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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา  บทที่ 4                                                              

                                                                      เรื่อง    ประสาทสัมผัสดานการสัมผัส 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงจุดมุงหมาย และทักษะท่ีจะชวยเหลือตนเองไดอยางประหยัด 

ตัวชี้วัด: สรางความสนใจดานวิชาชีพพิเศษ และสติปญญา                            

สาระการเรียนรู: เขาใจถึงความสามารถพิเศษของตนเอง และสามารถนํามาใชประโยชนได 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป  

ป: 1 

หัวขอหลัก: ฉันคือใคร? รางกาย, ประสาทสัมผัส 

บทเรียน: ประสาทสัมผัสดานการสัมผัส 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที  

 

 

    วัตถุประสงคการเรียนรู:  

        1. เด็กจะสามารถจําแนกไดวามือ และน้ิวมือของพวกเขามีไวใชสําหรับประสาทสัมผัสดานการสัมผัส 

                       2. เด็กจะสามารถจําแนกสิ่งของได 3-4 อยาง โดยการสัมผัส  

                       3. เด็กจะสามารถอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของวัตถุไดโดยการใชคําตางๆ เชน นุม, เรียบ, หยาบ, แข็ง เปนตน 

    

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. ตะกรา หรือ ภาชนะขนาดใหญเพื่อนํามาใสสิ่งของ จํานวนหน่ึงท่ีมีลักษณะเฉพาะ (ลูกสน , ผาหน่ึงชิ้น, 

ก่ิงไม, ใบไม, หินผิวเรียบ, หินผิวขรุขระ เปนตน)  

2. กระดาษ 

3. กาว 

4. ลวดเย็บกระดาษ, ดาย, เชือก, หรือวัสดุท่ีจะนํามาเย็บกระดาษใหเปนเลมได 

 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1.  พื้นท่ีราบเปนบริเวณกวาง  

2.  กระดาษแผนใหญ, ผา หรือพื้นท่ีบริเวณกลางแจง (ทางเดินเทา) ท่ีสามารถระบายสีบนน้ันได 
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3.  สี (ดูคูมือการใชสําหรับการผสมสี) 

4.  ภาชนะทองแบนสําหรับใสสี (หน่ึงใบ ตอ หน่ึงสี)  

5.  ผาเช็ดตัว 

6.  อางใสนํ้าสบูอุน 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 

                         1.   อานบทเรียนท้ังหมดใหจบ  

                         2.   รวบรวมอุปกรณท้ังหมด  

                         3.   เติมคําในชองวางสําหรับกิจกรรมประจําวันน้ี    

         4.   หากคุณไมสามารถพาเด็กๆไปเดินชมธรรมชาติจริงๆ คุณควรเก็บตัวอยางสิ่งของอยางนอยสองอยางสําหรับคําอธิบายท่ี

คุณเลือกใช เชน เรียบ, หยาบ, แข็ง, นุม, ขรุขระ เปนตน 

         5.   ทําปายเขียนคําท่ีจะสอนติดไวดานบนของสมุดเปลาในแตละหนา หากคุณมีกระดาษท่ีหนากวา หรือ ใหญกวานาจะ

ใชไดดีท่ีสุด  

         6.    เก็บ หรือเตรียมอุปกรณไวสําหรับใหเด็กๆใชน้ิวละเลงเลน เชน แปง, โคลน, ทราย, สบูเหลว เปนตน   

          7.    อธิษฐานใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเจาสําหรับความสามารถในการสัมผัสของพวกเขา   

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน:   

การนําเขาสูบทเรียน: 

กิจกรรรมประจําวัน: 

 
 

 

 

• พยัญชนะในวันน้ี: _____  

o สิ่งตางๆท่ีขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวน้ี: ____________________________ 

• วันของสัปดาห:  

o วันน้ี_______________(ตามปฏิทิน) 

o พรุงน้ี ________________ 

o เม่ือวานน้ี ___________________ 

o การนับ: จํานวนวันจนถึง___________________=_____________ 

• อากาศ: 

o อากาศในวันน้ี 

o เสื้อผาในวันน้ี  

o แสดงสภาวะอากาศดวยกราฟ 

• เวลารวมกันแสดงความคิดเห็น (กําหนดไวท่ี 10 นาที) 
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o เร่ิมตนดวยการต้ังคําถาม: ___เสียงอะไรท่ีพวกหนูชอบฟง?  

o นักเรียนท่ีรวมแสดงความคิดเห็นในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองราว 

o _____________________________________________ 

 คําถาม/ กิจกรรมสําหรับผูฟง: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

• การเคล่ือนไหวของประสาท และกลามเน้ือ: (เพลง, ระบํา, การเคล่ือนไหว)  

o ประสาทสัมผัสตามจังหวะ : การเคาะหัวเขาเบาๆ และการตบมือเบาๆจะเปนเสียงในการใหจังหวะท่ีดีมาก 

ควรหาทํานองท่ีเหมาะสมกับภาษาของคุณ และใชคําเหลาน้ีในการแนะนําประสาทสัมผัสท้ัง  5 และคุณจะเร่ิม

บทเรียนแตละบทในอีก 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: 

 

การสัมผัสลักษณะเฉพาะ 

 
 

 

• วันน้ีเราจะพูดถึงประสาทการสัมผัส ใหชี้สวนของรางกายท่ีพวกหนูใชสัมผัสสิ่งของสิ  (ใหแนใจวาเด็กๆแตละคนชี้ท่ีมือ

ของพวกเขา) มีหลายสิ่งหลายอยางท่ีพวกหนูสัมผัสไดดวยมือของพวกหนู 

• ใหเด็กๆน่ังบนพื้นเปนวงกลมวงใหญ นําตะกราใสสิ่งของท่ีมีลักษณะเฉพาะออกมา สงของหน่ึงชิ้นเวียนไปรอบๆเพื่อ

นักเรียนจะไดสัมผัสกับของสิ่งน้ัน จงใชคําอธิบายลักษณะของสิ่งท่ีหนูกําลังสัมผัส ใหคุณรอฟงนักเรียนใชคํา เชน นุม , 

แข็ง, เรียบ และขรุขระ เปนตน 
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• ใหพวกหนูผงกหัวใหครูรูวาพวกหนูชอบลักษณะของสิ่งท่ีพวกหนูกําลังสัมผัสน้ันหรือไม (ใหเด็กๆผงกหัววา “ชอบ” 

หรือ “ไมชอบ”) 

• นําวัตถุชิ้นใหมสงไปรอบๆวงกลม ถามคําถามเดิม ทําตอไปเร่ือยๆจนกระท่ังของทุกชิ้นถูกสงไปรอบๆ และไดรับการ

บรรยายลักษณะจนครบ 

• เรามักใชมือของเราสัมผัส และรับความรูสึกจากสิ่งท่ีสัมผัส ใหเลือกวัตถุนุมๆมาหน่ึงชิ้น แลวสงไปรอบๆวงกลมอีกคร้ัง 

คราวน้ีใหสัมผัสของชิ้นน้ีดวยใบหนาของเรา ควรแสดงใหเด็กๆดูการใชวัตถุน้ันถูบนแกมเบาๆ และสนับสนุนใหเด็กๆ

เอาวัตถุน้ันถูบนใบหนา หรือแกมของพวกเขาดวยเชนกัน 

                       

การประดิษฐสมุดลักษณะเฉพาะ
 

 

• หากเปนไปได ใหพาเด็กๆไปเดินชมธรรมชาติเพื่อเก็บตัวอยางวัตถุท่ีมีลักษณะเฉพาะอันแตกตางกัน คุณอาจจะใหเด็กๆ

สํารวจหาสิ่งของนุมๆภายในอาคารดวยก็ได เด็กๆควรจะเก็บสิ่งของตัวอยางไดคนละหน่ึงชิ้น ใหแนใจวามีความ

หลากหลายของสิ่งของท่ีเก็บมาได 

• หากไมสะดวกท่ีจะพาเด็กๆไปเดินเก็บของท้ังภายใน และนอกอาคาร ใหคุณเลือกเอาสิ่งของท่ีคุณไดเตรียมรวบรวมไว

แลวมาใชสอนในหองเรียน 

• เม่ือคุณเก็บสิ่งของเสร็จแลว ใหเด็กๆน่ังบนพื้นพรอมกับวัตถุท่ีพวกเขาเก็บมาได หากเด็กๆไมไดเก็บสิ่งของใด ใหแจก

สิ่งของท่ีคุณเตรียมไว (ใหของหน่ึงชิ้นตอเด็กหน่ึงคน)  

• เปดสมุดท่ีคุณเตรียมไวหน่ึงหนา แลวอานคําบรรยายลักษณะเฉพาะในหนาน้ัน จากน้ันใหเด็กๆติดกาวสิ่งของตางๆไว

กับสมุดใหถูกหนาโดยหามปดทับปายดานบนสมุด ดังตัวอยางเชน: ติดสิ่งของนุมๆลงในหนาท่ีมีปายเขียนวา “นุม”, 

ติดของท่ีขรุขระในหนาท่ีมีปายเขียนวา “ขรุขระ” เปนตน 

• ใชลวดเย็บกระดาษ, ดาย, เชือก, หรือ วัสดุอ่ืนท่ีสามารถหาไดเพื่อนํามาเย็บกระดาษสมุดเหลาน้ีใหเขาเลมไวเพ่ือ

นักเรียนจะไดเอาไวดูในวันขางหนา หรือคุณอาจแขวนกระดาษเลาน้ีไวบนกําแพงในบริเวณท่ีเด็กๆสามารถสัมผัสถึงก็

ได  

 

  

 

สรุปบทเรียน:   
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ทําไมสัมผัสถึงมีความสําคัญ? 

  

 

• เราใชประสาทการสัมผัสในหลายๆดาน ดังท่ีพระเจาทรงวางแผนไวใหเราแลว บางทีประสาทการสัมผัสอาจชวยใหเรา

ปลอดภัยก็ได 

 

• เม่ือเราสัมผัสถูกของรอน เราก็กระตุกมือกลับทันทีดังน้ันเราจึงไมถูกลวก พระเจาทรงเปนผูสรางท่ีมหัศจรรย และพระองค

ทรงประทานประสาทการสัมผัสใหแกพวกเราเพื่อใหพวกเราปลอดภัย  

 

• พวกเรามายืนตอกันใหเปนวงกลมวงใหญ และขอบคุณพระเจาท่ีทรงประทานมือใหแกพวกเราไวเพ่ือสัมผัส และรับ

ความรูสึก (ยกตัวอยางคําอธิษฐานงายๆแลวเดินไปรอบๆวงกลมเพ่ือใหเด็กทุกคนมีโอกาสพูดขอบคุณพระเจา)  

 

  

 

กิจกรรมเสริม:  

 

การใชเทาระบายสี
 

 

• หมายเหตุ: น่ีคือกิจกรรมพิเศษ คุณสามารถไมเลือกทํากิจกรรมน้ีหากโรคพยาธิไชเทา หรือโรคเก่ียวกับเทากําลังระบาดใน

เขตของคุณ  

 

• เตรียมพื้นท่ีระบายสีกอน โดยการนําเทปกาวมาติดกระดาษแผนยาวท่ีจะวาดงานฝมือไวกับพื้นอยางระมัดระวังเพ่ือปองกัน

ไมใหขอบกระดาษหลุดจากเทปกาว แลวนําหนังสือพิมพแปะเทปกาวปดทับรอบกระดาษงานฝมือ ไมตองรีบเพ่ือแนใจวา

กระดาษท้ังหมดไดถูกติดเทปกาวอยางม่ันคง ซึ่งจะทําใหเกิดความแตกตางอยางมากขณะกิจกรรมดําเนินไป 

 

• ตอไป วางอางใสนํ้าสบูอุนไวปลายสุดดานหน่ึงของกระดาษงานฝมือ สวนอีกดานหน่ึงของกระดาษ ใหวางภาชนะท่ีมีสีอยู

ในน้ันไว  

 

• บางคร้ังเราก็ใชพูกันระบายสี บางคร้ังเราก็ใชน้ิวมือ และมือของเรา หนูคิดวาเราจะใชเทาระบายสีไดไหม? สนับสนุนใหเด็กๆ

คิดหาวิธีท่ีพวกเขาจะสามารถใชเทาระบายสีได จุมเทาเปลาลงในสีท่ีจะระบาย และพิมพรอยเทา หรือจะลองเตนระบําดวย

เทาเปลาท่ีเปอนสีก็ได 

 



 6 

• ชวยเด็กคร้ังละ 2-3 คนถอดรองเทาและถุงเทา แลวมวนขากางเกงขึ้น (อยาลืมวาคุณก็สามารถเลนได) คุณอาจเปดเพลง หรือ  

ใหเด็กๆในชั้นเรียนรองเพลงขณะท่ีพวกเขาระบายสีก็ได 

 

• ชวยเด็กแตละคนกาวเขาไปในภาชนะใสสีอยางระมัดระวังแลวเดิน หรือเตนตามแบบของเขาไปยังอีกดานหน่ึงของกระดาษ

งานฝมือ แนะนําใหเด็กๆเคล่ือนตัวตามเพลงขณะท่ีเตนระบําดวยเทาท่ีเปอนสีของพวกเขา    

 

• คุณอาจใหเด็กแตละคนชวยผูอ่ืนลางเทาซึ่งเปนการแสดงคุณสมบัติของผูรับใชพระเจา   

 

แหลงขอมูลสําหรับบทเรียนน้ี:  

http://www.preschoolrainbow.org/5senses.htm 

 

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดท่ีเหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรมใดท่ีไม

เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอยางไรสําหรับบทเรียนถัดไป?)  

 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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