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บทเรียนดาน อารมณ สังคม  บทท่ี 12 

เร่ือง  การแบงปนอารมณความรูสึก 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เลือกที่จะปฏิบัติตนเองใหมีสุขภาพ และรางกายที่แข็งแรง 

ตัวชี้วัด:  แสดงออกอยางเหมาะสมวาพวกเขาเขาใจเก่ียวกับรางกายของตัวเอง 

สาระการเรียนรู: เขาใจลักษณะรูปราง และพัฒนาการดานรางกายของตัวเอง  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การรูจักตัวเอง 

บทเรียน:  การแบงปนอารมณความรูสึก 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

             

1. เด็กจะสามารถบอกอารมณที่มีความสุข อารมณเศรา อารมณหวาดกลัว หรืออารมณโกรธไดอยางเหมาะสม  

2. เด็กจะตอบสนองตออารมณ และความรูสึกของเพ่ือนๆดวยทาทีที่เห็นอกเห็นใจผูอื่นได    

3. เด็กจะตระหนักถึงความรูสึกสบายใจเมื่อเลาอารมณความรูสึกของตนเองใหเพ่ือนฟง  

 

 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. หุนกระบอกจํานวน 2 ตัวเพ่ือใชแสดง (คุณอาจจะใชถุงเทา หรือหุนไมที่เด็กๆทําเองได) 

2. หนาหุนกระบอกที่ตัดเปนวงกลมจํานวน 4 อันสําหรับเด็กแตละคน (คุณอาจจะทําเปนวงกลมโดยเจาะรู 

2 รูสําหรับตา และวาดเสนแทนปากที่แสดงอารมณโกรธ เศรา มีความสุข และหวาดกลัว) 

3. ก่ิงไม /แทงไม4 อันสหรับเด็กแตละคน 

4. ดินสอสี (สีไม) หรือสีเทียน 

5. กาว 
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               อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

  

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 

 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. รวบรวมอุปกรณตางๆ (รวมทั้งก่ิงไม/แทงไม จํานวน 4 อันสําหรับเด็กแตละคน) บันทึก: ถาไมมีก่ิง

ไม/แทงไม อาจจะสรางหุนกระบอกสายรัดน้ิวมือที่เด็กๆจะใชใสที่น้ิวได  

3. หนาหุนกระบอกที่ตัดเปนวงกลมรูปใบหนา (4 อันตอเด็กแตละคน) 

4. ใหอธิษฐานเผ่ือเด็กๆใหรูสึกสบายใจเมื่อตองบรรยายอารมณ ความรูสึกของพวกเขา และสามารถที่

จะตอบสนองตออารมณ ความรูสึกของผูอื่นไดเปนอยางดี     

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 
 

 

 

• ถึงแมวาอารมณของเราจะเกิดจากขางในของเรา แตจําเปนท่ีเราจะตองใหคนอ่ืนรูเก่ียวกับอารมณ และความรูสึกของ

เรา 

• ใหเรามาทบทวนกันเก่ียวกับอารมณตางๆ ใหเด็กๆลุกขึ้นยืน และกระจายตัวออกไปใหทั่วหอง 

o แสดงใหครูดูเก่ียวกับสิ่งท่ีทําใหพวกเธอเศราได ใหเด็กๆแสดงออกถึงสิ่งทําใหพวกเขารูสึกเศราใจได ตอนน้ี

ใหพวกเธอหันไปหาเพ่ือนๆและแสดงใหเพื่อนดูวาเม่ือเธอเศรา สีหนาพวกเธอจะเปนอยางไร ใหเด็กๆหันไป

หาเพ่ือนๆและแสดงสีหนาเมื่อพวกเขารูสึกเศราใจ 
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o แสดงใหครูดูเก่ียวกับสิ่งท่ีทําใหพวกเธอหวาดกลัวได ใหเด็กๆแสดงออกถึงสิ่งทําใหพวกเขารูสึกกลัวได 

ตอนน้ีใหพวกเธอหันไปหาเพ่ือนๆและแสดงใหเพื่อนดูวาเม่ือเธอกลัว สีหนาพวกเธอจะเปนอยางไร ใหเด็กๆ

หันไปหาเพ่ือนๆและแสดงสีหนาเมื่อพวกเขารูสึกกลัว 

o แสดงใหครูดูเก่ียวกับสิ่งท่ีทําใหพวกเธอโกรธได ใหเด็กๆแสดงออกถึงสิ่งทําใหพวกเขารูสึกโกรธได ตอนน้ี

ใหพวกเธอหันไปหาเพ่ือนๆและแสดงใหเพื่อนดูวาเม่ือเธอโกรธ สีหนาพวกเธอจะเปนอยางไร ใหเด็กๆหันไป

หาเพ่ือนๆและแสดงสีหนาเมื่อพวกเขารูสึกโกรธ 

o แสดงใหครูดูเก่ียวกับสิ่งท่ีทําใหพวกเธอมีความสุขได ใหเด็กๆแสดงออกถึงสิ่งทําใหพวกเขารูสึกมีความสุข

ได ตอนน้ีใหพวกเธอหันไปหาเพ่ือนๆและแสดงใหเพื่อนดูวาเม่ือเธอมีความสุข สีหนาพวกเธอจะเปนอยางไร 

ใหเด็กๆหันไปหาเพ่ือนๆและแสดงสีหนาเมื่อพวกเขารูสึกมีความสุข 

• วันน้ี เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีท่ีจะใหคนอ่ืนรูวาเรากําลังรูสึกเศรา โกรธ มีความสุข หรือหวาดกลัว  

  

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

  

 

• เม่ือสุนัขมีความสุขมันจะแสดงออกอยางไร (กระดิกหาง) แมวจะแสดงออกอยางไรเม่ือมันมีความสุข (สงเสียงรอง) ใหเด็กๆลอง

แสดงทาทางดีใจเหมือนกับสุนัข และแมว 

• เม่ือสุนัขอารมณเสียมันจะแสดงออกอยางไร (เหา) แมวจะแสดงออกอยางไรเม่ือมันอารมณเสีย (สงเสียงขู) ใหเด็กๆลองแสดง

ทาทางอารมณเสียเหมือนกับสุนัข และแมว 

• สัตวตางๆสามารถแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึกได มนุษยก็เชนกันสามารถแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึกได   บางคร้ังเราไมรู

วาจะบอกคนอ่ืนอยางไรเก่ียวกับความรูสึกของเรา วันน้ีเราจะมาเรียนรูวิธีการแสดงอารมณ ความรูสึกของเราใหกับคนอ่ืน เพื่อท่ี

เราจะสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

 

 
 

 

• ใหใชหุนกระบอก และแนะนําพวกมันใหกับเด็กๆไดรูจัก ใหแสดงทาทางตออารมณความรูสึกตางๆโดยใชหุนกระบอกเพื่อให

เด็กๆไดเรียนรู 

 

ตัวอยางเชน: 

หุน #1:  (พูดกับหุน #2) เธออยากจะเลนดวยกันไหม? 

หุน #2: ไม 
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หุน #1:  ทําไมไมอยากเลนละ? 

หุน #2:  ฉันไมตองการเลนเพราะฉันรูสึกเสียใจอยู  สุนัขของฉันหายไปเม่ือคืนน้ี และฉันก็หามันยังไมพบเลย   

หุน #1:  ฉันเสียใจดวยนะท่ีสุนัขเธอหายไป ฉันก็มีสุนัขเหมือนกัน และถามันหายไปฉันคงรูสึกเสียใจมากเหมือนกัน เธออยากให

ฉันไปชวยหามันไหม? 

หุน #2: อยากซิ ขอบใจเธอมากนะ 

 

• พวกเธอคิดวาการท่ีหุน #2 ไดพูดคุยกับเพ่ือนของมัน จะชวยใหมันรูสึกดีขึ้นไดบางไหม (ชูหุน #2 ขึ้น) ใหเด็กๆพยักหนาเพ่ือ

ตอบวาคําถามวา “ใช” หรือ “ไมใช” ถึงแมวาสุนัขของเขายังหายไป หายังไมพบ แตดูเหมือนวาจะทําใหหุน #2 รูสึกดีขึ้นเม่ือเขา

ไดเลาใหเพื่อนฟงวาอะไรท่ีทําใหเขาเศรา และเสียใจ เพื่อนของเขาก็สามารถท่ีจะไปชวยหาสุนัขใหเขาดวย  

 

• พวกเธอเห็นแลวใชไหมวา การแบงปนอารมณ ความรูสึกของเราใหกับผูอ่ืนน้ันเปนสิ่งสําคัญ ไมควรท่ีจะเก็บซอนเอาไวขางใน

คนเดียวใชไหม? ใหเด็กๆพยักหนาเพ่ือตอบวาคําถามวา “ใช” หรือ “ไมใช” 

 

 
 

 

 

• ใหเรามาฝกการแสดงอารมณ ความรูสึกท่ีเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ครูจะบอกบางอยางท่ีเกิดขึ้น และใหพวกเธอแสดง

อารมณ และความรูสึกออกมาผานทางสีหนาดวย บางคร้ังพวกเธออาจจะรูสึกมีอารมณท่ีแตกตางจากคนอ่ืน ซึ่งก็ไมแปลกอะไร 

ใหเด็กหันหนาเขาหาเพ่ือนที่อยูขางๆ (ชวยใหเด็กไดจับคูกัน) 

 

• ขณะที่คุณอานเหตุการณแตละอยาง ใหเวลากับเด็กเพ่ือที่จะไดตอบสนอง จากน้ันใหเลือกเด็กๆที่แสดงอารมณความรูสึกที่

แตกตางออกไปโดยใหพวกเขาอธิบายวาทําไมพวกเขาตอบอยางน้ัน  

 

o สุนัขของเธอหายไป (เศรา โกรธ หรือกลัววามันจะไมกลับมาอีก) 

o เธอเก็บเหรียญเงินไดบนพื้นหอง (ดีใจ หรือเศราที่มีคนอื่นทํามันหาย) 

o รูปภาพของเธอฉีก (เศรา โกรธ หรือกลัวเพราะเธออาจจะถูกลงโทษ) 

o เธอเลนเกมกับเพื่อน และเธอก็แพ (ดีใจที่ไดเลน หรือโกรธที่ไมชนะ) 

o เพ่ือนของเธอแบงขนมใหกับเธอ (ดีใจ) 

o เธอทําน้ิวเธอเจ็บ (เสียใจ หรือโกรธ) 

o เธอจําไดวาพระเจาทรงรักเธอ (ดีใจ) 

o ใหสรางเหตุการณที่เด็กๆในชุมชนคุนเคย 
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• ตอนน้ีเราจะมาทําหุนกระบอกดวยกันเพื่อท่ีเราจะสามารถไดแสดงอารมณออกมาอยางมีความสุข ใหแจกก่ิงไม/แทงไม (หากมี) 

ใหกับเด็กๆ บอกเด็กๆใหระมัดระวังในการใชก่ิงไม/แทงไมไมใหเปนอันตรายตอตนเอง และผูอื่น ใหเด็กๆวางก่ิงไม/แทงไมไว

ขางหนาของแตละคน 

• เอาหนาหุนกระบอกที่ตัดเปนวงกลมที่จัดทําไวแลวแตละชุดใหกับเด็กแตละคน เด็กๆสามารถระบายสีรูปหนาวงกลมของพวก

เขา เอากาวทาที่ก่ิงไม/แทงไม และใหเอาหนาหุนกระบอกที่ตัดเปนวงกลมติดกับก่ิงไม/แทงไม และใหวางไวจนแหง (ตัวเลือก – 

คุณอาจจะทําหุนกระบอกสายรัดน้ิวมือ แทนการใชก่ิงไม/แทงไม) 

 

• ขณะที่รอใหกาวแหง คุณควรพากเด็กๆไปลางมือ หรือเลนขางนอกสักสองสามนาที 

 

• เมื่อกาวแหงแลว ใหเด็กๆกลับมารวมกันและน่ังเปนวงกลม และใหพวกเขาถือหุนกระบอกของพวกเขาดวย ใหคุณใชหุน

กระบอกสองตัวแสดงโดยใหตัวหน่ึงเปนผูแบงปนความรูสึก และอีกตัวหน่ึงเปนผูที่ตอบสนองอยางเหมาะสม  

 

• หลังจากที่คุณแสดงใหเด็กๆดูแลว ใหเด็กๆหันไปหาเพ่ือนขางๆ และใหใชหุนกระบอกของตัวเองบอกความรูสึก และตอบสนอง

ตอความรูสึกของเพ่ือน ใหดําเนินกิจกรรมน้ีตอไปเรื่อยๆจนกวาเด็กแตละคนไดมีโอกาสแสดงออก  

 

• ขอใหเด็กสองคนที่จะเปนอาสาสมัครที่จะแสดงใหกับเพ่ือนๆโดยใชหุนกระบอกของตัวเองที่จะแสดงอารมณ และตอบสนองตอ

อารมณของเพื่อนดวยวิธีที่ดี และสุภาพ 

 

 

 

 

 

 

การสรุปบทเรียน:   

  

 

 

• ใชคําถามเหลาน้ีถามเด็กๆ: 

o ทําไมการแบงปนอารมณความรูสึกของเราจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ? 

o การแบงปนอารมณความรูสึกของเราไดชวยเราอยางไรบาง? 
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o เธอจะเปนเพื่อนกับคนบางคนท่ีรูสึกเศรา โกรธ ดีใจ หรือกลัวไดอยางไร? 

o เม่ือเพ่ือนของเธอเลาความรูสึกใหเธอฟงเธอจะตอบสนองดวยวิธีท่ีดี และเหมาะสมวิธีใดบาง  

 

• เราจะรูสึกดีเม่ือเราเลาความรูสึกของเรา เราจะรูสึกดีเม่ือเราแสดงใหคนอ่ืนรูวาเราหวงใยพวกเขาเวลาท่ีเขา/เธอมีความสุข โกรธ 

เศรา หรือหวาดกลัว พระเจาทรงหวงใยความรูสึกของเราหรือไม? (ใช) ใช พระเจาทรงสรางเธอ และทรงรักเธอ 

 

• เราจะบอกพระองคเก่ียวกับความรูสึกของเราไดอยางไร? (อธิษฐานกับพระองค) ใช เม่ือเราอธิษฐาน และบอกกับพระเจาถึง

ความรูสึกของเรา พระองคจะทรงชวยเรา และยํ้าเตือนเราถึงความรักของพระองคท่ีมีตอพวกเรา  

 

• ใหอธิษฐานปด เปดโอกาสใหเด็กที่ตองการอธิษฐานไดอธิษฐาน 

 

 

กิจกรรมเสริม:  

 

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียม

ตัวอยางไรบางสําหรับบทเรียนคตอไป)  

 

 

 
การประเมินผลผูเรียน:  

 

 

 
 

 

หนาของหุนกระบอกท่ีทํามาจากกระดาษท่ีจะใชติดกับก่ิงไม/แทงไม หรือหุนกระบอกสายรัดน้ิวมือท่ีแสดงอารมณดีใจ เสียใจ กลัว และ

โกรธ 

  

 

 

 

 

 



 7 

หุนกระบอกกับก่ิงไม/แทงไม 

 
 

                                         หุนกระบอกกับสายรัดน้ิวมือ 
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