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บทเรียนทางอารมณ สังคมบทท่ี 42 

เรื่อง  การพัฒนาจิตวิญญาณท่ีเต็มไปดวยความเห็นอกเห็นใจ     

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางดี และมีความเห็นอกเห็นใจ 

ตัวชี้วัด: ประยุกตใชการตระหนักรูในตนเองและสังคมในการตัดสินใจตางๆในชีวิตโดยมีความรับผิดชอบได 

สาระการเรียนรู: เคารพผูอื่น: เชื่อวาผูอื่นคูควรที่จะไดรับการปฏิบัตดิวยความออนโยน, ความเห็นอกเห็นใจ และดวย

ความเมตตากรุณา: รูสึกมีแรงจูงใจที่จะทําการดีเหตุเพราะสัมผัสถึงความรักอันลนเหลือของพระเจา  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การพัฒนาทางอารมณ 

บทเรียน:  การพัฒนาจิตวิญญาณที่เต็มไปดวยความเห็นอกเห็นใจ     

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาท ี

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:       

1. เด็กจะสามารถอธิบายสถานการณเมื่อเขารูสึกอารมณไมดี และมีใครสักคนพูดหรือทําบางอยางซึ่งชวยใหเขา

รูสึกดีข้ึนได 

2.  เด็กจะสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจตอผูอื่นได 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                   
 

  

 

1. กระดาษขนาดใหญ 1 แผน 

2. สีเทียนหรือดินสอส ี

3. แปงเปยกหรือกาว (โปรดดูคูมือผูใชสําหรับสูตรการทํา) 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

ถามีอาสาสมัครที่สามารถแสดงบทบาทสมมติเปนตัวตลกมารโคไดก็ตองมีเครื่องแตงกาย กิจกรรมนี้ตองใช

จมูกสีแดงที่ทําจากกระดาษดวย 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา: 

1. อานเนื้อหาในบทเรียนนี้ใหจบทั้งบท 
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2. จัดหาและรวบรวมอุปกรณที่ตองการใช  

3. วาดภาพศีรษะของตัวตลกลงบนกระดาษขนาดใหญ วาดรูปอวัยวะทุกสวนที่อยูบนใบหนายกเวนปาก

และจมูก ตัดกระดาษเปนวงกลมและระบายสีแดงลงไปเพ่ือทําเปนจมูก ข้ันตอไปใหตัดกระดาษเปนรูป

ปากซึ่งเมื่อวางหงายข้ึนจะเปนรอยยิ้มและเมื่อควํ่าลงจะกลายเปนรูปคนหนาบึ้ง นําปากไปติดไวกับ

ใบหนาในรูปที่วาดไวโดยติดปากควํ่าลงใหเปนรูปคนกําลังทําหนาบึ้งโดยใหสามารถดึงออกและ

เปลี่ยนเปนรูปยิ้มไดในระหวางการสอน (ถาเด็กๆไมคุนเคยกับรูปตัวตลก ใหวาดรูปอื่นที่เปนที่รูจักของ

เด็กๆแทน) 

4. กอนจะเริ่มชั้นเรียนใหนําจมูกของตัวตลกมารโคไปซอนไวที่ใดที่หนึ่งของหอง 

5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆใหมีความรูสึกเห็นอกเห็นใจ และปฏิบัติกับผูอื่นดวยความเห็นอกเห็นใจ 

 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 
 

    
 

• นํารูปภาพที่เตรียมไวมาโชวใหเด็กๆไดเห็น นี่คือตัวตลกชื่อวามารโค เขาดูโศกเศรามาก ทุกๆคนลองถามมารโคดูสิวาทําไม

เขาจึงเศรานัก กระตุนใหเด็กๆถามวา “มารโค ทําไมเธอจึงเศรานักละ?” ตอบแทนมารโคโดยใชเสียงที่ตางจากปกติ พูดวา 

ฉันเสียใจมากเลยเพราะจมูกของฉันหายไป ฉันหาจนท่ัวแลวก็ไมเจอ 

 

• พูดดวยเสียงปกติของคุณวา มารโค พวกเราเสียใจดวยนะท่ีจมูกของเธอหายไป นี่เด็ก  ๆพวกเธอรูสึกอยางไรบางเม่ือรูวามาร

โคทําจมูกของเขาหายไป? ใหเด็กตอบ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเห็นอกเห็นใจ และดูวาเราจะสามารถรับรูความรูสึก

ของคนอื่นไดอยางไร 

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

    
 

• เด็กๆท้ังหลาย ตอนนี้มารโคกําลังรูสึกเศราใจมาก พวกเธอนึกออกไหมวามีเวลาใดบางท่ีเธอรูสึกเศราใจอยางมาก? ใคร

อยากจะเลาใหมารโคและเพื่อนๆในชั้นฟงบางวาตอนท่ีรูสึกเศรานั้นเปนอยางไร? หลังจากที่เด็กแตละคนไดแบงปน

ประสบการณแลวใหถามเด็กคนนั้นวา มีใครไดทําอะไรสักอยางเพื่อชวยใหเธอรูสึกดีขึ้นหรือไม? 
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• บางครั้งเราไมรูวาจะทําอยางไรดีเวลาท่ีเพื่อนของเรารูสึกเศรา การจดจําและพยายามทําในสิ่งท่ีคนอื่นไดชวยเราตอนท่ี

เราไมสบายใจก็เปนวิธีท่ีดีมาก ตอนท่ีเธอรูสึกเศรานั้น คนอื่นๆไดทําอะไรเพื่อชวยเธอบาง? (คําตอบที่เปนไปได: จับมือ

ฉันไว, กอดฉัน, บอกฉันวาเขารักฉัน, อุมฉัน เปนตน) 

• มาลองดูสิวาเราสามารถทําใหมารโครูสึกดีขึ้นไดหรือไม มีใครอยากจะลองชวยมารโคใหรูสึกดีขึ้นบาง? เด็กๆจะผลัด

กันพูดหรือทําสิ่งที่จะชวยมารโคได 

• ถาไมมีเด็กๆคนใดเสนอใหชวยกันหาจมูกของมารโคเลย ชี้แนะพวกเขาและใหทุกคนชวยกันหาจมูกของมารโคใหทั่ว

ทั้งหอง เมื่อพบแลวใหแสดงความยินดีรวมกันแลวแปะจมูกลงบนหนาของมารโค จากนั้นใหดึงปากที่บึ้งตึงออกหมุน

กลับใหกลายเปนรอยยิ้มแลวแปะติดลงบนหนาของเขา พูดเสียงมารโคเพ่ือขอบคุณเด็กๆที่ชวยเหลือ 

 

    

• เธอรูสึกอยางไรบางตอนท่ีเธอเห็นวามารโคเศราใจมากท่ีจมูกของเขาหายไป? ใหเด็กๆอธิบายความรูสึกของพวกเขา มี

กี่คนในพวกเธอท่ีอยากจะชวยใหมารโครูสึกดีขึ้นบาง? ใหเด็กๆยกมือข้ึนถาพวกเขาอยากชวย 

• เม่ือใดก็ตามท่ีเราเห็นวาเพื่อนของเรากําลังโศกเศรา เราก็รูสึกเศราไปกับเขาดวยและอยากจะชวยใหเขารูสึกดีขึ้น 

บางครั้งเราก็สามารถชวยแกปญหาใหเขาไดอยางท่ีเราไดชวยมารโคแลว แตบางครั้งเราก็ทําไดแคใหเขารับรูวาเราเขาใจ

และเปนหวงเขา  

• การกอดท่ีอบอุนก็เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีเราจะแสดงความหวงใยตอคนอื่นได เธอรูสึกอยางไรบางเวลาท่ีมีคนท่ีหวงใยเธอมา

กอดเธอ? ใหเด็กตอบ ใหพวกเราทุกคนมาแสดงความหวงใยใหแกกันดวยการกอดกันเถอะ ใหเด็กๆเดินไปรอบหอง

เพ่ือกอดเด็กคนอื่นๆ 

 

 

 

   

 

 

• วิธีหนึ่งท่ีจะบอกวาเธอกําลังรูสึกโศกเศราอยูคือการพูดออกมาวา “ฉันเศราเหลือเกิน ฉันรูสึกเหมือนขนมปงท่ีไมมีเนย” 

การกอดใครสักคนหนึ่งก็เหมือนการทาเนยลงบนขนมปงของเขา ถาวัฒนธรรมของคุณไมนิยมการทานขนมปงกับเนย 

ใหยกตัวอยางอาหารประเภทไหนก็ไดที่ดูไมสมบูรณถายังไมไดเติมอีกสิ่งหนึ่งลงไป 

• พวกเราจะเลนเกมกันอีกเกมหนึ่ง พวกเธอบางคนจะเปนขนมปงและบางคนจะเปนเนย เม่ือคนท่ีเปนขนมปงเจอกับคน

ท่ีเปนเนยแลว ใหพวกเธอกอดกันเพื่อเปนการทาเนยลงบนขนมปง 

o จัดเด็กใหเปนแถวตรง  

o กระซิบคําวา “ขนมปง” หรือ “เนย” ที่หูของเด็กแตละคน 

ขอคิดเห็น[u1]: Cultural issue 

ขอคิดเห็น[u2]: Cultural issue 

ขอคิดเห็น[u3]: Cultural issue 

ขอคิดเห็น[u4]: Cultural issue 
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o ใหสัญญาณเด็กๆใหเริ่มเดินไปรอบๆหอง เมื่อพวกเขาเจอเด็กคนอื่น ทั้ง 2 คนจะตองพูดออกมาวาตนเองเปน

อะไร (ขนมปงหรือเนย) 

o ถาคนหนึ่งบอกวา “ขนมปง” และอีกคนหนึ่งบอกวา “เนย” ใหทั้งสองกอดกัน (รวมตัวกัน) หลังจากนั้นก็ให

แยกกันและเดินตอไป 

o ถาเด็ก 2 คนพูดคําเดียวกัน ก็ใหเดินผานไป 

o จุดมุงหมายก็คือจะตองทาเนยลงบนขนมปงใหไดมากที่สุดกอนที่คุณจะใหสัญญาณหยุดเลน 

o เมื่อเด็กๆรูสึกคุนเคยกับเกมนี้แลวใหเปลี่ยนวิธีการเดินไปรอบๆหองเชน เดินเขยง, ว่ิงเหยาะๆ หรือกระโดด 

 

 

 

สรุปบทเรียน:   

 

  

  
  

• คนทุกคนมีเวลาท่ีตนรูสึกเศรา พระเจาทรงอํานวยพระพรใหเรามีกันและกันเปนเพื่อน ดังนั้นเม่ือใครสักคนหนึ่งโศกเศรา 

พวกเราท่ีเหลือก็สามารถทําสิ่งดีๆใหแกคนคนนั้นเพื่อจะชวยใหเขารูสึกดีขึ้นได 

 

• บางครั้งเธออาจจะรูสึกเศราแตไมมีใครสังเกตเห็น หากเกิดขึ้นจริงๆ เธอจะทําอยางไรด?ี สิ่งท่ีดีท่ีสุดคือการบอกกับใครสัก

คนวาเธอรูสึกอยางไร เม่ือเธอบอกกับเขาก็เปนการใหโอกาสแกคนคนนั้นท่ีจะไดทําหรือพูดอะไรเพื่อจะทําใหเธอรูสึกดีขึ้น

ได 

 

• ใหพวกเรามาฝกการพูดวา “ฉันรูสึกเศรา” กันเถอะ ใหโอกาสเด็กๆไดฝกพูดหลายๆครั้ง ตอนนี้ใหเราหันไปหาเพื่อน

รอบๆตัวเราแลวกอดเขาเพื่อชวยใหเขาหายเศรา ใหเด็กๆกอดเพ่ือนๆรอบขาง 

 

 อธิษฐานปดดวยการทูลขอพระเยซูใหทรงชวยเหลือเด็กแตละคนในการแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

 

กิจกรรมเสริม:   

ถาเปนไปไดใหอาสาสมัครแตงกายเปนตัวตลกหรือตัวแสดงอื่นๆที่เด็กๆรูจัก และแสดงบทบาทสมมติเปนมารโค 

 

ขอคิดเห็น[u5]: Cultural issue 

ขอคิดเห็น[u6]: Cultural issue 

ขอคิดเห็น[u7]: Cultural issue 
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แหลงขอมูลท่ีใชสําหรับบทเรียนนี:้ 

 พิคา, เรย (2006) เกมสดีๆมีไวใหเด็กเล็กๆ, บริษัท กริปฟอน เฮาส, เมืองเบลสวิลล, มลรัฐแมรี่แลนด, หนา 59. 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใดที่ไมไดผล? เราจะ

เตรียมการสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?) 

 

 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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