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บทเรียนทางอารมณ สังคมบทท่ี 19 

เร่ือง   ฉันใหเกียรติในความเปนสวนตัวของผูออ่ืน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางดี และมีความเห็นอกเห็นใจ 

ตัวชี้วัด: แสดงใหเห็นถึงทักษะในการสรางความสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู: สรางความสัมพันธ: สรางและรักษาสายสัมพันธอันดีและมีคุณคาที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล หรือใน

กลุมคน รวมถึงในครอบครัวคริสตจักรดวย  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก: การเปนปากเปนเสียง 

บทเรียน:  ฉันเคารพในขอบเขตพ้ืนที่สวนตัว  

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

   

1. เด็กสามารถระบุพื้นที่สวนตัวของตนเองได (ฟองอากาศ) 

2. เด็กสามารถกําหนดขอบเขตสวนตัวของตนเองไดดวยการใชคําพูดอยาง “กรุณาอยาถูกตัวฉัน” และ “กรุณาอยายืน

ใกลกับฉันมากเกินไป” 

3. เด็กจะขออนุญาตกอนที่จะเขาไปในพ้ืนที่สวนตัวของคนอื่น ยกตัวอยางเชน “ฉันขอกอดเธอไดไหม?” “ฉันขอจับมือ

เธอไดไหม?” “ฉันขอนั่งขางๆเธอไดไหม?” 

4. เด็กจะแสดงออกวาตนรูวาจะทําอยางไรหากมีคนไมเคารพพ้ืนที่สวนตัวของเขา (เชน ว่ิงหนี และขอความชวยเหลือ) 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                   
 

  

1. ไมมี 

 

 อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี ้

 

 

  

 

ขอคิดเห็น[u1]: ตามประเพณีไทยเราไมขอ

กอดคนื่นงาย ๆ 
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 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา: 

1. อานเนื้อหาในบทเรียนนี้ใหจบทั้งบท 

2. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่พวกเขาจะรูจักปกปองพ้ืนที่สวนตัวของตนในหนทางที่เหมาะสมที่จะทําให

พวกเขาปลอดภัย      

 

 

 

 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

  

 
• เธอจําท่ีเราคุยกันเร่ืองฟองอากาศสวนตัวของเธอไดไหม? เราทําฟองสบูจากมือของเราและจินตนาการวาพวกเราอยูใน

ฟองสบูนั้น เราไดคุยกันถึงการท่ีฟองอากาศของเราเปล่ียนขนาดไดดวย 

 

• ตอนนี้ใหเรายืนข้ึนและวาดขนาดฟองอากาศของเราดวยการขยับแขนของเราไปรอบๆ ใหเด็กๆกระจายตัวออกจากกันไป

รอบๆหองและวาดขนาดฟองอากาศของตน ทําใหฟองอากาศของเราเล็กลงซิ ใหเวลาเด็กๆสักครูในการทําใหฟองอากาศ

ของพวกเขาเล็กลง ทีนี้ ทําพื้นท่ีฟองอากาศของเราใหใหญท่ีสุดเทาท่ีเธอจะทําไดเลยนะ ใหเด็กๆทําใหฟองอากาศของ

พวกเขาใหญขึ้น 

 

• ใครจําไดบางวา ใครกันท่ีเปนคนจัดการและควบคุมฟองอากาศนี้? (ฉันเอง) ใครเปนคนตัดสินใจวาฟองอากาศควรจะ

ใหญขนาดไหน? (ฉันเอง) 

 

• วันนี้เราจะมาเรียนกันถึงวิธีขอรองผูอ่ืนอยางสุภาพใหเขาขยับออกไปเม่ือเราไมตองการใหพวกเขาเขามาอยูในพื้นท่ี

ฟองอากาศสวนตัวของเรา 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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• บางคร้ังคนอ่ืนก็เขามาในพื้นท่ีฟองอากาศของเธอ บางคราวก็เปนเพียงอุบัติเหตุและเขาไมไดจงใจจะมา “โดนพื้นท่ี

ฟองอากาศของเธอ” เม่ือไหรบางท่ีอาจมีคนอ่ืนเขามาในพ้ืนท่ีฟองอากาศของเธอโดยท่ีเขาไมไดตั้งใจ? (คําตอบที่

เปนไปได: สะดุดและลมลง, โดนชนมาถูกเรา, ไมไดมองเวลาเดิน ฯลฯ) 

• บางคร้ังคนก็จงใจท่ีจะเขามาในพื้นท่ีฟองอากาศของเธอเพราะเขาอยากจะอยูใกลๆกับเธอ มีเวลาใดบางท่ีคนอ่ืน

อาจจะอยากอยูใกลๆกับเธอ? (คําตอบที่เปนไปได: กอดเธอ, จับมือเธอ, เอามือมาปดใหเวลาที่หนาของเธอมีอะไรติด

อยู, ชวยจับเธอใหลุกขึ้น ฯลฯ) 

• ลองมาแสดงเหตุการณเวลาท่ีเธออาจจะอยากใหบางคนเขาใกลเธอกัน เลือกเหตุการณบางอันที่มีการกลาวถึงกอน

หนา พูดดังๆใหไดยินทั่วกันเพ่ือเด็กๆจะไดแสดงทาทางของแตละเหตุการณได 

• อาจจะมีบางเวลาท่ีบางคนตองการจะเขาใกลกับเธอ แตตอนนั้นเธอไมตองการใหใครเขามาในพื้นท่ีฟองอากาศของ

เธอเลย มีเวลาใดบางท่ีบางคนอยากอยูใกลๆเธอแตเธอไมตองการใหเขาเขามา? (คําตอบที่เปนไปได: เวลาที่เธอไม

สบายและมีคนอยากจะมาประคองเธอ, เวลาที่เธอโกรธใครอยูและเขาตองการจะมากอดเธอ ฯลฯ) 

• ลองมาแสดงเหตุการณเวลาท่ีเธออาจจะไมตองการใหใครเขามาใกลเธอกัน เลือกเหตุการณบางอันที่มีการกลาวถึง

กอนหนา พูดดังๆใหไดยินทั่วกันเพ่ือเด็กๆจะไดแสดงทาทางของแตละเหตุการณได 

 

 

• เธอจะบอกคนอ่ืนอยางไรเวลาท่ีเธอไมตองการใหเขาเขามาในพ้ืนท่ีฟองอากาศของเธอหรือเวลาท่ีเธอไมตองการให

ใครมาโดนตัวเธอ? ใหเด็กๆตอบ 

• มีวิธีท่ีสุภาพเพ่ือจะบอกใหผูอ่ืนรูวาเธอรูสึกอยางไรอยู 2 วิธี เธออาจจะบอกวา “กรุณาอยายืนใกลมากนะครับ/คะ” 

หรือ “กรุณาอยาโดนตัวของฉันคะ /ผมครับ” ใหเด็กๆพูดตาม  

• หากมีบางคนเขามาในพ้ืนท่ีของเธอและทําบางอยางท่ีทําใหเธอรูสึกไมสบายใจ หรือทํารายเธอ เธอตองบอกใหเขา

หยุด การรูวาอะไรทําใหเธอสบายใจหรืออะไรท่ีทําใหเธอไมสบายใจจึงเปนเร่ืองสําคัญ 

• หมายเหตุสําหรับผูสอน: ตองคอยมองและตองไวตอปฏิกิริยาของเด็กๆ คุณอาจจะตองการปรึกษาหารือกับ

ผูอํานวยการโครงการในเรื่องการตอบสนองของเด็กที่สอใหเห็นถึงความเปนไปไดวามีการกระทําทารุณกรรม 

• เธออาจจะรูสึกสบายใจมากเวลาท่ีบางคนกุมมือเธอ ซ่ึงโดยปกติแลวเธอจะย้ิมเม่ือเธอรูสึกสบายใจกับการสัมผัสจาก

คนบางคน ลองถามวาเด็กๆมีขอสงสัยเกี่ยวกับเวลาที่พวกเขารูสึกสบายใจหรือไม 

ขอคิดเห็น[u2]: Cultural issue 

ขอคิดเห็น[u3]: Cultural issue 

เปลี่ยนเปน “ ทําดีกับเธอ”  ก็ได 
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• หากมีคนมาแตะถูกรางกายในสวนท่ีอยูในเสื้อผาของเธอ เธอจะรูสึกอึกอัด และปกติแลวเม่ือเธอรูสึกอึดอัดหรือไม

สบายใจ เธอจะไมอยากมองหนาคนนั้นและไมอยากย้ิมดวย ลองถามวาเด็กๆมีขอสงสัยเกี่ยวกับเวลาที่พวกเขารูสึก

อึดอัดหรือไม 

• หากมีบางคนมาแตะตัวเธอหรือทําใหเธอรูสึกอึดอัดดวยการเขามาใกลเธอมากเกินไป เธอควรจะบอกกับคนท่ีเธอ

ไวใจวาคนพวกนั้นทําใหเธอรูสึกอยางไรบาง มีใครบางท่ีเธอไวใจท่ีเธอจะสามารถบอกเร่ืองนี้ได? (ครูหรือ

ผูปกครอง) 

• เม่ือเราตองการเขาใกลคนอ่ืน (ท่ีไมไดเปนญาติพี่นองในครอบครัวของเรา) เปนการสุภาพหากเราจะถามพวกเขา

กอน เชน เธออาจจะถามวา “ขอกอดเธอหนอยไดไหม?” หรือ “ขอนั่งขางๆเธอหนอยไดไหม?” เปนตน ใหเด็กๆพูด

ตาม 

 
  

 

ขอคิดเห็น[u4]: Cultural issue 
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• ใหเรามาเลนเกมสกันเพ่ือฝกการพูดถึงความรูสึกในเร่ืองพ้ืนท่ีฟองอากาศของเรา ใหเด็กทุกคนนั่นเปนวงกลมที่พ้ืน 

เลือกเด็กคนหนึ่งใหออกมานั่งกลางวงกลม 

• เพ่ือนท่ีนั่งอยูตรงกลางจะทําใหเราเห็นวาพื้นท่ีฟองอากาศของเขาใหญแคไหน ใหเด็กคนนั้นแกวงแขนของเขาไป

รอบๆเพ่ือวาดขอบของพ้ืนที่สวนตัวของเขา (ชื่อเด็ก) จะปดตาของเขา แลวฉัน (ครู) จะใหสัญญาณใหใครสักคนเดิน

เขามาและขอนั่งขางๆเพ่ือนกลางวงกลม เราจะพูดขอเพื่อนวาอยางไรดี? (ขอนั่งกับเธอหนอยไดไหม?) ใหเด็กๆฝก

พูด “ขอนั่งกับเธอหนอยไดไหม?” 

• หากเพื่อนท่ีนั่งตรงกลางจําเสียงได เขาก็จะขานชื่อเพ่ือนและบอกวา “ไดสิ (ชื่อของผูถาม) เธอมานั่งกับฉันตรงนี้ได

เลย” 

• ตอนนี้เรามีเพื่อนสองคนนั่งอยูตรงกลาง ฉัน(ครู)ก็จะใหสัญญาณกับอีกคนหนึ่งใหเขาไปถามเพื่อนท่ีเพิ่งนั่งลงไปวา

จะขอไปนั่งดวยไดไหม เราจะทําอยางนี้ไปเร่ือยๆจนทุกคนไดเขาไปนั่งอยูกลางวงดวยกัน 

• หากคนท่ีนั่งอยูจําเสียงคนถามไมได ใหพูดวา “ไมไดหรอก อยามานั่งกับฉันเลย” แลวครูก็จะใหเพื่อนคนอ่ืนไปถาม

ใหมอีกคร้ัง และจะใหถามไปเร่ือยๆจนกวามีเพ่ือนคนใหมเขาไปนั่งในวงกลม 

 

 

 

ทายบทเรียน: 

 

  

 
 

• เรียกใหเด็กกลับมารวมตัวกัน และอภิปราย: 

o เธอจะบอกอยางไรกับคนท่ีทําใหเธอรูสึกอึดอัดหรือคนท่ีเขามาใกลกับเธอจนเกินไป? (กรุณาอยาเขามาใกล

จนเกินไป) 

o เธอจะบอกอยางไรกับคนท่ีเธออยากไปนั่งดวยหรือไปกอดเขา? (ฉันขอนั่งดวยคนไดไหม? ฉันขอกอดเธอ

หนอยไดไหม?) 

 

• ใหเด็กๆฝกพูดประโยคเหลานี ้

 

• เราจําไดวาพระเจาทรงรักเราและตองการใหเราปลอดภัยในพื้นท่ีฟองอากาศสวนตัวของเราเอง หากเรารูสึกอึดอัดกับบาง

คนท่ีเขามาในพื้นท่ีของเราและไมยอมออกไปแมวาเราจะขอแลวก็ตาม ใหเราขอตอพระเจาใหทรงชวยเราใหปลอดภัย 

และใหเรามีความกลา 

 

ขอคิดเห็น[u5]: Cultural issue 

ขอคิดเห็น[u6]: Cultural issue 
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• เราสามารถทูลตอพระเจาไดวาเรารูสึกสบายใจและมีความสุขมากเพียงไรท่ีมีเพื่อนและคนในครอบครัวอยูใกลๆกับเรา 

 

• ใหเราขอบพระคุณพระเจาสําหรับหลายๆคนท่ีเราชอบใหเขาเขามาอยูในพื้นท่ีฟองอากาศสวนตัวของเรา ใหเวลาเด็กๆที่

จะอาสาที่จะกลาววา “ขอบพระคุณพระเจาสําหรับ (ชื่อคนเหลานั้น)” 

 

กิจกรรมเสริม: ไมมี 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใดที่ไมไดผล? 

เราจะเตรียมการสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?) 

 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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