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บทเรียนทางอารมณ สังคมบทท่ี 22 

เร่ือง  ฉันมีแผนเพื่อความปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางดี และมีความเห็นอกเห็นใจ 

ตัวชี้วัด: แสดงใหเห็นถึงทักษะในการสรางความสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู: การปฏิเสธ: สามารถสื่อใหเห็นการตัดสินใจที่จะไมยุงเก่ียวกับพฤติกรรมบาป (พฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงค, ไมปลอดภัย, ผิดศีลธรรม, หรือผิดกฎหมาย) และสามารถดํารงตนตามการตัดสินใจน้ันไดตอไป  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก: การเปนปากเปนเสียง 

บทเรียน: ฉันมีแผนเพ่ือความปลอดภัย 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          

             

1. เด็กแสดงความเห็นเรื่องแผนการที่ปลอดภัยและเหมาะสมของตนออกมาเปนคําพูดได 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                   
 

  

 

1. เตรียมอาหารหรือรูปภาพอาหาร (เลือกอาหารจานที่คุณสามารถอธิบายสูตรหรือวิธีทําได) 

 

 อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

เครื่องปรุงหรือสวนผสมที่จะใชในการทํากับขาวพ้ืนบานดวยกันในช้ันเรียน  

 

 

 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา: 

 

1. อานเน้ือหาในบทเรียนน้ีใหจบทั้งบท 

2. จัดหาและรวบรวมอุปกรณที่ตองการใช  
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3. แจงเตือนครูหรือผูใหญคนอื่นวาช้ันเรียนของคุณจะฝกวิธีตางๆในการปองกันตัวเองและหน่ึงในน้ัน

คือการตะโกนขอความชวยเหลือ 

4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะปลอดภัยอยูตลอดเวลาและในทุกสถานการณ 

      

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 
 

 

 
 

• ชูรูปภาพอาหารหรือยกอาหารที่ทําเสร็จแลวขึ้น อาหารน้ีเปนตัวแทนของบางอยางท่ีถูกทําขึ้นตามแผน/ตามสูตร 

เคร่ืองปรุงแตละชนิดไมไดอยูดีๆก็สามารถมารวมกันเปนอาหารจานอรอยน้ีได  

 

• ฉันทําตามแผน แผนการทําใหฉันรูวาจะตองทําอะไรเพื่อจะทํากับขาวท่ีเลิศรสอยางน้ีออกมาได  อธิบายขั้นตอนการ

ทํากับขาวชนิดน้ี โดยใหเด็กๆสมมติวาตนกําลังทํากับขาวอยูตามที่คุณบอกในแตละขั้นตอน  

 

• ตัวอยาง: ฉัน (ครู) เริ่มจากเตรียมเครื่องปรุงและสวนผสมตางๆใหพรอม (เด็กๆก็ทําทาทางจัดเครื่องปรุงของตน) เอย

ช่ือสวนผสมอยางแรกที่ตองใสลงไปในถวย (ใหเด็กๆแกลงทําทาเหมือนกําลังใสสวนผสมลงไป) จากน้ันก็คนใหเขา

กัน (เด็กๆทําทาคน) ฯลฯ 

 

• เวลาทํากับขาว บางคนจะทําตามแผนหรือสูตรอาหารท่ีอาจจะเขียนไวในกระดาษหรือในตําราอาหาร แตบางคร้ัง

สูตรอาหารเหลาน้ีก็ไมไดมีเขียนไว แตใชความจําแทน ถาเราทํากับขาวบางอยางบอยคร้ังเขาเราก็จะรูเลยวาสูตรหรือ

แผนในการทํากับขาวชนิดน้ันเปนอยางไร 

 

• วันน้ีเราจะมาคุยกันเร่ืองแผน แตไมใชแผนในการทําอาหารหรอกนะ แตเปนแผนสําหรับท่ีเธอจะจําเอาไวเพื่อวาเธอ

จะไดปลอดภัยและพื้นท่ีฟองอากาศสวนตัวของเธอก็จะไดรับการปกปอง 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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• ใหเราทุกคนยืนขึ้นและแสดงพื้นท่ีฟองอากาศสวนตัวของพวกเรา ใหเด็กๆแกวงแขวงไปรอบๆเพ่ือวาดพ้ืนที่

ฟองอากาศสวนตัวของตน ลองสมมติวาเราไมตองการใหใครเขามาใกลเราในพื้นท่ีฟองอากาศ เราจะพูดหรือทําอยางไร

ดี? (คําตอบที่เปนไปได: บอกใหพวกเขาไปหางๆ, สงเสียงดัง, ว่ิงหนี, บอกผูใหญ) 

• ฉันไดยินความคิดดีๆมากมายท่ีจะมาสรางแผนดีๆสําหรับเธอเพื่อจะทําใหเธอปลอดภัย เราตองการท่ีจะรูแผนดีๆไว

เพราะหากวาเราตกอยูในสถานการณอันตรายหรือสถานการณท่ีเรารูสึกกลัว เราก็สามารถทําตามแผนได แลวเราก็จะ

ปลอดภัย 

• ใหเด็กๆยืนขึ้นและจับคู ลองมาฝกแผนดีๆของเราบางอันกันกอน แผนหน่ึงก็คือการขอใหคนน้ันหยุดทําสิ่งท่ีเราไมชอบ 

หากมีคนมาควาแขนเธอไวและกระชากตัวเธอไปอยางรุนแรง เธอจะบอกอยางไรใหเขาหยุด?  หันหนาไปทางคูของเธอ

และลองฝกดูวาเธอจะพูดวาอยางไร ควรจะดูใหแนใจวาเด็กทุกคนมีโอกาสไดฝก 

• การขอรองดีๆอาจจะไมไดผลเสมอไป ดังน้ันใหเราเตรียมอีกแผนหน่ึงสํารองไวใหพรอม ตอนน้ีใหสมมติวาเธออยูใน

บานและมีคนจะทํารายเธอ เธอขอรองใหหยุดแลวแตเขาก็ยังไมหยุด เธอรูวาขางๆบานมีคนอยู และพวกเขาจะตองได

ยินเสียงเธอแนๆ จะใชแผนไหนดี? (ตะโกนหรือรองขอความชวยเหลือ) 

• ใชแลว การตะโกนหรือรองดังๆเพื่อใหคนอ่ืนรูวาเธอตองการความชวยเหลือถือเปนแผนท่ีเย่ียมมาก ถาเธอแคสงเสียง

ดังอยางเดียว คนอ่ืนก็อาจจะไมรูวาเธอตองการความชวยเหลือ เพราะฉะน้ันตอนน้ีใหเรามาฝกตะโกนและรองดังๆวา 

“ชวยดวย!”โดยเปล่ียนกันฝกกับคูของเรา ช้ีไปที่เด็กคูหน่ึงและใหเขาตะโกนดู ทําตอไปเรื่อยๆจนแตละคูมีโอกาส

ตะโกน 

• ฉัน (ครู) ดีใจจริงๆท่ีเธอมีแผนดีๆต้ังสองแผนแลว แตบางคร้ังความชวยเหลือก็อาจจะไมไดมาหาเธอเองถึงท่ี บางคร้ัง

เธอตองหาทางหนีจากคนท่ีจะมาทํารายเธอเพ่ือไปขอความชวยเหลือ ใหเรามาลองซอมวิ่งใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีเราจะทําได

ในพื้นท่ีฟองอากาศของเราเอง ใหเด็กๆว่ิงย่ําอยูกับที่โดยไมใหโดนตัวกัน ประมาณครึ่งนาที 

• จะวิ่งไปไหนดี? (คําตอบที่เปนไปได: บานของผูใหญที่ไวใจได, บานของเราเอง, ไปหาตํารวจ, ไปโรงเรียน ฯลฯ) 

• เฮอ! โลงอก ตอนน้ีเธอหนีมาไดแลว คราวน้ีเธอตองขอความชวยเหลือหรือเลาใหบางคนฟงถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้น การ

เลาใหคนท่ีเธอไวใจฟงน้ันถือเปนการชวยปกปองตัวเองและคนอ่ืนๆท่ีอาจจะถูกคนคนเดียวกันน้ีทําราย ลองคิดดูซิวามี

ใครบางท่ีเราจะเลาใหฟงได พอคิดออกแลวก็ใหบอกชื่อคนเหลาน้ันท่ีเราไวใจใหคูของเราฟงเลยนะ  ใหเวลาเด็กๆสักครู

เพ่ือใหเขาบอกช่ือผูใหญที่เขาไวใจ 
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• เราไมอยากลืมแผนดีๆพวกน้ี ดังน้ันใหเรามาทองจําแผนการกันหนอยดีกวา ทําตามฉัน (ครู) และพูดตามดวยนะ : 

เม่ือฉันกลัวจะถูกทําราย (ทําหนาตกใจกลัวและเปลี่ยนเปนหนาเจ็บปวด) 

ฉันจะกลาหาญ (ทําทาทางองอาจกลาหาญ ยืนตัวตรงและยืดตัวใหสูง) 

ฉันมีอยู 4 แผนท่ีจะทําได (ชูน้ิว 4 น้ิว) 

อยางแรก, ฉันจะขอใหเขาหยุด (ชูน้ิวขึ้นมาหน่ึงน้ิวและพูดวา “กรุณาหยุด”) 

แลวฉันก็จะตะโกนขอความชวยเหลือ (ชูน้ิวขึ้นมาสองน้ิวและตะโกนวา “ชวยดวย”) 

จากน้ันฉันก็จะวิ่งหนีเพ่ือใหปลอดภัย (ชูน้ิวขึ้นมาสามน้ิวและว่ิงอยูกับที่คือในพ้ืนที่ฟองอากาศของตัวเองให

เร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได) 

สุดทาย ฉันก็จะไปบอกผูใหญท่ีฉันไวใจ (ชูน้ิวขึ้นมาสี่น้ิวและพูดช่ือของคนที่ไวใจได) 

• ทวนซ้ําคําทองจําน้ีหลายๆครั้งจนเด็กๆพูดไดเองและคุณเพียงแตพูดตามไปเบาๆ  

  

 

• ตอนน้ีแตละคนจะไดโอกาสในการฝกแผนการเพื่อความปลอดภัย ฉัน(ครู)จะเลือกบางคนออกมาและจะกําหนด

สถานการณให เธอจะตองบอกหรือทําใหพวกเราดูวาเธอจะใชแผนไหนในสถานการณน้ันๆ 

• เลือกเด็กคนหน่ึงใหออกมาหนาช้ันเรียน รอจนเด็กคนอื่นสงเสียงตอบสนองตอการที่เพ่ือนคนน้ันถูกเรียกใหออกมา

หนาช้ันและทุกคนเงียบลงแลว ใหเด็กทุกคนปรบมือใหกับคนที่ถูกเรียกออกมา และใหเด็กแตละคนมีโอกาสมีสวน

รวมดวยการลองคิดถึงสถานการณตางๆที่เด็กๆในพ้ืนที่ของคุณอาจจะเคยพบเจอ คุณตองการชวยใหเขาเห็นวา

สถานการณจริงๆที่เขาอาจจะตองเจอน้ันเปนอยางไร 

• สถานการณแนะนํา: เธออยูคนเดียวในบานและมีคนแปลกหนาเขามา, เธอเดินอยูกับเพื่อนและมีผูใหญคนหน่ึงพยายาม

จะมากระชากตัวเธอไป, เธออยูในตลาด และมีคนมาจับตัวเธอไปที่บานเขา, บางคนเอาตัวเขามากดแนบกับตัวของเธอ

และเธอไมชอบเลย ฯลฯ 

• ตอนน้ีเธอรูสึกอยางไรบางเม่ือเธอรูแลววาจะตองทําอยางไรจึงจะปลอดภัย? ใหเด็กๆตอบ 
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• เม่ือเรารูแลววาทําอยางไรจึงจะปลอดภัย เราทุกคนก็มีความสุขไดแลว ไหนทําหนามีความสุขแบบสุขสุดๆใหดูหนอย

ซิ! เดินไปรอบๆเพ่ือดูหนาแหงความสุขของแตละคน เม่ือเราปลอดภัยและมีความสุข เราก็อยากจะรองเพลงแหง

ความสุข! นําเด็กๆรองเพลงทํานองรื่นเริงที่พวกเขารูจัก 

 

 

 

สรุปบทเรียน: 

   

 

  

  

 
 

• ลองมาทบทวนคําทองจําของเราอีกคร้ัง ใหเด็กๆพูดคําทองจําดวยเสียงดัง แลวก็เสียงเบา, ใหพูดตอนที่หลับตา, ตอนที่

กระโดดขึ้นๆลงๆ และใหเด็กบางคนออกมาพูดเด่ียวดวย 

 

• เราใชแผนท้ัง 4 ไดก็จริง แตเราใหจําไวดวยวาพระเจาจะทรงชวยเราดวยเหมือนกัน พระเจาทรงรักเราและทรงมี

แผนการดีๆสําหรับชีวิตของเรา พระองคทรงสัญญาวาจะทรงฟงคําอธิษฐานของเรา ใหเรามาอธิษฐานกันและขอให

พระเจาชวยเราใหอยูอยางปลอดภัย 

 

 

กิจกรรมเสริม:  

 
ทํากับขาวงายๆดวยกันเปนกลุม เริ่มจากรวบรวมเครื่องปรุงและสวนผสมตางๆ อธิบายแผนการผสมสวนผสมและเครื่องปรุง

ตางๆเขาดวยกันใหออกมาเปนอาหารอยางเปนขั้นเปนตอน ใหเด็กแตละคนมีสวนรวมในการทํากับขาวดวย เชน ชวยคน

เครื่องปรุงในถวยสักหน่ึงครั้ง หรือสงเครื่องปรุงใหคุณ ฯลฯ 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใดที่ไมไดผล? เรา

จะเตรียมการสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?) 
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การประเมินผลผูเรียน: 
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