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บทเรียนดานความรูและสติปญญา  บทที่ 2 

                                                                      เร่ือง  ประสาทสัมผัสดานการดมกล่ิน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: เขาใจถึงความสามารถพิเศษของตนเอง และสามารถนํามาใชประโยชนได 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป  

ป: 1 ป  

หัวขอหลัก: ฉันคือใคร? รางกาย, ประสาทสัมผัส  

บทเรียน: ประสาทสัมผัสดานการดมกล่ิน 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที  

 

 

  

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

      

            1. เด็กจะสามารถจําแนกไดวาจมูกของพวกเขามีไวสําหรับประสาทสัมผัสดานการดมกล่ิน 

            2. เด็กจะสามารถจําแนกสิ่งของได 2-3 อยางโดยการดมกล่ิน  

            3. เด็กจะสามารถอธิบายกล่ินได โดยการใชคํา เชน หอม, เหม็น เปนตน  

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

   

 

             1. นํ้าหอม หรือสเปรยหอมชนิดฉีดก็ได  

             2. ภาชนะ ขนาดเล็กมากเพื่อนํามาใสของท่ีมีกล่ินหอม (หน่ึงชิ้นตอหน่ึงกล่ิน) ตองแนใจวาคุณไมสามารถมองเห็นดานในของ

ภาชนะ เจาะรูท่ีภาชนะเพ่ือใหกล่ินแทรกผานออกมาได  

             3. สงของท่ีมีกล่ินตางกันใหเด็กแตละคน อยาลืมจดรายการสิ่งของใน ภาชนะทุกชิ้น คําแนะนําในการเลือกสิ่งของ ไดแก  หัวหอม, 

นํ้าสมสายชู, อบเชย, ดิน, กาแฟ, กลวย, อาหารพื้นบานท่ีมีกล่ินฉุน เปนตน  

            *หมายเหตุ: หากคุณใชของเหลว เชน  นํ้าสมสายชู ให ใสของเหลวบนกอนสําลี หรือผาชิ้นเล็กๆเพื่อของเหลว น้ันจะไดไมไหลออก

นอกภาชนะ   
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             4. ถุง หรือภาชนะอ่ืนท่ีจะใหเด็กแตละคนนําออกไปขางนอกเพ่ือเก็บสิ่งของท่ีมีกล่ินแรงมาหลายๆชนิด 

             5. กระดาษ และกาว  

             6. ไมขีด  

             7. ไขเนาในภาชนะท่ีปดมิดชิด (ท้ิงไวหน่ึงวันลวงหนา) 

   

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:    

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี                                                                                                                

 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

              1.อานบทเรียนใหจบท้ังหมด  

              2. รวบรวมอุปกรณตางๆ  

              3. เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี  

              4. ตรวจสภาพอาหารท่ีเตรียมไวเม่ือวานน้ี ใหแนใจวาไข หรืออาหารอ่ืนท่ีเตรียมไวสงกล่ินพอสําหรับบทเรียนในวันน้ี  

  5. อธิษฐานใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเจาสําหรับความสามารถในการดมกล่ิน 

  

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   

กิจกรรมประจําวัน 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

• พยัญชนะในวันน้ี:____________________________________________  

                      สิ่งตางๆท่ีขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวน้ี_______________________ 

• วันของสัปดาห: 

o วันน้ี________________________________ (ตามปฏิทิน)  

o พรุงน้ี_______________________________          

o เม่ือวานน้ี____________________________ 

o การนับ: จํานวนวันจนถึง_________________=____________________ 

• อากาศ: 
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o อากาศในวันน้ี______________________________________  

o เสื้อผาในวันน้ี_______________________________________  

o แสดงสภาวะอากาศดวยกราฟ 

• เวลารวมกันแสดงความคิดเห็น (กําหนดไวท่ี 10 นาที) 

o เร่ิมตนดวยการต้ังคําถาม: ___พวกหนูชอบดมกล่ินอะไร?  

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

  

• เร่ืองราว: 

o _____________________________________________ 

o คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (เพลง, ระบํา, การเคล่ือนไหว)  

o ประสาทสัมผัสตามจังหวะ: การเคาะหัวเขาเบาๆ และการตบมือเบาๆจะเปนเสียงในการใหจังหวะท่ี

ดีมาก ควรหาทํานองท่ีเหมาะสมกับภาษาของคุณ และใชคําเหลาน้ีในการแนะนําประสาทสัมผัสท้ัง  

5 และคุณจะเร่ิมบทเรียนแตละบทในอีก 5 วันขางหนาดวยจังหวะเดียวกันน้ี  

   

                                                                สัมผัสท้ังหา สัมผัสท้ังหา (เคาะ, เคาะ, ตบ – เคาะ, เคาะ, ตบ)  

                                                                เรามีครบ เรามีครบ (เคาะ, เคาะ, ตบ – เคาะ, เคาะ, ตบ)  

                                                 มองเห็น, ไดยิน, สัมผัส (แตะตามสวนตางๆของรางกายขณะท่ีเอยขึ้นมา)  

                                                                ล้ิมรส และ ดมกล่ิน (แตะตามสวนตางๆของรางกายขณะท่ีเอยขึ้นมา)  

                                                                ครบท้ังหา ครบท้ังหา (เคาะ, เคาะ, ตบ – เคาะ, เคาะ, ตบ)  

 _______________________________________________________________________________ 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน:  

น่ันกล่ินอะไรเอย? 

 
 

 

 

• วันน้ีเราจะพูดเก่ียวกับกล่ินตางๆ ชี้สวนของรางกายท่ีใชในการดมกล่ินตางๆสิ (ใหแนใจวาเด็กๆไดชี้ไปท่ีจมูก

ของพวกเขา)   

• หลายสิ่งหลายอยางมีกล่ินได บางอยางมีกล่ินหอมแบบท่ีพวกหนูชอบ แตบางอยางก็มีกล่ินเหม็นมาก   
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• กล่ินอะไรบางท่ีพวกหนูชอบ ? คุณอาจแสดงรูปภาพใหเด็กๆดู เขียนชื่อ และคําตอบของเด็กท่ีตอบคําถามไว

บนกระดาน เพื่อแสดงการเขียนใหเด็กๆดู มีอะไรบางท่ีพวกหนูไมชอบ ดมกล่ินของมัน ? คุณอาจจดคําตอบ

ของเด็กๆอีกคร้ัง 

• ใหเด็กๆปดตาของตนเอง พนสเปรยในอากาศ ถาเปนนํ้าหอมไดจะดีมาก ถามเด็กๆวาพวกเขาไดกล่ินอะไรใน

อากาศ? สนับสนุนใหเด็กๆใชคําอธิบายกล่ินนอกจากหอม หรือเหม็น 

• นําภาชนะท่ีใสของมีกล่ินอยูภายในมาวางไวบนโตะ หรือเกาอ้ีตามจุดตางๆของหอง (เพ่ือท่ีกล่ินตางๆจะไม

ปะปนกัน)  

• ใหเวลาเด็กๆในการเดินท่ัวหอง และดมกล่ินสิ่งของตางๆในภาชนะ หรืออาจใชดอกไมท่ีมีกล่ินหอมแทนได 

หลังจากน้ันใหเด็ก 2-3 คนน่ังลอมภาชนะแตละชิ้น (คุณอาจปรับจํานวนเด็กใหเหมาะสมกับขนาดของ

หองเรียน และจํานวนภาชนะ)  

•  ครูกําลังจะเอยชื่อกล่ินท่ีอยูในภาชนะชิ้นใดชิ้นหน่ึง พวกหนูจะตองดมกล่ินท่ีอยูในภาชนะท่ีอยูกับหนู หาก

หนูมีสิ่งของตรงกับกล่ินท่ีครูเอยขึ้น ใหกระโดดขึ้น และลงเพื่อใหครูรูวาหนูหากล่ินน้ันไดแลว   

• ภาชนะไหนมีกล่ินเหมือน _______________________? ใหดูจากรายการท่ีจดไว และตองแนใจวาไดเอยชื่อ

กล่ินครบทุกกล่ิน ใหเด็กนักเรียนดมกล่ินท่ีอยูตรงหนาพวกเขา และกระโดดขึ้นและลง หากใครมีสิ่งของท่ีมี

กล่ินตรงกับท่ีคุณเอยขึ้น 

• เลือกนักเรียน หน่ึงคนใหนําภาชนะของตนมายืนหนาชั้นเรียนแลวอธิบายวาทําไมพวกเขาถึงคิดวา ภาชนะ

ของพวกเขาเปนชิ้นท่ีถูกตอง คุณควรจะรอฟง คําตางๆ เชน มันมีกล่ินหอมหวาน และสมก็หวาน , หรือ กล่ิน

บูด, หรือการเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืนๆ ใหเด็ก คนน้ันถือภาชนะเดินไปรอบๆเพ่ือใหเด็กคนอ่ืน ๆดมกล่ินท่ีเขาถือ

อยู  

• เอยชื่อกล่ินคร้ังละหน่ึงกล่ินตอไปจนครบทุกภาชนะ 

 

การดมกล่ินสิ่งท่ีพระเจาสรางขึ้น 

 
 

  

 

• พระเจาทรงสรางพวกเราขึ้นมา และทรงประทานจมูกไวใหพวกเราใชดมกล่ินสิ่งตางๆท่ีพระองคทรงสราง

ขึ้น ในธรรมชาติน้ันมีกล่ินมากมายหลายชนิด เรามาหากันดีกวาวาพวกหนูจํากล่ินอะไรไดบางภายนอก

อาคาร                                                                     

o ใหยกมือขึ้นถาใครไดกล่ินดอกไม  

o ใหแตะจมูกถาใครไดกล่ินของสัตว 

o ใหดีดน้ิวถาใครไดกล่ินไม หรือกล่ินไหม 
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o ใหกระทืบเทาถาใครไดกล่ินรถยนต หรือ กล่ินควันจากรถยนตท่ีขับผานไป 

o ใหแตะปลายเทาถาใครไดกล่ิน ________________ (เอยชื่อกล่ินประจําทองถิ่นท่ีเด็กๆจะนึกออก) 

• เราจะไปเดินนอกอาคาร และคนพบวาเราจะหากล่ินอะไรไดบาง หากในบริเวณท่ีพาเด็กไปเดินมีขยะ หรือ

วัตถุอันตรายมากมาย ควรหามไมใหเด็กๆเก็บสิ่งของเหลาน้ัน แคเพียงใหเด็กๆดมกล่ินสิ่งของเหลาน้ัน แลว

พูดถึงกล่ินแตละกล่ินก็พอ  

• หากเดินไปบริเวณท่ีมีสิ่งของตามธรรมชาติ และสิ่งของท่ีสามารถเก็บได (ฝุน , ดอกไม, ลูกสน เปนตน) ให

แจกถุง หรือภาชนะแกเด็กๆเพ่ือเอาไวเก็บของ 3-5 ชนิด  

• หนูๆทุกคนจะมีถุงคนละหน่ึงใบ ไวเพ่ือเก็บของท่ีพระเจาทรงสรางใหมีกล่ิน หากพวกหนูเจออะไรท่ีมีกล่ิน 

ใหพวกหนูชี้บอกคุณครู และถาสิ่งท่ีหนูชี้น้ันปลอดภัยท่ีจะเก็บ คุณครูจะเก็บให และใสไวในถุงของพวกหนู   

• ใหแนใจวาไดพูดคุยกับนักเรียนระหวางท่ีเดินเก่ียวกับกล่ินท่ีแตกตางกัน ถามคําถาม เชน ทําไมหนูเลือกของ

ชิ้นน้ี? หนูคิดวามันมีกล่ินเหมือนอะไร? หนูชอบกล่ินน้ีไหม?   

• เม่ือคุณกลับไปถึงหองเรียน ใหเด็กๆนําวัตถุของพวกเขามาทากาวแลวติดบนกระดาษเพ่ือประดิษฐภาพ 

“กล่ินท่ีฉันพบ” ซึ่งอาจจะตองใชพ้ืนท่ีราบในการผ่ึงกระดาษใหแหงสนิทประมาณสองชั่วโมง   

• ใหเด็กๆเดินรอบหอง และ ดมกล่ินจากภาพท่ีแตกตางกัน ใหชี้แนะดวยวาพระเจาทรงสรางกล่ินท่ีวิเศษ

มากมายเพ่ือพวกเรา  

• ถาเด็กๆไมไดเก็บสิ่งของมาดวย ใหพวกเขาวาดรูปสิ่งของท่ีพวกเขาไดกล่ินขณะท่ีเดินแทนการติดกาว  

 

 

 

 

 

 

สรุปบทเรียน:   

ทําไมกล่ินถึงมีความสําคัญ? 

   

 

• ใหเด็กๆปดตา แลวคุณก็จุดไมขีดไฟขึ้น หากหองเรียนมีขนาดใหญ คุณอาจจะตองเดินรอบๆหอง และจุดไม

ขีดไฟหลายคร้ังเพื่อใหเด็กๆไดดมกล่ินครบทุกคน   
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• พวกหนูไดกล่ินอะไรในอากาศเอย ? ใหเด็กๆตอบคําถาม มันนาจะหมายถึงอะไรถาพวกหนูต่ืนขึ้นมาตอน

กลางคืนแลวไดกล่ินน้ี? (คําตอบท่ีนาจะไดรับ : คนกําลังสูบบุหร่ี, ไฟกําลังไหมบาน , อากาศอาจจะหนาว และ

คนกําลังกอกองไฟ เปนตน)  

• พระเจาทรงประทานนาสิกสัมผัสใหแกพวกเรา ดังน้ันเราจึงสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งตางๆรอบตัวเราได 

ความสามารถในการดมกล่ินของเราน้ันสามารถชวยใหเราปลอดภัยดวย หากเราไดกล่ินไฟ อาจหมายถึง

อาหารกําลังไหม หรือ เรากําลังอยูในอันตราย และเราจําเปนตองออกนอกบานเดี๋ยวน้ี    

• พวกหนูเคยไดกกล่ินอะไรไหมท้ังท่ีมันไมควรจะไหมบางไหม? ใหเด็กๆตอบคําถาม หากพวกหนูไดกล่ิน และ 

เห็นไฟกําลังไหมบาน พวกหนูตองวิ่งไปขอความชวยเหลือโดยการบอกผูใหญ   

• เปดภาชนะท่ีใสไขเนา หรืออาหารอ่ืนท่ีเตรียมไว สงใหเด็กๆดมกล่ินท่ัวหองเรียน (ตองแนใจกอนวาของท่ี

เตรียมไวมีกล่ินแรงพอ)  

• พวกหนูนาจะกินไขน้ีไหม? ทําไมถึงไมนาจะกินละ? ใหเรียกเด็กตอบคําถามหลายๆคน ถาเรากินเขาไปจะเกิด

อะไรขึ้น? (อาจจะปวยได)  

• บางทีเม่ืออาหารมีกล่ินเหม็น น่ันหมายความวาอาหารน้ันไมดีพอจะรับประทานไดอีกตอไป หากเรากินเขา

ไป เราอาจปวยได พระเจาทรงประทานจมูกท่ีดีใหแกเราเพ่ือปองกันไมใหเราปวย  

• ใหนักเรียนท้ังหมดยืนเปนวงกลมใหญๆ แลวขอบคุณพระเจาท่ีทรงประทานจมูกใหแกพวกเราไวเพื่อดมกล่ิน

หอมๆ และจมูกเพื่อเตือนภัยใหแกเรา ยกตัวอยางคําอธิษฐานงายๆ  แลวเดินไปรอบๆวงกลมเพ่ือใหโอกาสเด็ก

แตละคนไดพูดขอบคุณพระเจา  

 

กิจกรรมเสริม:  

กล่ินอะไรเอย?

 
 

 

 

 

นําภาชนะท่ีเตรียมไวออกมา และใหเด็กๆผลัดกันดม ใหเด็กๆยืนเปนวงกลมแลวสงภาชนะตอๆกันไปใหเด็กคนอ่ืนๆ ใหสัญญาณ

เพ่ือใหทุกคนสงภาชนะไปยังคนท่ีอยูทางดานขวามือของตนเอง ทําตอไปจนกระท่ังเด็กๆทุกคนไดดมกล่ินจนครบทุกกล่ิน   

 

แหลงขอมูลสําหรับบทเรียนน้ี:  

http://www.preschoolrainbow.org/5senses.htm 
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

   

การประเมินผลผูเรียน:   
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