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บทเรียนทางอารมณ สังคมบทท่ี 18 

เรื่อง  ฉันมีขอบเขตสวนตัวท่ีม่ันคง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางดี และมีความเห็นอกเห็นใจ 

ตัวชี้วัด: แสดงใหเห็นถึงทักษะในการสรางความสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู: สรางความสัมพันธ: สรางและรักษาสายสัมพันธอันดีและมีคุณคาที่เกิดข้ึนระหวางบุคคล หรือในกลุม

คน รวมถึงในครอบครัวคริสตจักรดวย  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก: การเปนปากเปนเสียง 

บทเรียน:  ฉันมีขอบเขตพ้ืนที่สวนตัวที่มั่นคง 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาท ี

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

             

1. เด็กจะแสดงออกถึงการตระหนักรูในพ้ืนที่ทางกายภาพที่กอเกิดเปนขอบเขตสวนตัวของเขา/เธอ  

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

1.  ไมม ี

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. กะละมังขนาดใหญ หรือกะละมังขนาดเล็กหลายๆใบ 

2. น้ํา 

3. สบู (สบูเหลว, สบูกอน, กลีเซอรีน) อะไรก็ไดที่สามารถจัดหาได  

4. ผาเช็ดมือ หรือ เศษผา 

 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   

1. อานเนื้อหาในบทเรียนนี้ใหจบทั้งบท 

2. หากคุณจะทํากิจกรรมเสริม:  
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o ใชชามขนาดใหญหรือกะละมังที่ใหญพอที่เด็กๆจะเอามือวางเขาไปได หากไมมีกะละมัง

ขนาดใหญ สามารถใชกะละมังขนาดเล็กหลายๆใบสําหรับเด็กแตละคน หรือแตละกลุมก็ได 

o ใสสบู (สบูกอน หรือ กลีเซอรีน หรือ สบูเหลวก็ไดหากจัดหาได) และน้ําลงในกะละมัง เพ่ือ

ทําใหน้ําในกะละมังลื่น ยิ่งลื่นเทาไหรก็ยิ่งทําฟองสบูไดงายข้ึน 

o เตรียมผาเช็ดมือหรือเศษผาไวสําหรับใหเด็กๆเช็ดมือ หากจัดหาไมได ใหเด็กๆใชเสื้อผาของ

ตนก็ได 

o ลองทําฟองสบูดวยการใชนิ้วโปงและนิ้วชี้บรรจบกันเปนวงกลม จุมมือลงไปในน้ําและคอยๆ

ยกข้ึนมาอยางชาๆเพ่ือใหเกิดฟลมสบูในวงกลม เปาฟลมสบูนั้นเบาๆเพ่ือใหเกิดเปนฟองสบู

กลมๆ 

3. อธิษฐานเผื่อเด็กๆเพื่อพวกเขาจะตระหนักรูถึงพ้ืนที่ทางกายภาพที่กอเกิดเปนขอบเขตสวนบุคคล

ของตน  

          

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 
 

  
• ใหเด็กคนหนึ่งยืนอยูขางหนากลุม และใหคุณเขาไปยืนประจันหนากับเด็กแบบใกลมากๆจนหนาแทบจะชนกันโดยไม

ตองพูดอะไรเลยประมาณ 2-3 วินาที เธอคิดอะไรอยูเวลาท่ีฉัน (ครู) ยืนใกลเธอมากๆ? รูสึกอึดอัดไหม? ใหเด็กตอบ  

• เวลาท่ีมีใครมายืนใกลกับตัวเธอมากๆและเธอรูสึกอึดอัด เราจะบอกวาคนนั้นไดเขามาอยูในขอบเขตพื้นท่ีของเธอ เรา

ทุกคนตางก็มีขอบเขตรอบๆรางกายของเรา และวันนี้เราจะมาพูดถึงขอบเขตพื้นท่ีสวนตัวนี้กัน 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
  

  
 

• หากเปนไปได ใหพาเด็กๆไปดานนอกหองเรียน หรือไมก็จัดพ้ืนที่โลงกวางภายในหองเพื่อทํากิจกรรมนี้ เราลองมาดู

กันวาขอบเขตพื้นท่ีสวนตัวของเรากวางจากจุดไหนไปถึงจุดไหนบาง เราจะเรียกขอบเขตนี้วาฟองอากาศสวนตัวของ

เรา พวกเธอเคยเห็นฟองอากาศท่ีไหนมาบาง? (คําตอบที่เปนไปได: ฟองสบูในน้ํา, ฟองอากาศในน้ําอัดลม, ลูกโปงที่

ไดจากการเปาหมากฝรั่ง, ฯลฯ) 
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• คราวนี้ลองมาทดลองกับฟองอากาศสวนตัวของเรากัน ใหเด็กๆยืนข้ึนและกระจายกันออกไปใหเต็มหอง ใหพวกเรา

ทุกคนหมอบลงกับพื้นและขดตัวเราใหเปนลูกบอล ใหคุณสาธิตทานี้ใหเด็กๆดูและใหพวกเขาทําตาม  

• ตอนนี้พวกเราอยูในลูกบอลหรือฟองอากาศเล็กๆแลว เราไมอยากอยูอยางนี้ไปตลอดหรอก เพราะฉะนั้นใหเราออกจาก

ลูกบอลเล็กๆของเราลูกนี้และนั่งลงบนพื้น ใหเด็กๆนั่งลง 

• ขยับแขนของเราไปรอบๆตัวเราในทุกทิศทุกทาง ใหเด็กๆลองทําด ูมือของเรากําลังวาดขอบพื้นท่ีของฟองอากาศของ

เราอยู ฟองอากาศนี้ใหญหรือเล็กกวาตอนท่ีเราหมอบอยูบนพื้น? (ใหญกวา) 

• ฟองอากาศของเราใหญขึ้นเม่ือเรานั่งลง ใหเรายืนขึ้นแลวดูสิวาฟองอากาศของเราจะใหญขนาดไหน ใหเด็กๆยืนข้ึน

และกางแขนออกไปในทุกทิศทุกทางเพ่ือทําเครื่องหมาย/วาดขอบฟองอากาศอันใหม ดูวาเด็กๆมีพ้ืนที่รอบๆตัว

เพียงพอ จะไดไมชนกัน 

• โอโห ฟองอากาศของเธอใหญจังเลย เราจะทําใหฟองอากาศของเราใหญไดขนาดไหนนะ? ลองทําใหฉัน (ครู) ดูดวย

การกระโดดขึ้นสูงๆสิ ใหเด็กๆกระโดดและแกวงแขนไปรอบๆเพ่ือวาดขอบเขตของฟองอากาศอันใหม 

• ไหนลองดูสิวาเราจะกาวไปขางหนาโดยไมโดนฟองอากาศของคนอื่นหรือไม เธออาจจะขยับแขนไปรอบๆดวยเวลา

เดินจะไดรูวาฟองอากาศท่ีหุมอยูรอบๆตัวของเธอกวางแคไหน ใหเด็กๆกาวไปหนึ่งกาว หากโดนกัน ใหพวกเขาขยับ

ตัวไปอีกสักนิด 

 
  

  
 

• เราจะมาเลนเกมสกันและระวังไมใหไปโดนฟองอากาศของคนอื่นเพราะเราไมอยากใหฟองอากาศของใครแตก เม่ือฉัน 

(ครู) ใหสัญญาณ ใหพวกเราเริ่มเดินไปรอบๆหอง แตตองระวังเปนพิเศษจะไดไมไปโดนพื้นท่ีฟองอากาศของใครเขา 

• ขยับแขนของเธอไปรอบๆดวย คนอื่นจะไดเห็นพื้นท่ีฟองอากาศของเธอ ใหสัญญาณและใหเด็กๆเดินไปรอบๆหอง 

• หลังจากที่เด็กๆไดเลนไปแลวสักพักหนึ่ง เรียกใหพวกเขามารวมตัวกัน เลือกเด็กสักคนที่ยืนใกลๆคุณ นี่คือพื้นท่ี

ฟองอากาศของฉัน (ทําใหนักเรียนทุกคนเห็นดวยการขยับแขนไปรอบๆตัวคุณ) ลองแสดงใหเพื่อนๆเห็นสิวาพื้นท่ี

ฟองอากาศของเธออยูไหน (เด็กที่ยืนถัดจากคุณวาดเขตพ้ืนที่ฟองอากาศของเขาดวยการกางแขนไปรอบๆ) 

• ขยับตัวของคุณเขาไปอยูในเขตพ้ืนที่ของเขา เอาละสิ นี่ฟองอากาศของเราสองคนซอนกันแลวนะเนี่ย นี่เธอคงจะรูสึก

อึดอัดและกระอักกระอวนนาดูเลย ใชไหม? เพราะฉัน (ครู) เขาไปอยูในฟองอากาศสวนตัวของเธอ ใหเด็กตอบ 

• ฟองอากาศของทุกคนไมไดใหญเทากันเสมอไป ฟองอากาศของฉัน(ครู)ใหญกวาของเธอ แตเธอก็มีพื้นท่ีฟองอากาศ

สวนตัวของเธอเอง ตอนฉันเขาไปอยูในพื้นท่ีสวนตัวของเธอ ฉันเขาไปใกลเกินไปจนดูเหมือนวาฉันไปเจาะให
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ฟองอากาศของเธอแตก ไหน ลองทําเสียงเวลาฟองอากาศหรือลูกโปงแตกดูสิ เอาใหดังๆเลยนะ ใหเด็กๆทําเสียงลูกโปง

หรือฟองอากาศแตก หรือเสียงที่ใกลเคียงเสียงใดก็ได 

• เคยมีใครท่ีเขามาใกลเธอจนเกินไปจนทําใหเธอรูสึกอึดอัดบางไหม? ใหเด็กๆตอบ 

• ฟองอากาศหรือพื้นท่ีสวนตัวของเธออาจจะขยายขนาดใหญขึ้นไดเวลาท่ีเธอเศรา เสียใจ เหนื่อย หรือแครูสึกไมดี เธอ

คงไมอยากใหคนอื่นๆมาเขาใกลเวลาท่ีเธอหงุดหงิด ใหพวกเรามาลองทําใหฟองอากาศของเราใหญขึ้นดูสิ เพื่อไมใหคน

อื่นๆเขามาใกลจนเกินไป ใหเด็กๆทําพ้ืนที่สวนตัวของเขาใหใหญข้ึนดวยการกางแขนออกหรือการกระโดด 

• เม่ือใดบางท่ีเรารูสึกวาเราไมตองการใหคนอื่นเขามาใกลตัวเราหรือฟองอากาศของเรา? (คําตอบที่เปนไปได: หลังจาก

ถูกทําโทษ, เวลาที่มีคนทําใหเราเสียใจ, เวลามีคนใจรายกับเรา, เวลาที่เราโกรธ, ฯลฯ) 

 

• ฟองอากาศหรือพื้นท่ีสวนตัวของเธออาจจะลดขนาดลงเวลาท่ีเธอมีความสุขหรือเวลาท่ีมีคนท่ีเธอไวใจอยูรอบๆกายเธอ 

เธออาจจะตองการอยูใกลๆหรือกอดใครบางคน  ใหเราทําฟองอากาศของเราใหเล็กลงกันเถอะ เราจะไดอยูใกลกับคนอื่น

มากขึ้น ใหเด็กแตละคนทําใหพ้ืนที่ฟองอากาศของเขาเล็กลงดวยการขดตัว, นั่งยองๆหรือหมอบไปกับพ้ืน หรือเอามือ

ไวขางลําตัว 

 

• เธอตัดสินใจไดเองวาจะใหคนอื่นเขาไปในฟองอากาศของเธอหรือไม ตอนนี้ใหทุกคนเดินไปรอบๆและเลือกวาจะทําให

พื้นท่ีฟองอากาศมีขนาดใหญเพื่อกันคนอื่นออกไป หรือเลือกท่ีจะทําฟองอากาศขขนาดเล็กเพื่อใหคนอื่นไดเขาใกลเธอ

ก็ได ใหเวลาเด็กๆในการทดลองเปลี่ยนขนาดฟองอากาศของตน 

 

 

 

สรุปบทเรียน: 

  

 
 

• เรียกเด็กๆใหกลับมารวมกัน และถามคําถามเหลานี ้

 

o ใครมีฟองอากาศสวนตัวบาง? (ทุกคน) 

o ฟองอากาศท่ีวานี้มีขนาดเดียวตลอดเลยหรือไม? (ไม) 

o ใครเปนคนเลือกวาฟองอากาศควรจะใหญหรือเล็ก? (ฉันเอง) 

o แลวใครเปนคนเลือกวาคนไหนบางท่ีสามารถเขามาในพื้นท่ีฟองอากาศของเธอได? (ฉันเอง) 

ขอคิดเห็น[u1]: ไมเหมาะกับวัฒนธรมไทย 
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o วันนี้ เวลาท่ีเราเลนกับคนอื่น ใหเราสังเกตุดูสิวาพวกเขายืนใกลหรือไกลกับเธอจนเกินไป  

• มีอยูคนหนึ่งท่ีอยูในฟองอากาศกับฉัน (ครู) เขาอยูในใจของฉัน เขาคือใคร? (พระเยซู) 

• ฉันชอบท่ีจะใหพระเยซูอยูใกลกับฉันตลอดเวลา ฉันชอบท่ีพระเยซูทําใหฉันคิดไดวาพระองคทรงรักฉันมากเพียงไรใน

เวลาท่ีฉันเศราและไมตองการใหใครเขามาในพื้นท่ีฟองอากาศของฉัน  

• ฉันจะขอบพระคุณพระเยซูท่ีเขามาอยูในใจของฉัน หากเธอไดขอใหพระเยซูเขามาอยูในใจเธอแลว เธอก็สามารถ

ขอบพระคุณพระองคไดเชนกัน ใหตะโกนพรอมกันวา “ขอบพระคุณ” หากเด็กๆตองการ 

กิจกรรมเสริม: 

 
 

 

 
• ใหเด็กๆนั่งใกลกับภาชนะที่ใสน้ําสบู สาธิตใหพวกเขาเห็นวาจะทําฟองสบูดวยนิ้วมือไดอยางไร ใหเวลาพวกเขาเลน

ฟองสบูสักครู และในขณะที่พวกเขากําลังสนุกอยูนั้น ใหพูดคุยกันเรื่องฟองอากาศสวนตัวของพวกเขา: 

o ลองคิดวามีคนคนหนึ่งอยูในฟองสบูที่เธอเลนอยูซิ คนนั้นเปนตัวเล็กๆหรือตัวใหญ? เขาอยูในฟองสบูคน

เดียวหรือไม? มีใครมีฟองสบูพรอมๆกัน 2 ฟองหรือไม? ฟองสบูหลายๆอันรวมกันเปนฟองเดียวไหม? 

o สมมติวาเธอเปนคนที่อยูในฟองสบู ฟองสบูที่เธออยูนั้นมีขนาดใหญเวลาที่เธอไมตองการใหฟองอื่นๆมาใกล 

และมีขนาดเล็กเวลาที่เธออยากใหฟองสบูอื่นๆเขามาใกลเธอใชไหม เธอใหฟองสบูอื่นๆเขาใกลเธอหรือไม? 

• ถามเด็กๆวาพวกเขามีคําถามอะไรไหม และพูดคุยเรื่องตางๆที่คิดวาพวกเขาอาจจะยังสงสัยอยู พยายามใหเก่ียวของกับ

หัวขอเรื่องพ้ืนที่ฟองอากาศสวนตัวใหมากที่สุด  

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใดที่ไมไดผล? เรา

จะเตรียมการสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?) 

 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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