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บทเรียนทางอารมณ สังคมบทท่ี 30 

เร่ือง  การสื่อสารโดยปราศจากความกาวราว 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางดี และมีความเห็นอกเห็นใจ 

ตัวชี้วัด: แสดงใหเห็นถึงทักษะในการสรางความสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 

สาระการเรียนรู:  การสื่อสาร: ใชทักษะทางวจนภาษาและอวจนภาษาในการแสดงความคิดหรือความรูสึกออกมา และใน

การสงเสริมการโตตอบกับผูอื่นในเชิงบวกอยางมีประสิทธิภาพ และกับพระเจาในการนมัสการและในการอธิษฐานดวย 

 

กลุมอายุ:  3-5 ป 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก: ทักษะในการสื่อสาร 

บทเรียน:  สื่อสารโดยไมกาวราว 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:           

           

1. เด็กๆจะระบุพฤติกรรมกาวราวทางวาจาไดอยางนอย 2 พฤติกรรมเชนการตะโกน หรือการพูดคําหยาบ/

พูดไมดี 

2. เด็กๆจะบอกผลกระทบที่มีตอผูอื่นจากการพูดคําหยาบ/พูดไมดีได (ตัวอยาง: เปนการทํารายความรูสึก

ของผูอื่น) 

3. เด็กๆจะเปนตนแบบของการปฏิบัติตอผูอื่นดวยความออนโยนได 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. ไมแทงเล็กๆที่หักไดงายสัก 2-3 แทง 

2. เทปใส 

3. เชือก หรือเศษผาขนาดเล็ก 

4. แปงเปยก หรือกาว (โปรดดูสูตรและวิธีการทําที่คูมือผูใช ) 

  

 อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา: 

1. อานเน้ือหาในบทเรียนน้ีใหจบทั้งบท 

2. จัดหาและรวบรวมอุปกรณที่ตองการใช  

3. ฝกหักแทงไมและลองยึดเศษไมที่หักแลวเขาไวดวยกันโดยใชเทบใส, แปงเปยก, เชือก หรือเศษผา  

4. อานพระธรรม 1 ยอหน 4:11 และพรอมที่จะอธิบายพระธรรมตอนน้ีใหกับเด็กๆ 

5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่เขาจะสื่อสารกับคนอื่นไดโดยไมกาวราว 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 
 

 
• ชูแทงไมเล็กๆขึ้นมา พูดวา:หากฉันหักไมแทงน้ี (หักไมใหเปน 2 ทอน) ฉัน(ครู)จะทําใหมันกลับมาติดกันเหมือนเดิมไดอีก

คร้ังหรือไม? ใหเด็กๆตอบ จะมีทางใดบางท่ีฉัน(ครู)จะทําใหมันกลับมาติดกันได? (คําตอบอาจจะรวมถึง การใชกาวติดไม

ทั้งสองทอนไวดวยกัน, พันเทปใสหรือเชือกรอบๆ ฯลฯ) สาธิตวิธีที่จะทําใหไมทั้งสองทอนกลับมายึดกันไวไดเหมือนเดิม  

 

• แมวาฉัน (ครู) อยากจะยึดมันไวดวยกัน แตมันก็ไมมีวันเหมือนเดิม ทําไมถึงเปนเชนน้ันละ? ใหโอกาสเด็กๆอธิบายคําตอบ

ของพวกเขา 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 

 
 

   

• ถามคําถามตอไปน้ีโดยในแตละคําถามใหเลือกเด็กขึ้นมาตอบโดยไมซ้ําคนกัน เธอรูสึกอยางไรเวลาท่ีมีคนมาตอวาเธอ

อยางรุนแรง? เชน เธอจะรูสึกอยางไรหากมีคนมาวาเธอวาโงหรือนาเกลียด? เธอจะรูสึกอยางไรหากมีคนมาไลเธอใหไป

ไกลๆเพราะเขาไมอยากจะเลนกับเธอ? จะรูสึกอยางไรหากเพื่อนของเธอตะโกนใสหนาเธอเวลาท่ีเขาโมโห?  

• คําพูดท่ีรุนแรงและการใชนํ้าเสียงท่ีกระโชกโฮกฮากอาจทําใหใจเรารูสึกเศรา พอเรารูสึกเศราในใจ หัวใจเราก็อาจจะแตก

สลายก็ได เหมือนกับท่ีฉัน(ครู)หักไมแทงน้ี ชูไมที่ถูกหักใหเด็กดู เธอจะรูสึกอยางไรเม่ือเรามีหัวใจท่ีเศราและแตก

สลาย? ใหโอกาสเด็กแตละคนแบงปนความรูสึกของตน 
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• เรารูวาความรูสึกจะเปนอยางไรเวลาท่ีมีคนมาพูดกับเราดวยคําพูดท่ีรุนแรง บางคร้ังเราก็ใชคําพูดรุนแรงกับคนอ่ืน มี

เวลาใดบางท่ีเธออาจจะตอวาคนอ่ืนอยางรุนแรง? คําตอบอาจรวมถึงเวลาที่โกรธ, เสียใจ, เศรา, รีบรอน หรือเหน่ือย 

• ในพวกเธอน้ีมีก่ีคนท่ีเคยใชคําพูดรุนแรงกับคนอ่ืนและหวังวาหากยอนเวลากลับไปได เราก็จะไมพูดออกไปแบบน้ัน? 

ใหเด็กๆยกมือขึ้นหากเขาเคยพูดกับคนอื่นอยางรุนแรงและหวังวาตนไมนาจะพูดออกไปอยางน้ันเลย  เธอพูดออกไปวา

อยางไรเหรอ? ฟงเวลาที่เด็กๆเลาวาตนไดพูดอะไรรุนแรงออกไปบาง หลังจากน้ันใหเอาแทงไมมาทอนหน่ึงและหัก

มันออกจากกัน ใหหักแทงไม 1 แทงสําหรับแตละเรื่องราวที่เด็กแตละคนไดเลา 

• แลวเธอไดทําอะไรบางเพ่ือจะทําใหสถานการณดีขึ้น? (คําตอบอาจรวมถึงการกลาวคําขอโทษ, การทําอะไรดีๆใหกับ

คนที่เราเคยพูดไมดีดวย, การขอการใหอภัย, ใหของขวัญคนที่เราไปพูดไมดีดวย หาอาสาสมัครขึ้นมาหลายๆคนเพ่ือมา

ชวยตอไมที่ถูกหักแลวใหกลับไปติดกันเหมือนเดิม) 

• คําพูดท่ีรุนแรงอาจทําใหคนไดฟงจิตใจสลาย และการพยายามจะซอมจิตใจท่ีแตกสลายน้ันก็เหมือนการจะทําใหทอน

ไมน้ีกลับไปติดกัน ชูทอนไมที่หักแลวและทอนที่คุณต้ังใจจะยึดมันเขาไวดวยกัน หลังจากท่ีไดพูดรุนแรงออกไปแลว 

ไมวาเราจะกลาวขอโทษและทําดีกับพวกเขาอยางไร พวกเขาก็ยังคงรูสึกเสียใจเม่ือคิดถึงคําพูดท่ีรุนแรงเหลาน้ัน 

 
 

  

 

• ลองมาฝกเรียนรูความแตกตางระหวางคําพูดท่ีออนโยนและคําพูดท่ีรุนแรง คําพูดท่ีออนโยนทําใหเธอย้ิมได วาดรูป

หนายิ้มอันใหญๆบนกระดาน (วงกลมที่มีจุดสองจุดเปนตาและมีเสนโคงแทนรอยยิ้ม) 

• คําพูดท่ีรุนแรงทําใหเธอย้ิมไมออก มันทําใหเธอรูสึกเศราและเราไมตองการอยางน้ัน เอาถังขยะหรือที่ใสขยะมาวางไว

ในหอง ดานตรงขามกับกระดาน 

• เวลาท่ีฉัน(ครู) พูดอะไรบางอยางท่ีทําใหเธอย้ิมได ใหเธอย้ิมกวางๆและวิ่งมาทางหนาย้ิมบนกระดาน แตหากฉันพูด

อะไรบางอยางท่ีทําใหเธอรูสึกเศรา ใหเราวิ่งไปท่ีถังขยะเพื่อท้ิงคําพูดท่ีไมดีเหลาน้ันไปเสีย เด็กๆอาจทําทาโยนคําพูดไม

ดีเหลาน้ันทิ้งประกอบดวย 

o ฉันชอบเธอ (ดี) 

o เธอเปนเพื่อนของฉัน (ดี) 

o เธอดูแยจัง (ไมดี) 

o พระเยซูรักเธอ (ดี) 
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o เธอฉลาดมาก (ดี) 

o เธอน่ี ทําอะไรก็ไมเคยถูกเลยนะ (ไมดี) 

o มีคนรักเธอนะ (ดี) 

 
 

 

 

• บางคร้ังการบอกกับเพื่อนวาเธอรูสึกอยางไรเปนเร่ืองสําคัญ เชน เพื่อนเธออาจจะทําหรือพูดอะไรท่ีเธอไมชอบ มี

อะไรบางท่ีเพื่อนเธออาจจะทําหรือพูดแลวเธอไมชอบเลย? (คําตอบอาจรวมถึง: พูดวา “เร็วๆเขาสิ”, เอาของบางอยาง

ไปจากเรา, ผลักคนอื่นๆในแถวใหไปขางหนา ฯลฯ) 

• ในสถานการณแบบน้ี เราจะบอกความรูสีกของเราใหเพื่อนฟงไดอยางไรโดยท่ีไมทํารายจิตใจของพวกเขา? ใหเด็กๆ

ลองเสนอวิธี หากคําตอบของเด็กๆเปนคําตอบที่ไมเหมาะสม ใหคุณเปลี่ยนใหเปนคําตอบที่เหมาะสม  

• นําเด็กๆเลนบทบาทสมมติเพ่ือใหพวกเขาฝกการใชคําพูดที่ออนโยนในการแสดงความคิดและความรูสึกของตน

ออกมาใหคนอื่นไดรับรูแทนที่จะใชคําพูดที่รุนแรง ใหสถานการณสมมติแกเด็กๆ ขออาสาสมัครออกมาแสดงบทบาท

สมมติหนาช้ันเรียน และสามารถเพ่ิมสถานการณสมมติไดตามที่คุณตองการ 

o เพ่ือนรวมชั้นเหยียบเทาเธอดวยความบังเอิญ 

o เพ่ือนเธอทํานํ้าของเธอหกโดยไมไดต้ังใจ 

o เธอเลนเกมสกับเพื่อนและเธอแพ 

o ครูเลือกเพื่อนรวมชั้นของเธอใหทําบางอยางท่ีเธออยากทํา 

o เพ่ือนเรียกเธอวาเด็กปญญาออน (หรือเรียกอะไรก็ตามที่หมายถึงคนที่ไมฉลาดเทาคนอื่นๆในช้ันเรียน) 

 

 

สรุปบทเรียน:   
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• เธอชอบไหมเวลาท่ีเห็นบางคนทําตัวโหดรายกับเพื่อนของเธอ/ปฏิบัติตอเพื่อนของเธอไมดี? ทําไมถึงไมชอบละ? ใหเด็กๆ

ตอบ พระเจาทรงรักเธอแตละคนมาก เพราะฉะน้ันพระองคไมพอพระทัยท่ีมีคนมาทําไมดีตอคนหน่ึงคนใดในพวกเธอ 

พระองคตองการใหคนอ่ืนปฏิบัติตอเธอดวยความสุภาพและออนโยน และก็ทรงตองการใหเธอปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความ

สุภาพออนโยนเชนเดียวกัน 

 

• อานพระธรรม 1 ยอหน 4:11 “ทานท่ีรักท้ังหลาย ถาพระเจาทรงรักเราท้ังหลายเชนน้ัน เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันดวย” 

เห็นไหมวาพระคัมภีรบอกเราวาพระเจาทรงรักเรา ดังน้ันเราก็ตองรักกันดวย เรารักคนอ่ืนไดดวยการทําตัวสุภาพออนโยน  

 

 อธิษฐานปดดวยการขอใหพระเยซูทรงชวยใหเด็กแตละคนพูดกับผูอื่นดวยวาจาสุภาพ  

 

กิจกรรมเสริม: ไมมี  

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใดที่ไมไดผล? เราจะ

เตรียมการสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?) 

 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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