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บทเรียนทางอารมณ สังคมบทท่ี 43 

เร่ือง  การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  มีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางดี และมีความเห็นอกเห็นใจ 

ตัวชี้วัด: ประยุกตใชการตระหนักรูในตนเองและสังคมในการตัดสินใจตางๆในชีวิตโดยมีความรับผิดชอบได 

สาระการเรียนรู: เคารพผูอื่น: เช่ือวาผูอื่นคูควรที่จะไดรับการปฏิบัติดวยความออนโยน, ความเห็นอกเห็นใจ และดวย

ความเมตตากรุณา: รูสึกมีแรงจูงใจที่จะทําการดีเหตุเพราะสัมผัสถึงความรักอันลนเหลือของพระเจา  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  การพัฒนาทางอารมณ 

บทเรียน:    การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาที 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู: 

           

1. เด็กจะสามารถอธิบายไดวาในสถานการณเดียวกันน้ัน บางครั้งคนอื่นก็รูสึกแตกตางจากที่พวกเขารูสึก  

2. เด็กจะสามารถบรรยายไดวาตนรับรูและเขาใจความรูสึกของคนอื่นไดอยางไร 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

 

1. ตัดกระดาษเปนวงกลมใหสําหรับเด็กแตละคน (ขนาดใดก็ได) 

 

  อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม : 

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 

 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา: 

1. อานเน้ือหาในบทเรียนน้ีใหจบทั้งบท 

2. จัดหาและรวบรวมอุปกรณที่ตองการใช  

3. ตัดกระดาษเปนวงกลมใหสําหรับเด็กแตละคน บนวงกลมแตละใบใหวาดรูปหนาใดหนาหน่ึงตอไปน้ี : หนา

ยิ้มแยม (วงกลมที่มีจุดสองจุดเปนดวงตา และมีเสนโคงหงายขึ้นเปนรูปรอยยิ้ม), หนาเศรา (วงกลมที่มีจุด
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สองจุดเปนดวงตา และมีเสนโคงควํ่า เหมือนคนทําหนางอ) หรือ หนาโกรธ (วงกลมที่มีเสนสองเสนเปนตา 

และอีกเสนหน่ึงเปนปาก) วาดแตละหนาบนวงกลมหลายๆใบ 

4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะรับรูถึงความยากลําบากของผูอื่น 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 
 

 
 

• ใหเด็กๆน่ังเปนวงกลมบนพ้ืน ถอดรองเทาของคุณใหเด็กคนหน่ึงลองสวมดู ใหเด็กคนน้ันลุกขึ้นและลองเดินไปรอบๆ  

 

• ถามเด็กคนน้ันวา รูสึกอยางไรบางเม่ือตองเดินโดยใสรองเทาของคนอ่ืน? เธอรูสึกตางจากการใสรองเทาของตัวเอง

อยางไร? เธอรูสึกเหมือนเธอเปนฉัน (ครู) หรือไม? เม่ือใสรองเทาฉันแลว เธอรูไดเลยหรือไมวาฉันรูสึกอยางไร? 

ขอบคุณเด็กที่ชวยทํากิจกรรมและชวยตอบคําถามของคุณ ใสรองเทาของคุณใหเรียบรอย 

 

• ถาเธออยากรูวาฉัน (ครู) รูสึกอยางไร มาใสรองเทาของฉันก็ไมไดทําใหเธอรูความรูสึกของฉันไดหรอก วันน้ีเราจะมา

คนหาวิธีการท่ีจะบอกไดวาผูอ่ืนรูสึกอยางไรกัน 

 

(สํานวนภาษาอังกฤษที่วา “Put yourself in (someone's) shoes.” เมื่อแปลตรงตัวคือ “เอาตัวเองมาใสรองเทาผูอื่น” กลาวคือถา

คุณลองคิดวาตัวเองเปนเขาบาง (ลองอยูในสถานการณเดียวกันกับเขา) คุณอาจจะเขาใจไดมากขึ้นวาเขารูสึกอยางไร เทียบกับ

สํานวนไทยไดวา “ใหเอาใจเขามาใสใจเรา” - ผูแปล) 

 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 

    

• เลาเรื่องน้ีใหเด็กๆฟง 

มีอยูวันหน่ึง ฉัน(ครู)เดินไปตามถนนกับเพ่ือน ฉันมีความสุขมากเพราะวาพวกเรากําลังเดินไปยังบานเพื่อน

อีกคนหน่ึงท่ีไดอบคุกก้ีไวและเชิญพวกเราใหไปทานกับเธอดวย มันเปนวันท่ีสวยงามมากและฉันก็มีความสุข

เหลือเกิน ฉันจึงเดินไปย้ิมไปตลอดทาง 
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แตเม่ือฉันมองไปท่ีเพ่ือนของฉัน เธอไมย้ิมเลย อันท่ีจริงเธอดูโศกเศราเสียดวยซ้ํา เม่ือฉันเห็นวาเพื่อนของ

ฉันรูสึกเปนทุกขฉันก็หุบย้ิมและเร่ิมรูสึกเศราไปดวย เธอคิดวาเหตุใดฉันจึงรูสึกเศรา? คําตอบที่หวังวาเด็กๆ

จะตอบ: ฉันรูสึกเศราเพราะวาเพ่ือนของฉันมีความทุกข 

ขณะท่ีเราเดินไปน้ัน เพื่อนของฉันก็เร่ิมเลาใหฟงวาเธอเศราเพราะเหตุใด เธอเลาวาครอบครัวของเธอเพิ่งจะรู

วาพอของเธอปวยหนัก และตองไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลตางเมืองเปนเวลานาน เธอบอกวาเธอเปนหวงพอ 

และคงคิดถึงพอมากเวลาท่ีพอไมอยู  

ระหวางท่ีฟงเพื่อนเลาอยูน้ัน ฉันก็คิดไปดวยวาถาพอของฉันไมสบายและตองไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลซึ่ง

อยูไกล ฉันจะรูสึกอยางไรบาง เม่ือฉันนึกถึงเร่ืองน้ีฉันก็เร่ิมรูสึกโศกเศราแบบเดียวกับท่ีเพื่อนของฉันรูสึก 

ฉันรูสึกเหมือนไดเดินไปตามถนนโดยใสรองเทาของเธอ หรือก็คือฉันไดเอาความรูสึกของเธอมาใสไวในใจ

ฉันเหมือนกับวาฉันเอารองเทาของเธอมาสวมไว 

หลังจากน้ันหลายสัปดาห ฉันไดพบเพ่ือนของฉันอีกคร้ังหน่ึง เธอดูมีความสุขมากทีเดียว เธอบอกกับฉันวา

พอของเธอไดกลับมาท่ีบานและเขาหายปวยแลว เม่ือฉันไดยินเร่ืองท่ีเธอบอกน้ี ฉันก็เร่ิมรูสึกมีความสุขไป

ดวย เธอคิดวาเหตุใดฉันจึงรูสึกมีความสุข? ใหเด็กตอบ 

 
 

   

• การจะเชื่อวาทุกคนรูสึกเหมือนเธอน้ันเปนเร่ืองงาย แตจริงๆแลวบางคร้ังเธอก็รูสึกตางจากเพื่อนของเธอ และบางคร้ัง

พวกเขาก็รูสึกตางจากเธอเชนกัน 

• เธอจะรูไดอยางไรวาเพื่อนของเธอกําลังโศกเศรา? (หนาของเขาบงบอก หรือพวกเขาบอกกับเธอเอง) ใหทุกคนทําสี

หนาเศราหมอง มองดูท่ีใบหนาเศราหมองของเพื่อนๆสิ 

• เธอจะรูไดอยางไรวาเพื่อนของเธอกําลังมีความสุข? (หนาของเขาบงบอก หรือพวกเขาบอกกับเธอเอง) ใหทุกคนทําสี

หนามีความสุข มองดูท่ีใบหนาท่ีมีความสุขของเพ่ือนๆสิ  

• เธอจะรูไดอยางไรวาเพื่อนของเธอกําลังหวาดกลัว? (หนาของเขาบงบอก หรือพวกเขาบอกกับเธอเอง) ใหทุกคนทําสี

หนาหวาดกลัว มองดูท่ีใบหนาท่ีเต็มใบดวยความกลัวของเพ่ือนๆสิ 

• บางคร้ังเราสามารถเขาใจไดวาเพื่อนของเรารูสึกอยางไรดวยการดูสีหนาของพวกเขา บอยคร้ังพวกเราก็ตองถามเพื่อน

วาเขารูสึกอยางไร และพยายามคิดวาจะเราจะรูสึกอยางไรหากตองตกอยูในสถานการณเดียวกันกับเขา  

• แจกกระดาษที่ตัดและวาดเปนรูปใบหนาตางๆใหกับเด็กแตละคน พวกเธอทุกคนมีใบหนาท่ีแสดงความรูสึกบางอยาง

อยู ใบหนาเหลาน้ันแสดงสีหนามีความสุข, โศกเศรา หรือโกรธ 
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• มองดูหนาบนกระดาษน้ันใหดี เม่ือฉัน (ครู) เรียกชื่อของเธอ เธอไมตองพูดอะไรแตใหแสดงสีหนาเหมือนกับใบหนาท่ี

เธอไดรับ พวกเราจะเดาเอาเองวาเธอกําลังรูสึกและกําลังแสดงความรูสึกใดออกมา 

• เรียกช่ือเด็กครั้งละหน่ึงคน เด็กคนน้ันจะตองยืนขึ้นและทําสีหนามีความสุข, โศกเศรา หรือโกรธ คนอื่นในช้ันจะตอง

เดาวาเด็กคนน้ันกําลังแสดงสีหนาและอารมณใดออกมา 

• ถามีเวลาเหลือ เก็บภาพใบหนาจากเด็กๆมาสลับและแจกใหพวกเขาอีกครั้งหน่ึง ใหเด็กๆทําสีหนาเหมือนกับใบหนาที่

ไดรับและมองไปรอบๆหองเพ่ือหาเพ่ือนที่ทําสีหนาเหมือนกับตนเอง ใหคนที่ทําสีหนาเหมือนกันมายืนรวมกลุมกัน  

เมื่อแบงเปนกลุมได 3 กลุมแลว ใหเด็กๆแสดงภาพใบหนาที่ตนไดรับแลวดูวาเหมือนกันกับภาพของเพ่ือนทุกคนใน

กลุมหรือไม 

 

 
 

    

• ใหพวกเรามาเลนเกมท่ีจะชวยใหเราเขาใจความรูสึกของเพื่อนเรากันเถอะ นําเด็กๆเลนเกมตอไปน้ี: 

o จัดใหเด็กยืนเปนแถวตรง ใหเด็กคนแรกนอนลง เด็กคนตอไปจะตองนอนโดยใหศีรษะวางลงบนทองของ

เด็กคนแรก เด็กคนตอไปก็นอนโดยวางศีรษะลงบนทองของเด็กคนที่ 2 เด็กๆที่เหลือก็นอนลงแบบเดียวกัน

คือวางศีรษะลงบนทองของเด็กคนกอนหนา จนเด็กทุกคนนอนลงหมด 

o มาเร่ิมเลนกันโดยดูวาเราจะสามารถรูถึงความสุขของผูอ่ืนไดหรือไม ใหเด็กคนแรกออกเสียงวา “ฮะ” เด็กคน

ตอไปที่นอนบนทองของเด็กคนแรกจะตองออกเสียงวา “ฮะ ฮะ” ตาม และเด็กคนที่ 3 ตองพูดตอวา “ฮะ ฮะ 

ฮะ” ทําอยางน้ีตอไปเรื่อยๆ จนเด็กแตละคนไดออกเสียง “ฮะ” ตามลําดับของตน และทุกคนก็ไดหัวเราะกัน

อยางสนุกสนาน 

o ตอไป มาดูกันวาเราจะสามารถรูถึงความโศกเศราของผูอ่ืนไดหรือไม ใหเด็กคนแรกทําเสียงเหมือนกับวา

กําลังรองไหอยู เด็กคนตอๆไปก็ตองทําเสียงรองไหไปเรื่อยๆ 

o และสุดทาย มาดูกันวาเราจะรูไดหรือไมวาเพ่ือนของเรากําลังหวาดกลัว ใหเด็กคนแรกทําเสียงเหมือนกับวา

กําลังตกใจกลัว เด็กคนตอๆไปก็ตองทําเสียงหวาดกลัวไปเรื่อยๆ  

 

 

สรุปบทเรียน: 
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• ถามคําถามตอไปน้ีและเลือกเด็กสักสองสามคนเพ่ือตอบแตละคําถาม เธอรูสึกอยางไรบางเวลาท่ีเพ่ือนของเธอมี

ความสุข? เธอรูสึกอยางไรบางเวลาท่ีเพ่ือนของเธอโศกเศรา? เธอรูสึกอยางไรบางเวลาท่ีเพ่ือนของเธอหวาดกลัว?  

 

• พระเจาทรงสรางเราใหเรามีความรูสึก ดังน้ันพระองคจึงทรงสนพระทัยในความรูสึกนึกคิดของพวกเราวาเรารูสึก

อยางไร พระองคทรงหวงใยเมื่อเรารูสึกเปนทุกข, มีความสุข, หวาดกลัว หรือโกรธ เราสามารถพูดคุยกับพระองคถึง

ความรูสึกของเราไดเสมอเพราะวาพระองคทรงเขาพระทัย 

 อธิษฐานปดดวยการทูลขอใหพระเยซูทรงชวยเด็กแตละคนใหไวตอการรับรูความรูสึกของผูอื่น 

 

กิจกรรมเสริม: ไมมี  

 

แหลงขอมูลท่ีใชสําหรับบทเรียนน้ี: 

 พิคา, เรย (2006) เกมสดีๆมีไวใหเด็กเล็กๆ, บริษัท กริปฟอน เฮาส, เมืองเบลสวิลล, มลรัฐแมรี่แลนด, หนา 53. 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใดที่ไมไดผล? เราจะ

เตรียมการสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?) 

 

 

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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