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บทเรียนทางอารมณ สังคมบทท่ี 40 (ตอนท่ี 1) 

เรื่อง  การปรับเปลี่ยนทางอารมณดวยวิธีการพูดกับตนเอง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางดี และมีความเห็นอกเห็นใจ 

ตัวชี้วัด: ประยุกตใชการตระหนักรูในตนเองและสังคมในการตัดสินใจตางๆในชีวิตโดยมีความรับผิดชอบได 

สาระการเรียนรู: จัดการกับอารมณ: เฝาสังเกตและควบคุมความรูสึก เพ่ือจะชวยใหรับมือกับสถานการณตางๆได แทนที่

จะทําใหแยลง 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การพัฒนาทางอารมณ 

บทเรียน:  การปรับเปลี่ยนทางอารมณดวยวีธีการพูดกับตนเอง 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาท ี

 

วัตถุประสงคการเรียนรู: 

           

1. เด็กจะสามารถแสดงถึงความเขาใจในอารมณโกรธและกลัวที่รุนแรงได โดยการโยงเขากับพายุ/ลมแรง 

2. เด็กจะสามารถแสดงความคิดในแงดีตางๆออกมาเปนคําพูดที่จะชวยใหความรูสึกที่รุนแรงของตนสงบ

ลงได 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. กระดานดําและชอลค 

2. กระดาษสําหรับเด็กคนละแผน 

3. ดินสอ, สีเทียน หรือ ดินสอส ี

 

 อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

ไมมกิีจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี ้

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา: 

1. อานเนื้อหาในบทเรียนนี้ใหจบทั้งบท 
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2. จัดหาและรวบรวมอุปกรณที่ตองการใช  

3. อานพระธรรมมาระโก 4: 37-41 และทบทวนเรื่องราวที่พระเยซูทรงหามพายุจนข้ึนใจ 

4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเขาใจถึงความสําคัญของการฝกฝนการพูดกับตนเองอยางไดผล 

 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 
 

     
 

• มีกี่คนท่ีเคยเจอพายุใหญท่ีมีลมพัดกระหน่ํา? เสียงของลมพายุท่ีพัดมาเปนอยางไร? ฟงคําบรรยายถึงเสียง เชนเสียงดัง 

เสียงหวีด เปนตน ทุกๆคนทําเสียงลมพายุพัด ใหเด็กเลียนแบบเสียงลม 

 

• เธอเคยสัมผัสกับลมท่ีพัดแรงๆหรือไม? ลองบอกมาซิวาเธอรูสึกอยางไร (คําตอบที่อาจเปนไปได: ลมแรงมาก, ทําให

ฉันลม, พัดทรายเขาตาฉัน, พัดปะทะตัวฉัน เปนตน) บางครั้งเวลาท่ีเธอเกรี้ยวกราด, โกรธ หรือหวาดกลัว มันก็

เหมือนกับมีลมพัดกระหน่ําอยูภายในตัวเธอ เธอไมสามารถมองเห็นแตจะรูสึกไดวามันเคลื่อนไหวอยูขางในตัวของเธอ 

 

• ใครเคยอยูนอกบานตอนมีลมพัดเอื่อยๆบาง ใหยกมือขึ้น? ใหเด็กๆยกมือข้ึน ทุกคนทําเสียงลมพัดเอื่อยๆ ใหเด็กๆทํา

เสียงเลียนแบบเสียงลมที่พัดเบาๆ 

 

• เธอมีความรูสึกอยางไรกับลมท่ีพัดมาเบาๆ? (คําตอบที่อาจเปนไปได: สงบ, นุมนวล, ออนโยน, เย็นสบาย เปนตน) 

เวลาท่ีเธอมีความสุข สงบ และมีสันติอยูในใจ ก็เหมือนมีลมพัดอยางแผวเบาอยูภายในตัวเธอเอง 

 

• วันนี้พวกเราจะคนหาวิธีท่ีจะทําใหจิตใจสงบลงเม่ือรูสึกวามีลมพายุใหญถาโถมอยูภายในตัวเรา 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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• จะเกิดอะไรขึ้นหากเธอออกมานอกบานตอนท่ีมีลมพายุพัดอยางรุนแรงและตะโกนบอกใหลมหยุดพดั? ลมจะสงบลง

หรือไม? ใหเด็กๆตอบ ไมวาเธอจะตะโกนดวยเสียงดังเพียงใดก็ตาม ลมก็ไมหยุดพัด 

• แตถาเราบอกกับลมพายุท่ีอยูภายในใจของเรา มันมักจะสงบลงและคอยๆเปลี่ยนเปนสายลมพัดแผวเบา อีกนัยหนึ่งก็คือ

ในขณะท่ีเราโมโหหรือหวาดกลัว ถาเราพูดสิ่งท่ีดีกับตัวเอง บอยครั้งจะทําใหเรารูสึกสงบลง และมีสันติสุขมากขึ้น 

• ลองทําดูแลวดซูวิาจะเกิดอะไรขึ้น ฉัน (ครู) กําลังนึกถึงบางสิ่งท่ีทําใหฉันโกรธจัด ฉันจะรูสึกโกรธเม่ือมีคนทําไมดีกับ

ฉันและเรียกฉันดวยคําท่ีไมสุภาพ เวลาท่ีเกิดเหตุการณแบบนี้ขึ้นฉันรูสึกไดวาลมท่ีพัดอยูภายในตัวฉันคอย ทๆวีความ

รุนแรงมากขึ้น และมากขึ้นเรื่อยๆจนรูสึกเหมือนเปนพายุขนาดมหึมา ไหน ลองทําเสียงพายุใหญพัดกระหน่ําท่ีฉันรูสึก

อยูในใจฉันดูซ ิใหเด็กเลียนแบบเสียงลมพายุพัด 

• มาถึงจุดนี้ ฉัน (ครู) มีทางเลือกสองทาง คือสามารถปลอยใหลมมันพัดกระหน่ําไปเรื่อยๆ จนมันสงบลงเอง โดยขณะท่ี

มันพัดอยูนั้น ฉันอาจจะตะโกน, เตะ, กระทืบเทา, ทําหนาไมพอใจ หรืออาจจะกลาวคําท่ีไมดีออกไป เธอคิดวาการทํา

สิ่งเหลานั้นจะชวยใหฉันรูสึกดีขึ้นไดหรือไม? (ไม) 

• หรืออีกทางหนึ่ง ฉันสามารถนึกถึงสิ่งท่ีทําใหฉันรูสึกดีขึ้นและเปลี่ยนพายุใหญใหกลายเปนสายลมแผวเบาได 

ยกตัวอยางเชน  ฉันอาจจะนึกถึงเพื่อนท้ังหลายของฉันท่ีไมมีวันพูดไมดีกับฉัน หรืออาจนึกถึงสิ่งท่ีฉันสามารถทําได

และทําแลวรูสึกภูมิใจดวยเชนสามารถวิ่งไดเร็ว  หรือสามารถเลนกับเพื่อนๆไดโดยไมตองทะเลาะกัน ยังมีเรื่องอะไรอีก

บางท่ีฉันสามารถนึกถึงท่ีจะชวยใหจิตใจของฉันสงบลงได?  ใหเด็กๆไดเสนอแนะความคิดที่ดีๆ 

 
 

  

 

• ใหเรามาเลนเกมเกมหนึ่งดวยกันเพื่อใหแนใจวาพวกเรารูจักความคิดในแงดี ฉัน (ครู) จะพูดอะไรบางอยาง ถามันเปน

สิ่งท่ีดี ใหทําเสียงลมพัดแผวเบา และคอยๆขยับตัวและแขนของเธออยางนิ่มนวล ใหเด็กๆลองทําเสียงและทาทาง 

• แตถาฉันพูดถึงสิ่งท่ีไมใชความคิดในแงดีออกมา ใหทําเสียงพายุใหญพรอมกับกระทืบเทา ใหเด็กๆลองทําเสียงและ

ทาทาง 

o พระเยซูรักฉันไมวาฉันจะทําหรือจะพูดอะไร (ดี) 

o ฉันไมชอบเด็กผูชายคนนั้น เขาใจดํากับฉันและฉันไมอยากจะเลนกับเขาอีกเลย (ไมดี) 

o เพื่อนของฉันไดใหรูปภาพท่ีสวยงามแกฉัน เพราะเธอชอบเลนกับฉัน (ดี) 

o พอของฉันตะคอกใสฉัน และฉันก็โมโหเขามาก (ไมดี) 
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o ไมมีใครชอบฉันเลย (ไมดี) 

o ฉันมีความสุขมากท่ีผูอุปการะรักและใหการดูแลฉัน (ดี) 

o พระเจาทรงทําใหฉันเปนคนพิเศษ (ดี) 

o ฉันไมสามารถทําอะไรใหดไีดเลยสักอยางเดียว (ไมดี) 

o ฉันสามารถทําสิ่งท่ีดีไดหลายอยาง (ดี) 

 

    

• บางครั้ง เปนการยากท่ีจะนึกถึงสิ่งซึ่งชวยทําใหพายุใหญในใจเธอสงบลงได ดังนั้นในวันนี้พวกเราจะมาคนหาความคิด

ในแงดกีัน ตั้งใจฟงเรื่องราวท่ีฉันกําลังจะเลาแลวดูซิวาเธอจะเจอความคิดแงดใีนแตละเรื่องหรือไม หลังจากที่อาน

เรื่องราวแตละเรื่องจบลง ใหเด็กๆสักสองสามคนเสนอความคิดในแงด ี

o เด็ก 2 คนกําลังชวยกันออกแรงสรางหอคอยโดยใชกอนหิน, กิ่งไม และใบไม มีพายุใหญพัดมาและพัดหอคอย

ของพวกเขาจนพังทลาย เธอมีความคิดแงดีอะไรบางเกี่ยวกับเรื่องนี?้ คําตอบที่อาจจะเปนได: พวกเขา

สามารถจะสรางหอคอยใหมที่แข็งแรงกวา หรือ ไมมีใครไดรับบาดเจ็บตอนที่หอคอยถลมลงมา 

o คุณแมของซาราหบอกกับเธอวาเธอสามารถทานคุกกี้ไดเพียงชิ้นเดียวเทานั้น แตเม่ือซาราหหยิบคุกกี้ออกมา 

เธอก็พบวาคุกกี้แตกออกเปนครึ่งหนึ่งหมดทุกชิ้น คําตอบที่อาจจะเปนได: ซาราหสามารถทานคุกก้ีครึ่งเสี้ยว

นั้น 2 ชิ้นแลวทําเปนวาเธอไดทานคุกก้ีถึง 2 ชิ้นแทนที่จะไดทานแคชิ้นเดียว หรือ ซาราหสามารถแบงคุกก้ีอีก

ครึ่งหนึ่งใหเพื่อนของเธอก็ได 

o เด็กกลุมหนึ่งเตรียมพรอมท่ีจะออกไปเลนนอกบานแตเริ่มมีฝนตั้งเคาแลว คําตอบที่อาจจะเปนได: พวกเขา

อาจจะรอจนกวาฝนจะหยุดตกแลวก็ออกไปเลนในแองน้ําขางนอก หรือ พวกเขาคิดเกมสนุกๆข้ึนมาที่

สามารถเลนในบานได 

 
 

 

• วาดรูปหนายิ้มบนกระดานดํา (วงกลมวงใหญที่มีจุด 2 จุดเปนตา และมีเสนโคงเปนรอยยิ้ม) แจกกระดาษ, ดินสอ, สี

เทียน หรือดินสอสีใหกับเด็กแตละคน แลวสอนใหเด็กวาดภาพใบหนาที่ยิ้มแยมลงบนกระดาษของพวกเขา ใบหนาท่ีมี

รอยย้ิมอันสดใสนี้จะคอยเตือนใหเธอคิดถึงเรื่องตางๆในแงดี เวลาใดท่ีเธอมองท่ีหนาย้ิมอันนี้ ใหเธอบอกความคิดในแง

ดีกับตัวเองมาสักหนึ่งอยาง 

ขอคิดเห็น[u1]: ใชชื่อไทยๆดีกวา 
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• เมื่อวาดรูปเสร็จแลว ใหพวกเขากลับดานกระดาษแลววาดรูปตนเองกําลังทําสิ่งที่ทําแลวมีความสุข  

 

 

สรุปบทเรียน: 

 

  

  
 

• เวลาท่ีเธอรูสึกโมโหหรือหวาดกลัว เธอสามารถอธิษฐานขอใหพระเยซูทรงชวยใหพายุใหญในใจเธอสงบลงและกลายเปน

สายลมแผวเบาได ครั้งหนึ่งพระเยซทูรงอยูในเรือกับเหลาสาวกของพระองค ทรงบรรทมอยูภายในเรือในขณะท่ีสาวกของ

พระองคกําลังแลนเรือเพื่อขามไปยังชายฝงฟากตรงขาม 

 

• เม่ือไปถึงกลางทะเลก็มีพายุใหญเกิดขึ้น เรือลํานอยถูกซัดไปเซมา และคลื่นก็ซัดเขาไปในเรือจนเรือเกือบจะเต็ม ใหเด็กๆ

สมมติวาอยูในเรือและกําลังถูกพายุใหญพัดโคลงเคลงไปมา 

 

• เหลาสาวกของพระเยซูตกใจกลัวมาก จึงเขาไปปลุกพระเยซูในเรือ พวกเขากลาววา ”อาจารยเจาขา ขาพเจาท้ังหลายกําลัง

จะจมอยูแลว ทานไมเปนหวงบางหรือ?” พระองคจึงทรงตื่นขึ้นหามลม แลวลมก็หยุดลงในทันใด 

  

• หากพระเยซูทรงสามารถหามพายุใหญในทะเลใหสงบลงได พระองคก็สามารถชวยใหความโกรธและความหวาดกลัว

ภายในใจเธอและฉันสงบลงไดอยางแนนอน 

 

   
อธิษฐานปดดวยการทูลขอพระเยซูใหทรงชวยเด็กแตละคนใหสามารถนึกถึงความคิดที่ดีๆเวลาที่เขา/เธอรูสึกกลัวหรือโกรธ 

 

กิจกรรมเสริม: ไมม ี 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใดที่ไมไดผล? เราจะ

เตรียมการสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?) 
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การประเมินผลผูเรียน: 
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	ตัวชี้วัด: ประยุกต์ใช้การตระหนักรู้ในตนเองและสังคมในการตัดสินใจต่างๆในชีวิตโดยมีความรับผิดชอบได้
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	ปีที่:  1
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