกัน และคนท่ีน่ังอยูตรงกลางวง ก็รีบวิ่งไปหาท่ี

น่ังในวงดวย คนท่ีหาท่ีน่ังไมไดคนสุดทาย จะตองเปนคนมาน่ังตรงกลางวง และพูดประโยคเหมือนกับผูนํา

เกมสคนแรก   
 

 
• ใหเลนไปอยางน้ีเร่ือย ๆ จนกวาเด็กจะรูสึกไมสนุกแลว หรือจนกวาจะหมดเวลา 

 
 
 

การสรุปบทเรียน:     

 

 
 

 
• ใหเราบอกพระเจาวาเธอขอบคุณพระองคที่ทรงประทานล้ินใหเราไดรับรูรสตาง ๆ ใหบอกเด็ก ๆ วา 

เราจะมานับหน่ึงถึงสามพรอม ๆ กัน เมื่อพูดคําวา “สาม” จบ ใหทุกคนพูดประโยคน้ีพรอมกันวา “ขอบคุณ

พระเจาที่ทรงประทานลิ้นใหเรารูรสของส่ิงตาง ๆ ได” 
 

กิจกรรมเสริม:  
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• ใหตัดรูปอาหารท่ีเด็ก ๆ คุนเคยจากหนังสือวารสาร หรือรูปวาดบนกระดาษแผนเล็ก ๆ ท่ีครูเตรียมไว แจกใหกับ

เด็กแตละคน ใหเด็กน่ังหันหนาเขาหากันเปนวงกลม ใหกําหนดชื่อรสตาง ๆ เชน หวาน เปร้ียว เค็ม เผ็ด รสอื่น ๆ ไว

ตรงกลางวง   
 
• ใหเด็กเรียงลําดับ เอารูปภาพท่ีเขาไดไปวางไวท่ีชองรสท่ีกําหนดไวใหถูกตอง ถาส่ิงท่ีเขามีมีมากกวาหน่ึงรส ก็ให

เขากองไวในกองพิเศษท่ีชื่อวา “รสอื่น ๆ” ใหทุกคนวางรูปภาพครบทุกคน ตรวจดูใหถูกตอง 
 

 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน: 
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