
กิจกรรมเสนอแนะ 

กิจกรรมเสริมสีสันภาษาไทย 

ผศ. กิติยวดี  บุญซ่ือ (2557) 

๑. ฉันเห็นอะไรเอ่ย (อนุบาล ๑ – ๓) 

ความมุ่งหมาย  ๑. ฝึกให้เด็กได้รู้จักสังเกต 

  ๒.ฝกึให้เด็กได้รู้ถึงความแตกต่างของสิง่ต่างๆ 

  ๓. ฝึกความพร้อมทางตาของเด็ก 

  ๔. ฝึกการพูดของเด็ก 

 
วิธีการ   ๑. ครูเริ่มต้นก่อนโดยการพูด “ครูเห็นอะไรเอ่ย สีเขียวๆ อยู่บนต้นไม้” 

๒. เด็กจะต้องพยายามหาดูสิ่งท่ีครูพูด ผู้ท่ีตอบโต้ได้จะเป็นผู้เลือกคําถามได้เป็นคน      

    ต่อไป 

๓. คําถามอาจจะเป็น 

    “ฉันเห็นอะไรเอ่ยมีปีกบินอยู่ในอากาศ”   (นก) 

    “ฉันเห็นอะไรเอ่ยท่ีทําด้วยไม้”    (บ้าน) 

    “ฉันเห็นอะไรเอ่ย ท่ีร้องเหมียวๆ”   (แมว) 

คําถามที่ใช้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้ทายถูกและเลือกคําถามมาทายเพ่ือนต่อไป 

ถ้าในกรณีที่เด็กรู้จักตัวอักษรแล้ว ควรจะนําคําถามที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรมาใช้ เช่น 

๑. สัตว์อะไรเอ่ย ช่ือต้ังต้นด้วย 

ก. – (ไก่, กุ้ง, แกะ, กวาง, เก้ง) 

ค. – (ควาย, คางคก) 

จ. – (จ้ิงจก, จ้ิงเหลน, จิงโจ้) 

(เรียงจาก ก – ฮ) 

๒. ใครเอ่ย ช่ือต้ังต้นด้วย ก – ฮ 

(ใช้ได้ท้ังชื่อเล่น ช่ือจริง) 

๓. ของใช้อะไรเอ่ย ช่ือต้ังต้นด้วย ก – ฮ 

๔. ผลไม้หรือดอกไม้อะไรเอ่ย ช่ือต้ังต้นด้วย ก – ฮ 



พยัญชนะท่ีนํามาถามเด็กๆ ควรจะครั้งละ ๑-๒ ตัว อย่าให้มากกว่าน้ัน และควรจะเป็นตัวท่ีมีท่ีใช้
มากๆ  

เม่ือเด็กคล่องแล้วอาจเปลี่ยนเป็นสระบ้างก็ได้ 

๒. เสียงอะไร (อนุบาล ๒ – ป.๑) 

ความมุ่งหมาย  ๑. ฝึกความพร้อมทางหู 

   ๒. ฝึกสมาธิ 

 

วิธีการ   ๑. ครูให้เด็กนั่งเฉยๆแล้วหลับตาให้หมดทุกคน 

   ๒. เม่ือทุกคนเงียบแล้ว ครูพูดเสียงเบาๆว่า 

       “ไพบูลย์ เธอได้ยินเสียงอะไร” 

       “ผมได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในห้องครับ” 

       “จันตรีเธอได้ยินเสียงอะไร” 

       “หนูได้ยินเสียงนกร้องค่ะ” 

   ๓. ให้นักเรียนลืมตาแล้วอภิปรายร่วมกันว่า เสียงมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราต้ังใจฟังก็จะ 

              ได้ยิน ถ้าไม่ต้ังใจฟังก็จะไม่ได้ยิน 

 

๓. คําใหมใ่ครรู้บ้าง (อนุบาล ๒ – ป.๑) 

ความมุ่งหมาย  ๑. ฝึกการพูด – ฟัง อ่าน 

   ๒. เรียนรู้ความหมายพร้อมๆกับเห็นตัวอักษร 

   ๓. การนําสิ่งท่ีใกล้ตัวมาเรียนเพ่ือให้เด็กสนใจจําและเข้าใจง่ายขึ้น 

อุปกรณ์   ๑. สิ่งของหรือของใช้ท่ีพบในชีวิตประจําวัน 

   ๒. กล่องสําหรับใส่ของ 

   ๓. บัตรคํา 

วิธีการ   เม่ือมาโรงเรียนนักเรียนในระดับช้ันอนุบาลถึงประถมหน่ึง จะเรียนรู้ศัพท์เพ่ิมขึ้นได้ 

จากวิธีการสอนของครู ซ่ึงวิธีหน่ึงคือ การจัดคาบเวลาพิเศษ ประมาณ ๑๕-๒๐ นาที 

เป็นการเรียนรู้คําใหม่ โดยใช้ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 



๑. ครูสะสมภาพและหุ่นจําลองสิ่งต่างๆ ลงไว้ในกล่องใบใหญ่ ซ่ึงตกแต่งให้เป็น
กล่องปริศนาท่ีสวยงาม โดยมีช่องกลมๆตรงกลางด้านบนสําหรับให้ล้วงมือลงไป
และดึงของออกมาได้ 

๒. ให้นักเรียนออกมาทีละ ๓ – ๕ คน และผลัดกันล้วงมือลงไปในช่องและหยิบ
ของท่ีอยู่ในกล่องขึ้นมาถือไว้ 

๓. ให้นักเรียนคนท่ี ๑ บอกช่ือของสิ่งเหล่าน้ันว่าคืออะไร ถ้าตอบถูกครูชูบัตรคํา
ของส่ิงน้ันให้ดู และให้นักเรียนถือบัตรคํากลับไปน่ังท่ีได้ ถ้าบอกไม่ได้ ครูช่วย
แนะให้จนบอกได้ เพ่ือจะได้ถือบัตรคํากลับไป (บัตรคําอาจซํ้ากันได้ ประมาณ
ศัพท์ละ ๔ – ๕ บัตร เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ) 

๔. เม่ือนักเรียนกลับที่น่ังแล้ว ครูชูของส่ิงใดสิ่งหน่ึงขึ้น และถามนักเรียนว่า น่ีอะไร
แล้วเขียนช่ือของช้ินนั้นบนกระดานให้นักเรียนตอบ 

๕. ให้คนท่ีถือบัตรคําตรงกับคําที่ครูเขียนออกมายืนหน้าชั้น ครูชูของและให้
นักเรียนท้ัง ๕ คน บอกช่ือของน้ันทีละคน แล้วให้เพ่ือนพูดตามจนครบ 

๖. ให้นักเรียนกลับที่ ครูชูบัตรคําและขออาสาสมัครมาหยิบของที่มีช่ือตรงกับบัตร
และให้เพ่ือนเอ่ยช่ือของน้ันพร้อมๆกัน 

๗. พยายามหาของใหม่ๆมาใส่เพ่ิมเติมเท่าจํานวนท่ีรู้จักกันแล้ว เพ่ือให้เด็กได้ฝึกทํา
ความรู้จักคําใหม่อยู่เรื่อยๆ 

๘. กิจกรรมน้ี จะจัดตอนไหน เวลาไหนก็ได้ เช่น ในช่ัวโมงสนทนาเวลาเช้า หรือ
ตอนบ่ายก่อนเลิกเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนศัพท์ใหม่ๆ อย่างน้อยวันละ  
๓ – ๕ คํา 

 

๔. จับปลา – สะกดคํา (อนุบาล ๒ – ป.๒) 

ความมุ่งหมาย  ฝึกทักษะในการจําคํา 

 

วิธีการ   ๑. ครูวาดภาพปลาหลายๆตัวบนกระดานดํา 

   ๒. เขียนคําต่างๆบนปลาทุกตัว 

   ๓. สมมุติให้นักเรียนออกไปจับปลาที่สระ (กระดานดํา) โดยวิธีลบปลาออก ถ้าอ่าน 

    คําบนปลาน้ันได้ ครูเขียนปลาตัวใหม่และคําแทนท่ีปลาตัวเก่าท่ีลบไป เพ่ือให้ 

    นักเรียนคนอ่ืนมาจับปลาบ้าง 

๔. เกมน้ีอาจเล่นได้โดยวิธีใช้อุปกรณ์การสอน คือ แผ่นป้ายสําลี และปลาติด  



    กระดาษทรายด้านหลัง เพ่ือใช้ติดบนแผ่นป้ายสําลีได้ เม่ือนักเรียนอ่านคําได้ ให้ 

    จับปลาน้ันออกไป ครูนําปลาตัวใหม่มาวางแทน ใครจับได้ปลามากท่ีสุดเป็นผู้     

    ชนะ 

 

 

 

 

 

๕. อีกวิธีหน่ึงคือ วาดรูปปลา และเขียนคําในกระดาษแผ่นเล็กๆ ใช้คลิปหนีบ 

    กระดาษติดกับตัวปลา แล้วทําเบ็ดแม่เหล็ก 

๖. คําท่ีใช้ ถ้าเป็นเด็กเล็กก็เน้นคําท่ีต้องการแนะนําให้นักเรียนรู้จัก ถ้าเป็นเด็กโต 

    ควรเลือกคําท่ีสะกดผิดบ่อยๆ มาเด็กเล่นเป็นการทบทวน 

 

๕. เหมือนกันหรือต่างกัน (อนุบาล ๓ – ป.๑) 

ความมุ่งหมาย  ฝึกฟังเสียงให้รู้ว่าคําไหนเสียงเหมือนกัน หรือต่างกัน 

 

วิธีการ   ๑. ครูอ่านชุดคําสามคําติดต่อกัน เว้นจังหวะแต่ละคําเพียงเล็กน้อย 

   ๒. ให้นักเรียนฟังและสังเกตว่าคําทั้งสามมีเสียงเหมือนกัน หรือคําหน่ึงคําใดมีเสียง 

    ต่างไป 

๓. เม่ือครูอ่านจบ ๑ ชุด ถ้าเหมือนกันทั้งสามคําให้นักเรียนตอบว่า “เหมือนกัน” 

๔. ถ้ามีคําหนึ่งเสียงผิดไปจากคําอีกสองคําให้ตอบว่า “ต่างกัน” 

๕. เม่ือจบกิจกรรมแล้ว อภิปรายร่วมกันว่าเหมือนกันตรงไหน หรือต่างกันแค่ไหน 

ตัวอย่าง   ครูอ่าน   นักเรียนตอบ 

   มัน กัน วัน  เหมือนกัน 

   แกง แดง แทง  เหมือนกัน 

   ทํา จํา ไป  ต่างกัน 

  มี ดี กา   ต่างกัน 

นก

ชก

กะทกรก

รก

วก

สกปรก



๖. อะไรเอ่ย (อนุบาล ๓ – ป.๑) 

ความมุ่งหมาย  ๑. ฝึกการฟัง 

   ๒. ช่วยให้รู้จักความหมายของคํามากขึ้น 

   ๓. ให้รู้จักคํากลอนง่าย  

   ๔. ฝึกการคิดหาเหตุผล 

 

วิธีการ   ครูอ่านคํากลอนพออ่านจบแล้ว ให้นักเรียนทายว่าเป็นตัวอะไร 

ตัวอย่างเช่น  ๑.  ฉันชอบน่ัง  บนใบบัว 

       แลบลิ้นระรัว   จับตัวแมลง 

    กระโดดได้ไกล  ไม่ล้มตะแคง 

       โปรดจงแถลง   ว่าฉันคือใคร เธอคือ .........(กบ) 

   ๒.  ร่างฉันอุ้ยอ้าย  พุงย้ายกระเพ่ือม 

       ขนมันเป็นเลื่อม  ป่ายปีนซอกหิน 

    เล็บยาวแหลมคม  ชอบดมชอบกิน 

       นํ้าผึ้งอร่อยล้ิน  ถูกใจหนักหนา เธอคือ .........(หมี)* 

 

๗. หาคํา นําเข้าพวก (อนุบาล ๓ – ป.๑) 

ความมุ่งหมาย  ฝึกทักษะให้รู้จักแยกคําออก เปน็ประเภท หรือเป็นพวก 

 

วิธีการ  ครูคัดคําศัพท์ท่ีเด็กรู้จักลงในบัตรคํา รวบรวมไว้ เม่ือจะทํากิจกรรมนี้ จึงดําเนินการ 

ตามข้ันตอนต่อไปน้ี 

๑. หยิบบัตรคําศัพท์ขึ้นมาทีละบัตรให้เด็กอ่านพร้อมๆกัน แล้วติดบัตรบนกระดาน
ดําโดยไม่ต้องเรียงไว้ครึ่งซีกกระดาน 

๒. ครูชี้คํา ๑ คํา เป็นตัวอย่าง เช่น คะน้า และถามเด็กว่าเป็นอะไร เด็กตอบว่าเป็น
พืช หรือเป็น ผัก 

๓. ครูติดคําว่าพืช หรือ ผัก ลงบนกระดานที่ว่าง แล้วติดคําศัพท์ คะน้าลงใต้คําว่า 
ผัก 



๔. ครูเลือกคําอ่ืน เช่น ตับ แล้วถามนักเรียนตามกิจกรรมข้อ ๒ และ ๓ ทําเช่นนี้จน
ครบประเภทที่เตรียมมา 

๕. ให้นักเรียนออกมาทีละคน และเลือกบัตรคําศัพท์มาติดให้เป็นแถวใต้หัวข้อท่ี
เหมาะสม 

๖. เม่ือครบหมดทุกประเภทแล้ว ช่วยกันสรุปว่าสิ่งต่างๆ มีกลุ่มหรือประเภทท้ังน้ัน 

๗. นักเรียนช่วยกันคิดช่ือประเภท และหาศัพท์มาจัดกลุ่มในโอกาสต่อไป 

๘. เด็กเล็กแยกประเภทกว้างๆ แต่ถ้าเป็นเด็กโตอาจซอยประเภทให้ย่อยลงไปอีก
ตามความสามารถที่จะได้รับของเด็ก 

ตัวอย่าง  

   ผัก  เนื้อ  ผลไม้  ของใช้ 

   คะน้า  ตับ  ส้ม  มีด 

   ผักกาดขาว หมู  กล้วย  แก้วน้ํา 

   กะหล่ําปลี ปลา  สับปะรด ช้อนส้อม 

 

๘. ท่องเล่นเป็นจังหวะ (อนุบาล ๓ – ป.๒) 

ความมุ่งหมาย  ๑. ให้นักเรียนรู้จักคําใหม่ๆ 

   ๒. ให้พูดคล่องขึ้น 

   ๓. รู้จักประโยคแปลกๆ  

   ๔. รู้จักบทกลอนง่ายๆ 

 

วิธีการ   ครูเลือกบทประพันธ์ท่ีจังหวะสนุกๆมาอ่านแล้วให้นักเรียนว่าตาม และให้นักเรียน 

ตบมือให้เข้าจังหวะ 

(อาจให้ทําท่าทางประกอบด้วย) 

 

ตัวอย่างเช่น 

    เอียงคอไปทางซ้าย  เอียงคอไปทางขวา 

   ย่อตัวลงมา    ยืดตัวขึ้นไป 

    สะบัดแขนซ้าย   สะบัดแขนขวา 



   แกว่งแขนไปมา    แล้วพนมมือไหว้ 

    ยกขาข้างซ้าย   ยกขาข้างขวา 

   ยํ่าเท้าไปมา    เงยหน้าขึ้นไป 

    ตบมือพร้อมกัน   แล้วก็ยํ่าเท้า 

   ส่ายสะโพกเบาเบา   แล้วกระโดดว่องไว 

    กระโดดไปข้างหน้า  กระโดไปข้างหลัง 

   สนุกดีจัง     บริหารร่างกาย* 

 

๙. ใครหายไป (อนุบาล ๓ – ป.๑) 

ความมุ่งหมาย  ๑. ฝึกเด็กให้มีความสามารถในการสังเกต 

   ๒. ฝึกเด็กให้มีความสามารถในการจํา 

   ๓. ฝึกทักษะทางสังคม 

 

วิธีการ   ๑. ให้เด็กนั่งเป็นวงกลม หรือน่ังอยู่กับท่ีตามที่ครูได้จัดในห้องเรียน 

   ๒. ขออาสาสมัคร หน่ึงคนและปิดตา 

   ๓. ขออาสาสมัครเด็กอีกหนึ่งคนให้ออกไปจากห้อง 

   ๔. เม่ือเพ่ือนออกไปแล้วครูจึงไปเปิดตาเด็กคนแรกออกแล้วให้พยายามทายว่า ใคร 

    ออกไปจากห้องหรือใครหายไป 

๕. ถ้าเด็กตอบผิดหรือตอบไม่ได้ ก็ต้องถูกปิดตาอีก ครูจะให้เด็กคนท่ีสองที่ออกไป
นอกห้องกลับเข้ามาท่ีเดิมในวงกลม เม่ือครูปิดตาเด็กคนแรกอีกครั้ง เด็กจะต้อง
หาว่าใครที่กลับเข้ามาในช้ัน 

๖. ถ้าตอบถูกเด็กคนที่สองจะเป็นผู้ถูกปิดตา ถ้าตอบไม่ถูก หรือไม่ยอมตอบ ครูอาจ
เปลี่ยนคนอ่ืนต่อไป เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเล่นด้วย (หรืออาจจะเปลี่ยนทั้ง
สองคน) 

๗. ในขณะท่ีทาย ครูอาจจะแนะเด็กได้ เช่น “เพ่ือนท่ีหายไปมีช่ือจริงขึ้นต้นด้วย
พยัญชนะ ก.” หรือ “เพ่ือนท่ีหายไปชอบเล่นกับ....เสมอ” (บอกช่ือเพ่ือนท่ีเล่น
กับเด็กคนน้ันเสมอๆ) 

 



๑๐. หุ่นยนต์ผู้น่ารัก (อนุบาล ๓ – ป.๑) 

ความมุ่งหมาย  ๑. ฝึกทักษะในการฟัง และปฏิบัติตาม 

   ๒. ฝึกการใช้ประสาทต่างๆให้สัมพันธ์กัน 

   ๓. ฝึกการควบคุมตนเอง 

 

วิธีการ   ๑. ครูให้นักเรียนสมมุติตัวเองเป็นหุ่นยนต์ ยืนเป็นวงกลมและทําตัวตรง ไม่ 

    กระดุกกระดิก (ใครกระดุกกระดิกให้กลับไปน่ังก่อน แล้วค่อยเรียกเข้ามาเม่ือครู 

    เห็นสมควร) 

๒. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ถ้าครูออกคําสั่งใดๆ จะต้องขึ้นต้นด้วยรหัสก่อน      

    จึงจะบอกคําสั่งตามมา ถ้าคําสั่งใดไม่ได้ขึ้นต้นด้วยรหัสท่ีถูกต้องก็ไม่ต้องปฏิบัติ  

    ตาม เช่น 

 รหัส  คําสั่ง  ปฏิบัติ 

 ซออู้  น่ังลง  นักเรียนนั่ง 

 ซออู้  คุกเข่า  นักเรียนคุกเข่า 

 -   ยืนขึ้น  นักเรียนคุกเข่าเฉย (เพราะไม่มีรหัส) 

   ๓. เม่ือนักเรียนเข้าใจแล้ว ครูเริ่มออกคําสั่ง ท้ังมีรหัสและไม่มีรหัส ใครทําผิดให้น่ังลง  

    จนเหลือเพียงคนเดียว หรือกลุ่มเดียว ถือเป็นผู้ชนะ 

 

 ๑๑. รู้นะเสียงใคร (อนุบาล ๓ – ป.๑) 

ความมุ่งหมาย  เพ่ือฝึกทักษะการฟัง 

 

วิธีการ   ๑. การเล่นคล้ายเล่นโพงพางโดยครูให้นักเรียนน่ังหรือยืนเป็นวงกลม 

   ๒. ครูขออาสาสมัครนักเรียน ๑ คน เป็นคนตาบอดมาทายเสียง มีผ้าผูกตายืนกลาง 

    วงกลม 

  ๓. ครูกําหนดให้นักเรียนในวงกลมจัดกันเองเป็นชุด ชุดละ ๕ – ๖ คน สมมุติให้เป็น 

    สัตว์แต่ละประเภท เช่น แมว หมี ช้าง เสือ ฯลฯ 

๔. เม่ือจะเล่นให้ทุกคนในวงกลมยืนจับมือกัน แล้วเริ่มร้องเพลงพร้อมกับเคล่ือนย้าย 



    เป็นวงกลมไปรอบๆ แล้วหยุดเม่ือเพลงจบ (ครูอาจใช้วิธีเปิดเทปเพลงก็ได้) 

๕. คนท่ีอยู่ตรงกลาง (ซ่ึงถูกปิดตา) จะออกคําสั่งให้สัตว์ประเภทใดประเภทหน่ึงส่ง 

    เสียง เช่น แมวร้องซิ กลุ่มของแมวคนใดคนหน่ึงจะส่งเสียงร้องขึ้นมา 

๖. คนท่ีสมมุติว่าตาบอดจะทายว่า ใครร้องเป็นเสียงแมว ถ้าทายถูก ทุกคนปรบมือ 

    ให้แล้วเปิดตาออกมาอยู่ในวงกลม ถ้าทายผิดให้เปิดตาดูแล้วบอกช่ือเพ่ือนให้ได้ 

    แล้วกลับไปนั่งท่ี 

๗. ครูขออาสาสมัครคนใหม่ มาเป็นคนตาบอดอยู่กลางวง และทายเสียงเพ่ือนต่อไป  

    พร้อมกับกําหนดกลุ่มสัตว์ใหม่เพ่ือไม่ให้คนท่ีปิดตารู้ตัวเพ่ือนๆก่อนจะเล่น 

๘. เม่ือจบเกมแล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฟังและการดูแลรักษา
อวัยวะท่ีใช้ในการฟัง 

 

๑๒. เล่นทายเสียง (อนุบาล ๓ - ป.๑) 

ความมุ่งหมาย  ๑. ฝึกการฟังในเด็กเริ่มเรียน 

   ๒. ฝึกการจําแนกเสียงท่ีได้ยิน 

 

วิธีการ   ๑. ครูให้นักเรียนทุกคนปิดตา (หรือฟุบหน้าลงกับโต๊ะ) 

   ๒. ครูทําเสียงเช่นขย้ีกระดาษ เคาะโต๊ะ เขียนกระดานดํา ตบมือ เขย่าพวงกุญแจ 

    และอ่ืนๆ 

๓. ให้เด็กคนใดคนหน่ึงทายว่าเป็นเสียงอะไร (เกิดจากเสียงอะไร) 

๔. เม่ือเด็กทายถูกก็ให้เป็นผู้ทําเสียงให้เกิดขึ้นเพ่ือทางเพ่ือนๆคนอื่นต่อไป 

 

๑.  ตกปลา – หาศัพท ์(อนุบาล ๓ – ป.๒) 

ความมุ่งหมาย  ฝึกการอ่าน คล่อง 

 

วิธีการ   ๑. ครูตัดรูปปลา ขนาด ๒ × ๓ น้ิว 

   ๒. เขียนคําสะกดแปลกๆ หรืออ่านยาก ลงในกระดาษแผ่นเล็กๆ  

   ๓. ใช้ท่ีหนีบกระดาษ หนีบคําลงบนตัวปลา ใส่ปลาไว้ในอ่างเล็กๆ ๓-๕ ใบ 



   ๔. ผูกแม่เหล็กกับเชือกโดยให้ปลายอีกข้างหนึ่งของเชือกผูกติดกับไม้ยาวๆ 

   ๕. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มและส่งตัวแทนออกมาตกปลาและอ่านคําบนตัวปลา (จนทุก 

    คนได้ออกมา) 

๖. คนท่ีอ่านได้ ให้ถือปลากลับไปที่โต๊ะได้ ถ้าอ่านไม่ได้ให้ปล่อยปลาลงอ่าง และกลับ 

    ท่ี แล้วให้คนต่อไปออกมาตก 

๗. กลุ่มท่ีได้ปลามากท่ีสุดเป็นผู้ชนะ 
 


