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คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียนเล่มน้ี เป็นหนังสือท่ีรวบรวมกิจกรรม
มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการพัฒนาเด็กกลุ่มที่เสี่ยงต่อการใช้ศักยภาพทางสติปัญญา เช่น เด็กที่มี
ปัญหาด้านอารมณ์ เด็กสมาธิส้ันหรือมีพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง เด็กท่ีมีปัญหาความสัมพันธ์กับเพ่ือน หรือ
เด็กท่ีมีปัญหาด้านความประพฤติ/พฤติกรรมเกเร เป็นต้น

ผู้ดูแลเด็ก แกนนำชุมชน ครู อาจารย์ สามารถนำกิจกรรมจากหนังสือเล่มน้ีไปใช้กับเด็กๆ
หรือแม้แต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก็อาจนำไปประยุกต์ใช้กับลูกๆ ได้เช่นเดียวกัน

หนังสือเล่มน้ีจึงเหมาะกับผู้ใหญ่ทุกคนท่ีคลุกคลีอยู่กับเด็ก และมีความปรารถนาท่ีจะพัฒนา
เด็กไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพ่ือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของสังคม

กรมสุขภาพจิตหวังว่า คู่มือการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียนเล่มน้ี
จะเป็นหนังสืออีกเล่มหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่ทุกท่าน เพ่ือใช้ปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะ
ท่ีดีให้กับเด็กๆ ต่อไป

กรมสุขภาพจิต



ข



ค

หน้า
คำนำ ................................................................................................................................. ก
สารบัญ ............................................................................................................................. ค
บทนำ ................................................................................................................................ ช
โครงสร้างกิจกรรม ............................................................................................................ ซ
หมวดท่ี 1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านอารมณ์ ........................................................ 1

สำหรับเด็กอายุ 6 – 8 ปี
- กิจกรรม ช้ิบ – ป้ี – ช้ิป ............................................................................. 2
- กิจกรรมภาษาดอกไม้ ................................................................................ 3
- กิจกรรมส่งใจให้กัน ................................................................................... 5
- กิจกรรมฉันเป็นท่ีรัก  ฉันรักท่ีจะทำ .......................................................... 6
- กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี .......................................................................... 7
- กิจกรรมถักทอสายใย ................................................................................. 9
สำหรับเด็กอายุ 9 – 11 ปี
- กิจกรรมสัญลักษณ์ของฉัน ....................................................................... 11
- กิจกรรม น่ีแหละ...ตัวฉัน ......................................................................... 12
- กิจกรรมรู้จักข้อดีของฉันและเพ่ือน .......................................................... 14
- กิจกรรมกระจกวิเศษ ............................................................................... 16
- กิจกรรมสมุดบันทึกเพ่ือนรัก .................................................................... 18
- กิจกรรม จับคู่เพ่ือนท่ีรู้ใจ ......................................................................... 20
- กิจกรรม  ใครเอ่ย...เก่งจัง ....................................................................... 21
- กิจกรรมภูมิใจในตน ................................................................................ 22

หมวดท่ี 2 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพฤติกรรมด้านความประพฤติ ......................... 23
สำหรับเด็กอายุ 6 – 8 ปี
- กิจกรรมใครจะน่ิงกว่ากัน ......................................................................... 24
- กิจกรรมหน้ากากอารมณ์ ......................................................................... 26
- กิจกรรมเส้นทางแห่งอารมณ์ ................................................................... 31
- กิจกรรมช้างจอมเกเร ............................................................................... 33
- กิจกรรมจำแล้วจับ .................................................................................... 37
- กิจกรรมเราเลือกได้ ................................................................................. 39


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



ง

หน้า
- กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน ........................................................................... 43
- กิจกรรมถ้าเป็นเรา...จะทำอย่างไร ........................................................... 49
- กิจกรรมใครเดือดร้อน .............................................................................. 51
สำหรับเด็กอายุ 9 – 11 ปี
- กิจกรรมประติมากรรมอารมณ์ ................................................................. 53
- กิจกรรมทำอย่างไรเวลาอารมณ์เสีย ......................................................... 56
- กิจกรรมใช้ปัญญาพัฒนาอารมณ์ .............................................................. 59
- กิจกรรมเผชิญคนพาล .............................................................................. 64
- กิจกรรมหน้าต่างสันติภาพ ...................................................................... 73
- กิจกรรมแผนของลูกขุนน้อย ..................................................................... 78
- กิจกรรมลอกข้อสอบ ................................................................................ 80
- กิจกรรมละครสด ..................................................................................... 83

หมวดท่ี 3 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพฤติกรรมด้านการเรียน / สมาธิ ..................... 87
สำหรับเด็กอายุ 6 – 8 ปี
- กิจกรรมตามหาอารมณ์ดี ......................................................................... 88
- กิจกรรมก้อนหินสีสวย ............................................................................. 91
- กิจกรรมค้นหาส่วนดี ............................................................................... 94
- กิจกรรมสร้างโลกสวยด้วยตัวเรา .............................................................. 99
- กิจกรรมเพ่ือนท่ีแท้จริงของฉัน .............................................................. 105
- กิจกรรมฉันคือใคร อะไรเอ่ย ................................................................. 111
- กิจกรรมลาก่อน “ฉันทำไม่ได้” ............................................................. 113
- กิจกรรม ตี ต่อย ตุ๊ย (ลูกโป่งลอยฟ้า)................................................... 115
สำหรับเด็กอายุ 9 – 11 ปี
- กิจกรรมฉันคิด...เธอคิด ........................................................................ 117
- กิจกรรมไข่ตลก ตกไม่แตก ................................................................... 126
- กิจกรรมเธอคือเพ่ือนรัก ........................................................................ 129
- กิจกรรมความล้มเหลวเป็นครูท่ีดี .......................................................... 131
- กิจกรรมว่ิงมินิมาราธอน ....................................................................... 133



จ

หน้า
หมวดท่ี 4 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านสัมพันธภาพและการส่ือสาร ................... 135

สำหรับเด็กอายุ 6 – 8 ปี
- กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน ......................................................................... 136
- กิจกรรมหัวใจสลาย .............................................................................. 149
- กิจกรรมให้และรับ ................................................................................. 153
- กิจกรรมน้ำเอยน้ำใจ ............................................................................. 157
- กิจกรรมคำม่ันสัญญา ........................................................................... 165
- กิจกรรมคำพูดท่ีน่าฟัง .......................................................................... 169
- กิจกรรมกระซิบกระซาบ ........................................................................ 182
- กิจกรรมฟังให้เข้าหู ............................................................................... 184
- กิจกรรมสร้างบ้านด้วยไพ่ ...................................................................... 187
- กิจกรรมฟังซิฟังฉันซิ ............................................................................. 189
สำหรับเด็กอายุ 9 – 11 ปี
- กิจกรรมเขียนไขข้อข้องใจ ..................................................................... 191
- กิจกรรมส่ือสารสร้างมิตรภาพ ............................................................... 193
- กิจกรรมผู้ไกล่เกล่ีย ............................................................................... 201
- กิจกรรมวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ............................................................ 205

บรรณานุกรม ............................................................................................ 211
รายนามคณะทำงาน .................................................................................. 212



ฉ



ช

คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียนเล่มน้ี พัฒนาจากการคัดเลือกกิจกรรม
จากหนังสือคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กของกรมสุขภาพจิต 3 เล่ม คือ คู่มือการจัดกิจกรรมเสริม
สร้างความฉลาดทางอารมณ์เพ่ือป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนระดับประถมศกึษา
คู่มือการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3 – 11 ปี คู่มือการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาเด็กด้อยโอกาส และคู่มือการจัดกิจกรรม/ชุดกิจกรรม (Module) ในโครงการปฐมพยาบาล
จิตใจของเด็กและเยาวชนท่ีได้รับผลกระทบจากคล่ืนยักษ์สึนามิของUnicef โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดชุดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยเรียนที่คัดกรองจากแบบประเมิน
จุดแข็งและจุดอ่อน (The Strength and Difficulties Questionnaire = S.D.Q.) ได้แก่ ปัญหา
ด้านอารมณ์ ปัญหาด้านความประพฤติ ปัญหาด้านการเรียน/สมาธิ และปัญหาด้านความสัมพันธ์
และการส่ือสาร ท้ังน้ีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการมีปัญหา
ให้สามารถใช้ศักยภาพของตนไปในทิศทางท่ีสร้างสรรค์

กิจกรรมในคู่มือเล่มน้ี แบ่งออกเป็น 4 หมวดตามคุณลักษณะท่ีกำหนด ได้แก่
หมวดท่ี 1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านอารมณ์

(เน้นเร่ือง การเห็นคุณค่าในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง)
หมวดท่ี 2 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพฤติกรรมด้านความประพฤติ

(เน้นเรื่อง วินัย การรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ทักษะการควบคุมอารมณ์ และ
ทักษะการจัดการกับปัญหา/ความขัดแย้ง)

หมวดท่ี 3 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพฤติกรรมด้านการเรียน/สมาธิ
(เน้นเร่ือง การพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลและความคิดทางบวก และการ
สร้างแรงจูงใจ)

หมวดท่ี 4 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความสัมพันธ์และการส่ือสาร
(เน้นเร่ือง การสร้างสัมพันธภาพ การส่ือสารท่ีเหมาะสม และการเสริมสร้าง
คุณภาพการอยู่ร่วมกัน)

ลักษณะกิจกรรม จะเป็นแผนกิจกรรมท้ัง 4 หมวด จำแนกตามช่วงอายุ 6 – 8 ปี และ
9 – 11 ปี ตามโครงสร้างกิจกรรม ดังน้ี
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โครงสร้างกิจกรรม

หมวดท่ี 1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านอารมณ์ มี 14 กิจกรรม
สำหรับเด็กอายุ 6 – 8 ปี
- กิจกรรม ช้ิบ – ป้ี – ช้ิป
- กิจกรรมภาษาดอกไม้
- กิจกรรมส่งใจให้กัน
- กิจกรรมฉันเป็นท่ีรัก ฉันรักท่ีจะทำ
- กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี
- กิจกรรมถักทอสายใย
สำหรับเด็กอายุ 9 – 11 ปี
- กิจกรรมสัญลักษณ์ของฉัน
- กิจกรรม น่ีแหละ...ตัวฉัน
- กิจกรรมรู้จักข้อดีของฉันและเพ่ือน
- กิจกรรมกระจกวิเศษ
- กิจกรรมสมุดบันทึกเพ่ือนรัก
- กิจกรรม จับคู่เพ่ือนท่ีรู้ใจ
- กิจกรรม ใครเอ่ย...เก่งจัง
- กิจกรรมภูมิใจในตน

หมวดท่ี 2 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพฤติกรรมด้านความประพฤติ มี 17 กิจกรรม
สำหรับเด็กอายุ 6 – 8 ปี
- กิจกรรมใครจะน่ิงกว่ากัน
- กิจกรรมหน้ากากอารมณ์
- กิจกรรมเส้นทางแห่งอารมณ์
- กิจกรรมช้างจอมเกเร
- กิจกรรมจำแล้วจับ
- กิจกรรมเราเลือกได้
- กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน
- กิจกรรมถ้าเป็นเรา...จะทำอย่างไร
- กิจกรรมใครเดือดร้อน
สำหรับเด็กอายุ 9 – 11 ปี
- กิจกรรมประติมากรรมอารมณ์
- กิจกรรมทำอย่างไรเวลาอารมณ์เสีย
- กิจกรรมใช้ปัญญาพัฒนาอารมณ์
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- กิจกรรมเผชิญคนพาล
- กิจกรรมหน้าต่างสันติภาพ
- กิจกรรมแผนของลูกขุนน้อย
- กิจกรรมลอกข้อสอบ
- กิจกรรมละครสด

หมวดท่ี 3 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพฤติกรรมด้านการเรียน / สมาธิ มี 13 กิจกรรม
สำหรับเด็กอายุ 6 – 8 ปี
- กิจกรรมตามหาอารมณ์ดี
- กิจกรรมก้อนหินสีสวย
- กิจกรรมค้นหาส่วนดี
- กิจกรรมสร้างโลกสวยด้วยตัวเรา
- กิจกรรมเพ่ือนท่ีแท้จริงของฉัน
- กิจกรรมฉันคือใคร อะไรเอ่ย
- กิจกรรมลาก่อน “ฉันทำไม่ได้”
- กิจกรรม ตี ต่อย ตุ๊ย (ลูกโป่งลอยฟ้า)
สำหรับเด็กอายุ 9 – 11 ปี
- กิจกรรมฉันคิด...เธอคิด
- กิจกรรมไข่ตลก ตกไม่แตก
- กิจกรรมเธอคือเพ่ือนรัก
- กิจกรรมความล้มเหลวเป็นครูท่ีดี
- กิจกรรมว่ิงมินิมาราธอน

หมวดท่ี 4 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านสัมพันธภาพและการส่ือสาร มี 14 กิจกรรม
สำหรับเด็กอายุ 6 – 8 ปี
- กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน
- กิจกรรมหัวใจสลาย
- กิจกรรมให้และรับ
- กิจกรรมน้ำเอยน้ำใจ
- กิจกรรมคำม่ันสัญญา
- กิจกรรมคำพูดท่ีน่าฟัง
- กิจกรรมกระซิบกระซาบ
- กิจกรรมฟังให้เข้าหู
- กิจกรรมสร้างบ้านด้วยไพ่
- กิจกรรมฟังซิฟังฉันซิ
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สำหรับเด็กอายุ 9 – 11 ปี
- กิจกรรมเขียนไขข้อข้องใจ
- กิจกรรมส่ือสารสร้างมิตรภาพ
- กิจกรรมผู้ไกล่เกล่ีย
- กิจกรรมวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

 ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม

การนำคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียนฉบับน้ีไปใช้ มีข้อเสนอแนะท่ีควร
ทำความเข้าใจการจัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี

1. ควรอ่านเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนในการทำกิจกรรมอย่างละเอียด โดยสามารถ
ดัดแปลงขั้นตอนกิจกรรมให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่มีในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ให้คำนึงถึง
วัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกิจกรรมเป็นหลัก

2. แผนกิจกรรมท่ีกำหนดแต่ละแผนเป็นเพียงกรอบกิจกรรมเบ้ืองต้น ควรพิจารณาเลือก
กิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็ก ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดกิจกรรม

3. ผู้จัดกิจกรรมสามารถดัดแปลงเนื้อหาและวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมท่ีเด็กคุ้นเคย และสามารถประยุกต์ใช้ส่ืออุปกรณ์อย่างอ่ืนท่ีหาได้ง่าย โดยคำนึงถึงสาระสำคัญ
และวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกิจกรรม

4. ส่ือ/อุปกรณ์ในคู่มือเล่มน้ี เป็นเพียงภาพตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจและความ
ชัดเจนในกิจกรรม สำหรับการนำไปใช้จริงน้ันในบางกิจกรรมอาจต้องหาส่ือ/อุปกรณ์เพ่ิมเติม

5. กิจกรรมมีความยืดหยุ่นในการจัดลำดับ ผู้จัดกิจกรรมสามารถนำหัวข้อใด ในด้านใด
มาจัดก่อน-หลังอย่างไรก็ได้ ขอเพียงให้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของเด็ก และ/หรือ
สถานการณ์ของเด็กในขณะน้ันๆ

6. ระหว่างการจัดกิจกรรมควรเน้นเรื่องความสนุกสนาน และกระตุ้นให้เด็กทุกคนมี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ความสนุกสนานจะช่วยให้เด็กจดจำ เกิดการเรียนรู้ท่ีดีได้ และนำไปสู่
การเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากความสนุกสนานแล้วการกระตุ้น
ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง และฝึกกระบวนการคิดเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ โดยผู้จัดกิจกรรมต้ังคำถาม
ต่างๆ ให้เด็กตอบ แล้วมีการสรุปความคิดรวบยอดร่วมกันระหว่างผู้จัดกิจกรรมกับเด็ก จะช่วยให้เด็ก
มีความเข้าใจเน้ือหากระจ่างชัดย่ิงข้ึน

7. การจัดกิจกรรม เป็นเพียงกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ แต่การเสริมสร้างศักยภาพ
เด็กจะบรรลุผลก็ต่อเม่ือเด็กได้นำความเข้าใจท่ีเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
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จุดประสงค์

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดหลากหลายรวมท้ังเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน รู้สึกผ่อนคลาย ทำให้จิตใจเบิกบานตลอดจนเพ่ิมความรู้สึกถึงความมีม่ันใจ ในตนเอง

วิธีดำเนินการ

1. บอกกติกาการเล่นเกมส์ให้เด็กทุกคนทราบ
2. ให้เด็กลุกข้ึนยืนเป็นวงกลม และรวมกันร้องเพลง ช้ิบ – ป้ี – ช้ิป – ป้ี – ช้ิป – ป้ี
3. ให้แต่ละคนเตรียมคิดทาของตนเองไว้ล่วงหน้า
4. มีการเร่ิมต้นแสดงท่าทางประกอบเพลงจากตนคนหน่ึงและให้เพ่ือทำท่าทางตามเม่ือมี

การส่งต่อไปยังเพ่ือนก็ให้เพ่ือนแสดงท่าของตนเองท่ีคิดข้ึนมาพร้อมท้ังให้สมาชิกทำท่าทางตามและ
ให้มีการส่งต่อไปให้เพ่ือนสมาชิกจนกระท่ังครบทุกคน

ใบความรู้
กิจกรรม ช้ิบ – ป้ี – ช้ิป

การคิดและแสดงท่าทางท่ีตนเองชอบอย่างอิสระ ทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
ท่ีมีความคิดริเร่ิมได้ และการนำทางทางของตนเองให้ผู้อ่านทำตามตามจังหวะย่อมส่งผลให้เกิดความ
รู้สึกสนุกสนาน ความพึงพอใจและรู้สึกม่ันใจในตนเองมากข้ึน
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กรู้จักคิด ใช้คำพูดในทางท่ีดีกับตนเอง และผู้อ่ืน
2. เพ่ือให้เด็กตระหนักรู้ถึงคำพูด ท่ีมีความหมาย และมีผลต่อตนเองและผู้อ่ืน
3. เพ่ือให้เด็กรู้จัก นำคำพูดท่ีดีไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กจับคู่คุยกันและบอกคำพูดท่ีมีความหมายทางบวกคนละ 4 อย่าง (เช่น สวย ดี
น่ารัก เก่ง) คำพูดท่ีมีความหมายทางลบคนละ 1 อย่าง (เช่น แย่ โง่ ซน ไม่ได้เร่ือง) ผู้จัดกิจกรรม
เขียนคำพูดทางบวกและทางลบกระดาษโปสเตอร์ให้เด็กเห็น

2. ให้รวมกลุ่มด็กละ 4 คน อภิปรายประเด็นคำถามดังน้ี
- ในชีวิตประจำวันได้พูดคำพูดแบบไหนมากกว่ากัน และคำพูดแบบใดท่ีชอบและไม่ชอบ
- คำพูดท่ีชอบ และท่ีไม่ชอบ มีผลต่อผู้พูดและผู้ฟังอย่างไร

3. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงาน ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันอภิปรายสรุป
4. ให้เด็กรวมกลุ่ม 3 คนผลัดกันกล่าวชมเพ่ือนโดยมีเด็กคนหน่ึงเป็นผู้สังเกตการณ์

ส่ือ / อุปกรณ์

1. กระดาษโปสเตอร์
2. ปากกาสีเมจิก
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ใบช้ีแจง 1
กิจกรรม ภาษาดอกไม้

ให้เด็กจับคู่กัน บอกถึง
1. คำพูดท่ีมีความหายทางบวก 4 คำ เช่น สวย ดี น่ารัก เก่ง
2. คำพูดท่ีมีความหมายทางลบ 4 คำ เช่น โง่ น่าเกลียด แย่ ไม่ได้เร่ือง

ให้เด็กรวมกลุ่ม 3 คน ให้ผลัดกันเป็นผู้กล่าวชม ผู้รับคำชม ผู้สังเกตการณ์ ในเหตุการณ์
ต่อไปน้ี

1. เพ่ือนได้รับรางวัลเรียนดี
2. เพ่ือนช่วยนักเรียนรุ่นน้องข้ามถนน
3. เพ่ือนท่ีมีอัธยาศัยดี ชอบช่วยเหลือเพ่ือนคนอ่ืน

ใบช้ีแจง 2
กิจกรรม ภาษาดอกไม้

ใบความรู้
กิจกรรม ภาษาดอกไม้

คำพูดทุกคำไม่ได้มีแต่ความหมายทางบวกทางลบ แต่มีผลต่อความรู้สึก ความคิด
การกระทำ คุณค่าของตนเองและผู้อื่น ทุกคนต้องการคำพูดทางบวก การรู้จักใช้คำพูดทางบวก
กับตนเองและผู้อ่ืนนำมาซ่ึงความสุข ความสบายใจ พอใจ และความภูมิใจ ให้กับตนเองและผู้อ่ืน
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กรู้จักหาข้อดีของผู้อ่ืน
2. เพ่ือให้เด็กรู้จักยอมรับข้อดีของกันและกัน
3. เพ่ือให้เด็กเกิดความภูมิใจท่ีได้เป็นผู้ใหญ่และผู้รับคำชม

วิธีดำเนินการ

1. แจกกระดาษรูปหัวใจให้คนละ 1 แผ่น พร้อมปากกาสีเมจิกคนละ 1 แท่ง
2. ให้เด็กจับคู่ เขียนชมข้อดีของเพ่ือนในกระดาษและนำไปแลกเปล่ียนระหว่างคู่ของตน

พูดคุยในข้อความท่ีเขียนถึงกัน
3. สุ่มถามเด็กแต่ละคู่ เขียนชมเพ่ือนอย่างไร และให้เด็กพูดเล่าถึงเร่ืองท่ีพูดคุยกัน
4. ให้เด็กรวมกลุ่มละ 4 คน อภิปรายถึงข้อความท่ีเพ่ือนเขียนตรงกับความจริง ความรู้สึก

ท่ีเกิดข้ึนของผู้ให้และผู้รับ
5. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กช่วยกันสรุป

ส่ือ / อุปกรณ์

1. กระดาษโปสเตอร์สีแดง ตัดเป็นรูปหัวใจเท่าจำนวนนักเรียนในช้ัน
2. ปากกาสีเมจิก
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กรู้จักยอมรับคำชมชองผู้อ่ืน
2. เพ่ือกระตุ้นความคิดให้เด็กเลือกทำส่ิงท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และนำผลจากความคิด

ไปฝึกในการปฏิบัติ
3. เพ่ือเสริมสร้างความภูมิใจในคุณค่าของตนเอง

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กจับคู่คุยกันพูดถึงคำชมท่ีได้รับจากบิดามารดา ช่ืนชมตนเอง นำเสนอผู้จัดกิจกรรม
เขียนลงในกระดาษโปสเตอร์

2. ร่วมกันคิดว่า อยากทำส่ิงใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อบิดามารดา และผลท่ีได้รับจากการกระทำ
3. กลุ่มนำเสนอ ถามความคิดเป็นเพ่ิมเติม ผู้จัดกิจกรรมและเด็กช่วยกันสรุป

ส่ือ / อุปกรณ์

1. กระดาษโปสเตอร์
2. ปากกาสีเมจิก

⌫ ⌫


ใบความรู้
กิจกรรม ฉันเป็นท่ีรัก ฉันรักท่ีจะทำ

ส่ิงท่ีเด็กคิดอยากจะทำเป็นส่ิงดี เด็กมีความสามารถทำส่ิงท่ีดีได้ทุกคน และควรนำไปปฏิบัติ
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จุดประสงค์

1. ให้เด็กไดต้ระหนักรู้ถึงความสำเรจ็ของตนเอง
2. เด็กเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากผู้จัดกิจกรรมและเพ่ือน
3. ฝึกให้เด็กคุ้นเคยเก่ียวกับการพูดถึงข้อดีของตนเอง เป็นความภาคภูมิใจท่ีควรแสดงออก

วิธีดำเนินการ

1. เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการบอกกับเด็กว่า ผู้จัดกิจกรรมจะขอให้เด็กช่วยกันปลูกต้นไม้
1 ต้น ช่ือว่า ต้นไม้แห่งความดี ผู้จัดกิจกรรมนำกระถางต้นไม้ท่ีมีแต่ก่ิงก้านเข้ามาวางไว้ในห้องเรียน

2. อธิบายกับเด็ก ๆ ว่า ทุก ๆ วัน เด็กจะต้องมีหน้าท่ีทำให้ต้นไม้แตกใบ ขยายก่ิงก้าน
สาขา ออกดอกผล โดยการนึกทบทวนว่า ในวันท่ีผ่านมาน้ี เราได้ทำความดีอะไรบ้าง

3. นำกระดาษท่ีตัดเป็นรูปใบไม้ ดอกไม้ มาคนละ 1 ใบ จากน้ันให้เขียนความดีท่ีตนเอง
ทำลงไปในวันน้ัน เป็นความดีงามท่ีอยากส่ือสารให้เพ่ือนในห้องได้รับทราบด้วย และนำไปแขวนไว้
ที่กิ่งไม้

4. ทุกคร้ังก่อนกลับบ้าน ผู้จัดกิจกรรมก็จะนำคุณงามความดีของเด็ก ๆ  แต่ละคนมาอ่าน
เพ่ือประกาศให้รับทราบท่ัวกัน และกล่าวชมเชยอย่างเหมาะสม

5. เม่ือจบกิจกรรมคร้ังสุดท้าย อาจจะเลือกสุ่มถามเด็กว่า ในบรรดาความดีท่ีทำมาตลอด
การเข้าร่วมกิจกรรมอะไรท่ีภาคภูมิใจท่ีสุด เพราะอะไร

⌫
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ใบความรู้
กิจกรรม ต้นไม้แห่งความดี

ในเด็กวัย 6 – 8  ปี เม่ือเด็กถึงวัยเข้าโรงเรียนแล้ว ทัศนคติต่อตนเอง (Self Concept)
จะเกิดข้ึนอย่างชัดเจน เด็กเร่ิมเรียนรู้ทัศนคติต่อตนเองจากท่ีผู้อ่ืนมองเขา ดังน้ันผู้ใหญ่ควรช่วยให้
เด็กได้มีทัศนคติต่อตนเองในเชิงบวก เห็นสิ่งดี ๆ ในตนเอง เห็นความพิเศษหนึ่งเดียวในตนเอง
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีความเคารพในตัวเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเคารพ
ผู้อ่ืนด้วย

คนเราน้ันย่ิงโตข้ึนย่ิงได้รับประสบการณ์มากข้ึน แต่บางประสบการณ์ก็เป็นตัวทำลาย
Self esteem ของคนเรา ดังน้ันการทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองเป็นคนดีและได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่
และเพ่ือนจะช่วยสร้างความนับถือในตนเองให้กลับคืนมา
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จุดประสงค์

1. ฝึกความคิดเชิงบวก การมองโลกในแง่ดี
2. ฝึกทักษะการส่ือสาร การพูดช่ืนชมผู้อ่ืน
3. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
4. เกิดความตระหนักว่าทุกคนล้วนมีส่วนดีในตัวเอง

วิธีดำเนินกิจกรรม

1. เปิดเพลง “ถักทอสายใย” และสอนให้เด็ก ๆ ร้อง
2. ให้เด็กยืนล้อมวงเป็นวงกลม ยืนไหล่ชิดกัน
3. เร่ิมโยนม้วนไหมพรมออกไปให้คนอ่ืนในวง โดยเรียกช่ือบุคคลท่ีเราจะโยนไหมพรมให้

และต่อด้วยคุณสมบัติด้านบวกของบุคคลน้ันท่ีเราช่ืนชม
4. คนท่ีเป็นเจ้าของช่ือว่ิงออกมารับ จับเส้นไหมพรมไว้ จากน้ันก็โยนกลุ่มไหมพรมออกไป

ข้างหน้า เรียกช่ือเพ่ือนคนอ่ืนให้ออกมารับ พร้อมกับขานคุณสมบัติท่ีเราช่ืนชมของเจ้าของช่ือด้วย
5. พอทำครบทุกคน จะเห็นสายใยไหมพรมสวยงาม (ถ้ามีกล้องอาจถ่ายรูปไว้) และ

ร่วมกันร้องเพลง “ถักทอสายใย” อีกคร้ัง
6. พากันกลับไปนั่งที่ ให้มีการพูดคุยกันถึงลักษณะข้อดีของแต่ละคน เป็นไปได้ว่า

บางคนในกลุ่มอาจจะมีคุณลักษณะที่เหมือนกัน ผู้จัดกิจกรรมถามความรู้สึกของเด็กว่าการพูดถึง
ข้อดีและข้อเสียของผู้อ่ืน อย่างไหนง่ายยากกว่ากัน เพราะอะไร เด็กอาจจะตอบว่าพูดข้อเสียง่ายกว่า
หากเด็กเคยชินและอยู่ในบรรยากาศเช่นน้ันมาตลอด ผู้จัดกิจกรรมถามต่อไปว่าเด็กแต่ละคนอยากได้ฟัง
ข้อดีหรือข้อเสียของตัวเองมากกว่ากัน แน่นอนว่าเด็กจะตอบว่าข้อดี ผู้จัดกิจกรรมควรถือโอกาสน้ี
ส่งเสริมให้มีบรรยากาศช่ืนชมกันเป็นประจำในห้องเรียน
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ใบความรู้
กิจกรรม ถักทอสายใย

การได้รับรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติด้านบวกท่ีคนให้การยอมรับ เป็นการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์คือ ความต้องการเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของคนใกล้ตัว ซึ่งช่วย
ส่งเสริมให้เด็กมีแรงจูงใจในการทำดีให้เป็นท่ียอมรับของสังคมเพ่ือน สังคมท่ีทำงานต่อไป

ในการอยู่ร่วมกันคำพูดในทางสร้างสรรค์จะช่วยสร้างสายใยระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ถ้า
หากมีคนหน่ึงพูดถึงเพ่ือนในทางท่ีไม่ดี ก็จะเกิดความบาดหมางใจข้ึน

เราจะมีความสุขหรือไม่อย่างไรน้ัน ข้ึนอยู่กับโลกทัศน์ท่ีเรามีต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และ
ต่อโลก กิจกรรมถักทอสายใยนี้จะจบลงด้วยความรู้สึกแช่มชื่นของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ทุกคน
ได้รับคำพูดดี ๆ จากผู้อื่น สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเราคิดดี เราก็จะพูดและกระทำในสิ่งที่ดีออกมา
เช่นกัน ดังน้ันความคิดดีหรือความคิดเชิงบวกจะช่วยสร้างบรรยากาศของความสุขในสังคม

การได้รับรู้ถึงความดี ความสามารถของตัวเราเองที่ผู ้อื ่นยกย่องนั้น เป็นความ
ภาคภูมิใจในตัวเองอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้คนนั้นมีความนับถือตนเองสูง และสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสังคมได้ง่าย ไม่มีปัญหา เร่ืองความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน

เพลงถักทอสายใย
ถักและทอ ถักและทอ ถักทอสายใย
จากเส้นไหม ผูกโยงใย เรียงร้อยเป็นหน่ึง
และหนึ่งผืน ผ้าของฉัน ห่มฝันละมุน
ส่งความรัก มอบไออุ่น ด้วยหัวใจ

ส่ือ / อุปกรณ์
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กแสดงความคิด ความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง
2. เพ่ือให้เด็กแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อตนเอง

วิธีดำเนินการ

1. แจกกระดาษให้เด็กคนละ 1 แผ่น
2. ผู้จัดกิจกรรมช้ีแจงข้ันตอนการทำงานดังน้ี
ให้เด็กคิดสัญลักษณ์แทนตัวเองซ่ึงบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอคนละ 1 ชนิด วาดลงใน

กระดาษท่ีแจกให้
เขียนคำขวัญ หรือ ข้อคิดประจำตัวลงใต้ภาพ
ให้นำเสนอต่อกลุ่มใหญ่ทีละคน ดังตัวอย่าง
“สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/หนูชื่อ......สัญลักษณ์ของผม/หนูคือ “พริกขี้หนู” เหตุที่เลือก

พริกขี้หนูเพราะ ผม/หนูเป็นคนตัวเล็กแต่ใจไม่เล็ก ไม่ยอมใคร ผม/หนูสู้ยิบตา คำขวัญของผม/
หนูคือ “เล็กแต่ร้อนแรง”

3. เม่ือครบทุกคนแล้ว ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กสรุปร่วมกันว่าได้อะไรบ้างจากกิจกรรมน้ี
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⌫


จุดประสงค์

เพ่ือให้เด็กได้สำรวจคุณลักษณะของตนเองท้ังในส่วนดีและส่วนท่ีต้องการปรับปรุง

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กทำใบกิจกรรมท่ีแจกให้และเติมข้อความเก่ียวกับลักษณะของตนเองดังน้ี
- นิสัยของฉัน
- ความภูมิใจของฉัน
- ส่ิงท่ีคนอ่ืนช่ืนชมฉัน
- ส่ิงท่ีฉันอยากปรับปรุงตัวเอง
- สรุปความคิดท่ีมองตัวเอง “ฉันมองตัวเองอย่างไรนะ”

2. ให้เด็กพูดสรุปความคิดท่ีมองตัวเองทีละคน
3. ให้เด็กสรุปร่วมกันว่า “ได้อะไรจากกิจกรรมน้ี”

ใบความรู้
กิจกรรม น่ีแหละ...ตัวฉัน

การมองตนเองเป็นการสำรวจคุณลักษณะ ทำให้เข้าใจพฤติกรรมทั้งในส่วนดีและส่วนที่
ต้องการปรับปรุง เป็นการรู้จักตัวเองมากข้ึน ซ่ึงเป็นบันไดข้ันแรกท่ีทำให้คนเราสามารถตอบสนอง
ความพอใจของตนเอง และเป็นการเติมเต็มให้ชีวิต นำพาชีวิตให้มีคุณค่า
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น่ีแหละ...ตัวฉัน



14

⌫


จุดประสงค์

1. ให้เด็กได้สำรวจความสามารถพิเศษ ลักษณะนิสัย ความสนใจ ฯลฯ ของตนเองจาก
มุมมองของคนอ่ืน

2. เปิดโอกาสให้เด็กรู้จักกันมากข้ึน

วิธีดำเนินกิจกรรม

1. ให้เด็กน่ังล้อมกันเป็นวงกลม แจกกระดาษให้เด็กคนละ 1 ใบ ให้เด็กแต่ละคนเขียน
ช่ือของตนเอง ลงบนหัวกระดาษ แล้วเขียนคุณสมบัติด้านบวกของตัวเองท่ีช่ืนชอบ 1 คุณลักษณะ

2. ให้ส่งต่อกระดาษแผ่นน้ันไปทางขวามือของตนเอง คนท่ีได้รับกระดาษ จะต้องนึกถึง
คุณสมบัติข้อดีของบุคคลท่ีมีช่ืออยู่บนหัวกระดาษน้ัน แล้วเพ่ิมคุณสมบัติด้านบวกท่ีเราช่ืนชอบในตัว
บุคคลน้ันเพ่ิมลงไปอีก 1 คุณลักษณะ โดยไม่ควรซ้ำกัน

3. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กเปล่ียนกระดาษไปทางขวามือเร่ือย ๆ จนครบ อาจใช้ดนตรี หรือ
เพลง เป็นเคร่ืองกำหนดเวลา

4. จากน้ันนำกระดาษไปคืนกับเจ้าของช่ือ ให้แต่ละคนได้อ่านคุณสมบัติด้านดีของตัวเอง
ซ่ึงจะมีมากมาย

5. ผู้จัดกิจกรรมเลือกสุ่มตัวอย่างให้เด็กคนหน่ึงอ่านข้อดีของตัวเอง แล้วคุยกันว่าเด็กมีความ
ภาคภูมิใจในคุณสมบัติข้อไหนมากท่ีสุด เพราะอะไร (ผู้จัดกิจกรรมอาจให้เด็กอ่านข้อดีของตัวเอง
วันละคนทุกวันจนครบทุกคนก็ได้)

ส่ือ / อุปกรณ์

- กระดาษตัดเป็นส่ีเหล่ียม
- บอร์ดคำศัพท์เก่ียวกับลักษณะนิสัย
- เทปเพลงบรรเลง
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ใบความรู้
กิจกรรม รู้จักข้อดีของฉันและเพ่ือน

การประเมินค่าตัวเอง ทำได้โดยตัวเราเอง และโดยผู้อ่ืน
การรู้จักจุดแข็ง จุดด้อยของตัวเอง และสามารถยอมรับในส่ิงท่ีเราเป็น จะช่วยให้เรา

สามารถพัฒนาตนเองและเอาชนะความรู้สึกว่ามีปมด้อยได้
การรู้จักจุดแข็ง จุดด้อยของผู้อ่ืน ช่วยให้เรารู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไร
บุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเอง จะมีความนับถือตนเองสูง และสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสังคมได้ง่าย ไม่มีปัญหาเร่ืองความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
เม่ือบุคคลมีความนับถือตนเอง ก็จะมีความนับถือผู้อ่ืนและเคารพในสิทธิของผู้อ่ืนสูงด้วย

ซ่ึงเป็นคุณสมบัติของพลเมืองท่ีสังคมคาดหวัง เม่ือเกิดปัญหา บุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองจะ
ไม่ใช้วิธีหันเข้าหายาเสพติด แต่จะใช้พลังปัญญาเข้าแก้ไข

บุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้จักด้านดีของตัวเอง จะมีความคิดด้านบวก
มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม แก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด และสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้

คำว่า “การแสดงความชื่นชมในข้อดีของผู้อื่น การประเมินและการตัดสินผู้อื่น”
มีความหมายแตกต่างกันและให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันด้วย การแสดงความชื่นชม (appreciate)
เป็นการบอกให้ผู้อื่นทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรกับเขา เป็นการบอกด้วยความจริงใจและปรารถนาดี
ส่วนการประเมินผู้อ่ืนน้ันจะมีลักษณะของการตัดสินด้วยว่าดีหรือไม่ดี ในการสนทนาหรือสถานการณ์
ท่ีมีการอภิปรายควรหลีกเล่ียงการประเมินตัดสินผู้อ่ืน

เด็กควรจะรู้จักและได้รับการปลูกฝังคุณสมบัติข้อดีต่าง ๆ  ต่อไปน้ี : สามารถเป็นผู้นำได้
เป็นผู้ตามท่ีดี ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักชมเชยผู้อ่ืน มีชีวิตชีวา
มีศิลปะเป็นตัวของตัวเอง เป็นนักกีฬา กล้าหาญ เป็นนักจัดการ ใจเย็น ม่ันคง สะอาด ใส่ใจผู้อ่ืน
เชื่อถือได้ รักษาสัญญา มีความรักในสิ่งที่ทำ ให้ความร่วมมือ สุภาพ สร้างสรรค์ อ่อนโยน ขยัน
มีวินัย มุ่งมุ่น กระตือรือร้นท่ีจะเข้ากับผู้อ่ืน รู้จักให้กำลังใจผู้อ่ืน มีความยุติธรรม มีความละเอียดอ่อน
ต่อความรู้สึกของผู้อ่ืน เปิดเผย ซ่ือสัตย์ เป็นมิตร โอบอ้อมอารี รู้จักให้ มีจุดมุ่งหมายในชีวิต เป็น
เพ่ือนท่ีดี เป็นผู้ฟังท่ีดี เป็นเพ่ือนบ้านท่ีดี มารยาทงาม วาจาดี เป็นนักปฏิบัติ สำนึกบุญคุณคน ชอบ
ช่วยเหลือ มีอารมณ์ขัน ร่าเริง รับผิดชอบ มีแรงจูงใจ ตรงต่อเวลา มีระเบียบ อดทน รักสงบ มีทัศนคติ
เชิงบวก ยืดหยุ่น พ่ึงพิงตัวเอง ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กได้รับรู้ภาพลักษณ์ท่ีดีของตนเองและผู้อ่ืน
2. เพ่ือให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการกระทำตามภาพลักษณ์ของตน เป็นการเสริม

สร้างคุณค่าความภาคภูมิใจในตนเอง

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กจับคู่ วาดรูปตนเองในกระดาษ พ้ืนท่ีกระดาษ ท่ีเหลือให้เขียนข้อดีของตนเอง
2. นำภาพท่ีวาดมาแสดงพูดถึงข้อดีของตนเอง
3. ผู้จัดกิจกรรมนำกลุ่มเพ่ือนปรบมือสนับสนุนและซักถามเพ่ิมเติม
4. ให้เด็กพูดถึงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองในการทำกิจกรรมน้ี
5. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กช่วยกันสรุป

ส่ือ / อุปกรณ์

1. กระดาษโปสเตอร์
2. ปากกาสีเมจิก
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เด็กจับคู่ วาดรูปตนเองในกระดาษท่ีได้รับ เขียนข้อดีของตนเองในกระดาษท่ีเหลือในเร่ือง
การเรียน การเล่น การช่วยงานบ้าน การช่วยงานโรงเรียน

ใบความรู้
กิจกรรม กระจกวิเศษ

ทุกคนมีภาพลักษณ์ท่ีดี ท่ีน่าภาคภูมิใจ และเป็นท่ีน่าช่ืนชม สำหรับผู้อ่ืน การได้กระทำ
ในส่ิงท่ีดี ๆ  ท่ีตนเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอ นำความสุข ความภูมิใจ ความมีคุณค่าให้กับตนเอง

ใบชี้แจง
กิจกรรม กระจกวิเศษ
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⌦


จุดประสงค์

1. เด็กได้มีโอกาสทบทวนการกระทำด้านบวกของตนเอง
2. เข้าใจเหตุและผลของความสำเร็จ
3. เกิดความภาคภูมิใจ ได้มีโอกาสเล่าเรื่องที่ตนเองภูมิใจให้ผู้จัดกิจกรรมและเพื่อน

รับทราบ

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมแจกอุปกรณ์ ให้เด็ก ๆ ทำสมุดบันทึกส่วนตัว ตกแต่งให้สวยงาม
2. ให้เด็กเขียนช่ือและตราสัญลักษณ์ท่ีเด็กต้องการให้เป็นตัวแทนของเด็ก หรือสโลแกน

คำขวัญท่ีช่ืนชอบท่ีเป็นตัวเราไว้บนปก
3. ผู้จัดกิจกรรมบอกกับเด็กว่า สมุดบันทึกเล่มน้ีจะเป็นสมุดบันทึกความสำเร็จและความ

ภาคภูมิใจของเด็ก
4. เร่ิมบันทึกความดี หรือความสำเร็จคร้ังแรกของตัวเองท่ีเป็นเร่ืองจริง โดยมีผู้จัดกิจกรรม

คอยแนะนำหัวข้อท่ีจะให้เด็กเขียน เช่น เม่ือฉันหัดข่ีจักรยานคร้ังแรก วันท่ีฉันช่วยแม่ดูแลน้อง วัน
ท่ีฉันได้รับคำชมจากคนอ่ืนท่ีไม่ใช่พ่อแม่หรือผู้จัดกิจกรรม ฯลฯ โดยผู้จัดกิจกรรมกำหนดให้เด็กคร้ัง
ละ 1 เร่ือง ให้เด็กนึกย้อนถึงเหตุการณ์น้ัน เล่าว่ามีใครอยู่ในเหตุการณ์ต่าง ๆ บ้าง เพราะเหตุไร
เราจึงผ่านเหตุการณ์น้ันหรืออุปสรรคมาได้ ฯลฯ

5. ในการเขียนบันทึก เด็กสามารถใช้เทคนิคการทำ Scrap Book คือนำเอาวัสดุส่ิงของ
ท่ีเก่ียวข้องมาติดไว้ได้ เช่น ต๋ัวรถเมล์ ดอกไม้แห้ง รูปถ่าย ฯลฯ โดยผู้จัดกิจกรรมอาจจะมีตัวอย่าง
สมุดบันทึกท่ีออกแบบหลากหลายมาให้เด็กดู เพ่ือสร้างแรงจูงใจ

6. เม่ือเด็กเขียนเสร็จ ให้ส่งให้ผู้จัดกิจกรรมอ่าน ผู้จัดกิจกรรมจะต้องอ่านของเด็กทุกคน
และมีการส่ือสารเขียนตอบในส่ิงท่ีเด็กประสบความสำเร็จ เขียนถึงความคิดเห็นของผู้จัดกิจกรรม เพ่ือ
เป็นการเสริมแรงทางบวก เช่น เห็นด้วย ชมเชย เล่าประสบการณ์ของผู้จัดกิจกรรมท่ีคล้าย ๆ กับ
เด็กตอบกลับไป
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7. ผู้จัดกิจกรรมต้องให้เด็กส่งสมุดบันทึกน้ีทุกอาทิตย์ โดยผู้จัดกิจกรรมจะต้องช่วยกำหนด
หัวข้อให้ เม่ือส้ินสุดการทำกิจกรรม เด็กจะมีสมุดบันทึกความสำเร็จ ความดี ท่ีรวบรวมได้จำนวน
มาก

ส่ือ / อุปกรณ์

- กระดาษขาว
- สี
- อุปกรณ์ศิลปะ
- ดอกไม้แห้ง
- ใบไม้ ฯลฯ

ใบความรู้
กิจกรรม สมุดบันทึกเพ่ือนรัก

ความภาคภูมิใจ เกิดจากผลของความสำเร็จ เม่ือเด็กพบว่า ความสำเร็จของตนเองมี
มาอย่างต่อเน่ือง ก็จะมองตนเองว่าเป็นคนท่ีมีความสามารถ เป็นท่ียอมรับ สามารถฟันฝ่าอุปสรรค
มาได้ มีความเช่ือม่ันว่าจะประสบความสำเร็จในส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะทำ เม่ือประสบความสำเร็จก็จะเกิด
ความภาคภูมิใจ และมีแรงจูงใจท่ีจะทำให้เกิดความสำเร็จต่อไป

การบันทึกความสำเร็จอย่างต่อเน่ือง ทำให้เด็กได้มีโอกาสทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
กับตัวเอง และพบว่ามีความสำเร็จเล็ก ๆ  น้อย ๆ  เกิดข้ึนในชีวิต ซ่ึงบางคร้ังเราอาจไม่ตระหนักรู้

การท่ีผู้จัดกิจกรรมได้ส่ือสารกับเด็กโดยตรงในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของเด็ก เด็กจะรู้สึก
ว่าได้รับความใส่ใจและการยอมรับจากผู้จัดกิจกรรม เกิดความเช่ือม่ันในการกระทำของตัวเอง และ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้จัดกิจกรรมกับเด็ก
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 ⌫


จุดประสงค์

เพ่ือให้เด็กการมองในส่วนท่ีดีของเพ่ือนและรับรู้ถึงความต้องการของเพ่ือนและความต้ังใจ
ที่จะช่วยเหลือเพื่อนอย่างต่อเนื่อง และมุมมองในแง่ดีของเพื่อนจะทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่ามากข้ึน

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กจับคู่ และเขียน/พูดถึงความประทับใจในตัวเพ่ือน
2. เขียนกิจกรรมท่ีจะให้การช่วยเหลือเพ่ือน
3. นำเสนอต่อกลุ่ม

ใบความรู้
กิจกรรม จับคู่ “เพ่ือนท่ีรู้ใจ”

การที่บุคคลมีการมองในส่วนที่ดีของบุคคลอื่นย่อมทำให้เกิดความรู้สึกในแง่บอกและ
ส่งผลให้เกิดความประทับใจต่อกัน และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดือนร้อนก็จะพร้อมที่จะให้การดูแล
ช่วยเหลือด้วยความรักและความห่วงใจกันสร้างความรู้สึกท่ีมีคุณค่าในตนเอง
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จุดประสงค์

เพ่ือให้เด็กสามารถสำรวจและแสดงความช่ืนชมในส่ิงท่ีดีงามของตนเองและผู้อ่ืนได้

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมเกร่ินนำถึงความหมายและความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตัวเอง
2. ให้เด็กนึกถึงความดีงามท่ีมีอยู่ในตัวเอง เช่น

- ฉันเป็นคนท่ีเพ่ือนชอบไหม
- ฉันสามารถทำ.....ได้ดี
- ฉันเก่งเรื่อง....
- ฉันอยากทำเร่ือง....ให้ดีกว่าน้ี

3. ผู้จัดกิจกรรมสุ่มให้เด็ก 4 – 5 คน พูดถึงความดีงามของตนเอง
4. ให้เด็กกล่าวชมเชยเพ่ือนคนละ 1 ประโยค โดยใครอยากชมเชยใครเร่ืองใดก็ได้ ถ้าใน

กรณ๊ท่ีมีเด็กคนใดยังไมได้รับคำชมเชยจากใคร ผู้จัดกิจกรรมควรให้เพ่ือนๆ ช่วยหาความดีงามและ
บอกแก่เด็กคนน้ัน หรือผู้จัดกิจกรรมอาจเป็นผู้บอกก็ได้

5. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันสรุปส่ิงท่ีได้จากกิจกรรมน้ี

ใบความรู้
กิจกรรม ใครเอ่ย...เก่งจัง

การเห็นคุณค่าในตนเองหมายถึงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีค่ามีความสามารถ
มีความภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซ่ึงความรู้สึกน้ีทำให้คนเรามีความม่ันใจในการกระทำ
ต่างๆ ของชีวิตได้ โดยไม่ต้องรอพ่ึงผู้อ่ืนหรือส่ิงอ่ืน

การสร้างความรู้สึกท่ีดีและการมองเห็นส่ิงดีๆ ท่ีตนเองมีอยู่ ย่อมเป็นการสร้างคุณค่าใน
ตนเอง เม่ือเห็นว่าตัวเองมีคุณค่าก็ย่อมพยายามทำส่ิงท่ีดีงามในชีวิต และไม่นำส่ิงเลวร้ายหรือไม่ดี
เข้ามาในชีวิตตน



22




จุดประสงค์

1. เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง
2. เพ่ือให้เด็กเป็นแบบอย่างท่ีดีและจูงใจให้เด็กคนอ่ืนปฏิบัติตาม

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กจับคู่เล่าประสบการณ์การกระทำของตนเองที่ได้ใช้ความสามารถในการทำสิ่ง
ท่ีดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน

2. สุ่มนำเสนอ ให้เพ่ือนปรบมือ ช่ืนชม
3. คุยในกลุ่มถึงความรู้สึกและผลท่ีได้ทำในส่ิงดี รวมท้ังอุปสรรค์ท่ีมีทำให้ทำส่ิงดีไม่สำเร็จ
4. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กช่วยกันสรุป

ให้เด็กพูดถึง 1. ความรู้สึกและผลท่ีได้ทำในส่ิงดี
2. อุปสรรค์ท่ีทำส่ิงดีไม่สำเร็จ

ใบความรู้
กิจกรรม ภูมิใจในตนเอง

ผู้ท่ีใช้ความสามารถในการกระทำส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ควรได้รับการยกย่องให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการนำไปประพฤติปฏิบัติ ความต้ังใจทำแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อ่ืน ทำให้เกิดความ
สบายใจ พอใจในตนเอง และได้รับคำช่ืนชมจากกลุ่มเพ่ือน

ใบชี้แจง
 กิจกรรม ภูมิใจในตนเอง
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จุดประสงค์

ฝึกหัดการมีสติอย่างง่ายๆ ในเด็กประถมวัย

สาระสำคัญ

การท่ีเด็กจะควบคุมตัวเองได้ดีน้ัน เด็กจะต้องฝึกการมีสติ ซ่ึงสามารถท่ีจะหยุดความคิด
ให้จดจ่อกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได้ เพราะสติจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกอารมณ์ ความคิดของตน ให้ได้รู้ว่าเป็น
อารมณ์ใดในขณะน้ัน หรือควรคิดทำอย่างไร

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กแข่งขันกันเป็นทีม แต่ละทีม เด็กต้องส่งขันน้ำให้เพื่อนทีละคน โดยให้เด็ก
ประคองขันน้ำท่ีมีน้ำเต็มขัน เดินไปยังจุดเส้นชัยอีกด้านหน่ึงของห้องและกลับมาส่งต่อให้เพ่ือนท่ีเข้า
คิวรออยู่

2. ให้เด็กส่งขันน้ำต่อๆ กันไปจนครบท้ังทีม ทีมใดทำได้เร็วและน้ำหกน้อยท่ีสุดเป็นฝ่าย
ชนะ

3. ผู้จัดกิจกรรมสรุปว่าการท่ีจะส่งขันน้ำไม่ให้หกน้ัน เด็กจะต้องมีจิตท่ีน่ิง ไม่คิดเร่ืองอ่ืน
มุ่งแต่การประคองน้ำในขันเท่าน้ัน คนท่ีฝึกควบคุมจิตให้น่ิงได้ จะสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี

4. เม่ือเล่นเกมเสร็จ ผู้จัดกิจกรรมสอนวิธีการฝึกจิตให้น่ิงด้วยวิธีง่ายๆ ตามใบความรู้

ส่ือ / อุปกรณ์

1. ขันน้ำและน้ำเต็มขัน
2. กล่องกระดาษใบเล็กๆ เท่าจำนวนเด็ก เพ่ือฝึกการทำจิตให้น่ิง

การประเมินผล

เด็กมีสมาธิในขณะทำกิจกรรม
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ใบความรู้
กิจกรรม ใครจะน่ิงกว่ากัน

ใครก็ตามท่ีทำในส่ิงท่ีเราต้องการไม่ได้ หรือมาขัดจังหวะในส่ิงท่ีเราอยากทำ แล้วเรารู้สึก
ไม่พอใจ ความรู้สึกไม่พอใจน้ีมันไม่ใช่ส่ิงผิด แต่เราควรจะอดทน เพ่ือท่ีเราจะได้เป็นท่ีรัก เปน็หนู
อารมณ์ดีของใครๆ อีกหลายๆ คน อาจจะทำได้โดยพูดให้บ่อยๆ คำว่า “ไม่เป็นไร” และก็ทำ
ส่ิงน้ันให้เสร็จๆ ไป หรือรอคอยส่ิงท่ีต้องการน้ัน เม่ือผ่านไปสักพักก็จะได้เอง อาจจะเสียเวลา หรือ
ช้าบ้าง ก็ไม่เป็นไร ในท่ีสุดเราก็ยังได้ทำ หรือได้รับส่ิงน้ัน แถมเรายังได้คุณค่าทางจิตใจ เช่น คำชม
การปรบมือ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รัก ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนๆ นั้นด้วย คงไม่มีใคร
ไม่อยากเป็นท่ีรักใช่ไหม

ดังน้ันความอดทน หรือการควบคุมอารมณ์น่ี จำเป็นต้องฝึกการมีสติท่ีจะรู้ว่าความรู้สึก
น่ีคืออะไร ควรทำอย่างไร เพ่ือจะได้ทำในส่ิงท่ีเหมาะสมต่อไป

วิธีการฝึกจิตใจให้สงบน่ิงและมีสมาธิแบบง่ายๆ

1. ให้เด็กนอนหงายกับพ้ืนห้อง
2. ให้เอากล่องกระดาษเปล่าคนละ 1 ใบ มาวางบนสะดือ ให้เด็กฝึกหายใจเข้าลึกๆ ให้

สังเกตว่าท้องจะพอง หายใจออกท้องจะแฟบ โดยเด็กสังเกตได้จากกล่องกระดาษท่ีขยับข้ึนลง
3. ผู้จัดกิจกรรมฝึกให้เด็กทำบ่อยๆ ในจังหวะท่ีเหมาะสม คร้ังละ 2-5 นาที ระยะเวลา

แล้วแต่ระดับอายุของเด็ก
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จุดประสงค์

1. เพ่ือฝึกให้เด็กรู้จักอารมณ์ต่างๆ ของตัวเองและผู้อ่ืน
2. เพ่ือฝึกให้เด็กควบคุมอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง

สาระสำคัญ

เด็กสามารถเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ และเด็กมีโอกาสคิด
วิเคราะห์ผลเสียของการไม่ควบคุมอารมณ์ จะทำให้เด็กเรียนรู้การควบคุมอารมณ์มากข้ึน

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กล้อมวงเป็นวงกลม จากน้ันผู้จัดกิจกรรมอธิบายกิจกรรมร้องเพลง ลมเพ ลมพัด
โบกสะบัด พัดมาไวๆ ลมเพ ลมพัดอะไร

2. เม่ือผู้จัดกิจกรรมถามว่า “ลมเพ ลมพัด” ให้เด็กถามว่า “ลมพัดอะไร”
3. จากน้ันผู้จัดกิจกรรมจะใช้คำส่ังว่า “ลมพัดอะไร.......” (คำส่ังท่ีต้องการ)
4. เม่ือผู้เล่นคนใดมีคุณสมบัติตรงกับคำส่ังของผู้จัดกิจกรรม ให้ลุกข้ึนแลกท่ีน่ังกันอย่าง

รวดเร็ว
ตัวอย่างคำส่ัง
- ลมพัดคนที่ใส่เสื้อแดง
- ลมพัดคนท่ีน่ารัก
- ลมพัดคนท่ีอารมณ์ดีอยู่เสมอ
- ลมพัดคนท่ีอารมณ์ไม่ค่อยดีในเช้าวันน้ี

5. ชวนเด็กคุยเร่ืองอารมณ์ว่า ขณะน้ีเด็กอยู่ในอารมณ์เช่นใด
6. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน แจกหน้ากากอารมณ์ให้เด็กกลุ่มละ 1 หน้ากาก

ให้เด็กส่งหน้ากากต่อๆ กันไป เด็กท่ีได้หน้ากาก ให้แสดงท่าทางการเคล่ือนไหว ให้สอดคล้องกับ
หน้ากากท่ีตนสวมอยู่ แล้วส่งหน้ากากต่อๆ กันไป
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7. ให้เด็กแต่ละคนนึกถึงอารมณ์ 1 อารมณ์แล้วส่ืออารมณ์ 1 น้ันด้วยสีหน้าและท่าทาง
ให้ชัดเจน โดยให้เวลาเด็กแต่ละคนซ้อมการสร้างใบหน้าของตนเอง 2 นาที

8. ให้เด็กแต่ละคนเปล่ียนใบหน้ากับเพ่ือน ด้วยการเดินไปหาเพ่ือนคนท่ีเราจะแลกเปล่ียน
อารมณ์ให้  แล้วทำท่า (หลอกๆ) เหมือนถอดหน้ากากอารมณ์ของตนน้ันให้กับเพ่ือน เพ่ือนท่ีรับ
แลกเปลี่ยนอารมณ์มาจะต้องเลียนแบบสีหน้าและท่าทางให้เหมือนคนต้นแบบ ให้สลับหน้ากาก
อารมณ์ซ่ึงกันและกัน ให้เวลาเด็กได้แลกเปล่ียนหน้ากากอารมณ์สลับกันไปมา 2-3 คู่ ในเวลาประมาณ
5 นาที

9. ผู้จัดกิจกรรมพูดคุยกับเด็กถึงการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม ว่า
- ใบหน้าและท่าทางท่ีเด็กหัดแสดงอารมณ์ออกมามีอารมณ์อะไรบ้าง
- อารมณ์แต่ละชนิดส่งผลถึงคนอ่ืนอย่างไร
- ให้ข้อสรุปว่า เราจำเป็นต้องควบคุมอารมณ์บางอารมณ์ไว้ เช่น อารมณ์โกรธ

อารมณ์หงุดหงิด เพราะการแสดงออกทางอารมณ์โดยไม่มีการควบคุมจะส่งผลเสียถึงผู้อื่นและ
ตัวเราเอง

10. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แล้วให้เด็กสร้างละครส้ันๆ เก่ียวกับอารมณ์
ต่างๆ และการแสดงออกเม่ือมีอารมณ์ต่างๆ ตามท่ีได้เรียนรู้ไป โดยแต่ละกลุ่มจะมีตัวละครท่ีมีอารมณ์
ไม่ซ้ำกัน เช่น โกรธ ดีใจ เสียใจ กลัว เป็นต้น ยกตัวอย่าง

- ดีใจท่ีได้รับของขวัญวันเกิด
- โกรธที่เพื่อนแกล้ง
- เสียใจที่สุนัขตาย
- กลัวเม่ืออยู่บ้านคนเดียว

11. ผู้จัดกิจกรรมชวนพูดคุยถึงผลการแสดงของแต่ละกลุ่ม และให้ความรู้เพ่ิมเติมดังน้ี
- ตัวละครท่ีแสดงมีอารมณ์อะไรบ้าง
- การแสดงออกเม่ือมีอารมณ์เป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่
- ถ้าไม่เหมาะสมควรจะปรับปรุงอย่างไร

ส่ือ / อุปกรณ์

หน้ากากอารมณ์หลายๆ แบบท่ีทำด้วยกระดาษแข็ง มีหนังยางหรือฟางหรือเศษผ้าเย็บติด
กับหน้ากากสำหรับใช้ผูกติดกับศรีษะเวลาสวมหน้ากาก

การประเมินผล

1. เด็กสามารถสีหน้าท่าทางให้สอดคล้องกับอารมณ์ต่างๆ ได้
2. เด็กสามารถแสดงสีหน้าท่าทางท่ีแสดงอารมณ์ต่างๆ ให้เพ่ือนรับรู้ได้
3. เด็กสามารถแสดงเร่ืองราวสถานการณ์ท่ีแสดงถึงอารมณ์ต่าง ๆ  และการแสดงออกทาง

อารมณ์ท่ีเหมาะสมได้
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4. เด็กมีความเข้าใจท่ีมาของอารมณ์ต่างๆ และมีแนวทางเบ้ืองต้นในการจัดการกับอารมณ์
ได้

ข้อเสนอแนะ

การให้เด็กได้ฝึกการแสดงออกทางอารมณ์ เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการ
“ทดลอง” การแสดงออกทางอารมณ์อย่างถูกต้อง ในระหว่างการทำกิจกรรมเด็กอาจจะยังสนุกสนาน
และไม่จริงจังกับการแสดงออกในระยะแรกน้ันเป็นเพราะยังไม่คุ้นเคย ผู้จัดกิจกรรมต้องทำหน้าท่ี
ผ่อนคลายบรรยากาศให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยในการแสดงออก หรือควรให้เด็กเพ่ิมสมาธิ
ในการแสดงออกมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มบรรยากาศที่จริงจังมากขึ้น เมื่อเด็กมีสมาธิพร้อมแล้ว
จึงค่อยเร่ิมกิจกรรม เพราะไม่เช่นน้ัน เด็กจะเป็นเพียงทำหน้าให้เหมือนตกอยู่ในห้วงอารมณ์น้ัน โดย
ปราศจากความรู้สึกท่ีแท้จริง
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ตัวอย่างหน้ากากอารมณ์

กิจกรรมหน้ากากอารมณ์



30

ใบความรู้
กิจกรรม หน้ากากอารมณ์

การเรียนรู้อารมณ์ผ่านตัวละคร หรือการแสดงออกเป็นหนทางให้เด็กได้รู้จักอารมณ์ท่ีหลาก
หลาย การพูดคุยให้เด็กได้คิดหาวิธีการจัดการกับอารมณ์ต่างๆ และการฝึกผ่อนคลายร่างกายเม่ือ
รู้สึกไม่ดี จะเป็นเคร่ืองมือให้พ่อแม่และผู้ใหญ่ช่วยเด็กในการเรียนรู้และจัดการกับอารมณ์ได้ดีข้ึน

การสอนให้เด็กควบคุมอารมณ์ เม่ือเกิดอารมณ์ท่ีเรารู้สึกไม่ดีเช่น โกรธ หงุดหงิด ควร
ผ่อนคลายร่างกายด้วยการเคล่ือนไหวร่างกายช้าๆ เช่น ยืดน้ิวออก หายใจเข้าออกช้าๆ นับเลขในใจ
ช้าๆ และพูดกับตัวเองว่า เราจะไม่โกรธ ไม่หงุดหงิด เป็นต้น จะเป็นการช่วยให้เราผ่อนคลาย
ทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยให้เราลดระดับของอารมณ์นั้นไว้ได้ และสามารถควบคุมอารมณ์นั้นๆ
ได้ง่ายข้ึน
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จุดประสงค์

1. ฝึกให้เด็กได้มีโอกาสทบทวนอารมณ์ของตนเอง
2. ฝึกให้เด็กรู้จักอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างถูกต้องเหมาะสม

สาระสำคัญ

การฝึกหัดการควบคุมอารมณ์ผ่านกิจกรรมการแสดงและบทบาทสมมุติจะสร้างความพร้อม
ให้เด็กเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ได้

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมชวนเด็กคุยถึง เหตุการณ์ท่ีเขาประทับใจในชีวิต
2. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กนึกถึงเหตุการณ์ “ท่ีสุดในชีวิต” เช่น ดีใจท่ีสุด เศร้าใจท่ีสุด หรือสนุก

ท่ีสุด
3. ผู้จัดกิจกรรมแจกกระดาษโปสเตอร์ให้เด็กวาดรูป ภาพเหตุการณ์ท่ีสุดในชีวิต
4. แบ่งกลุ่มเด็ก เป็นกลุ่มละ 5-7 คน แล้วพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ “ท่ีสุดในชีวิต”

ตามท่ีได้วาดไว้
5. ผู้จัดกิจกรรมแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ให้เด็กจับฉลากอารมณ์ กลุ่มละ 3

อารมณ์ เช่น กลัว เศร้า ตกใจ เครียด เพลิดเพลิน เป็นต้น
6. ให้เด็กสร้างสถานการณ์สมมติ ว่าเด็กทั้งหมดเป็นเพื่อนรักกัน แล้วหลงป่าได้เจอ

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ตามท่ีเด็กจับฉลากได้ ให้เด็กท้ังกลุ่มช่วยกันแต่งเร่ืองราวท่ี
มีอารมณ์เหล่าน้ันเกิดข้ึนและแสดงอารมณ์เหล่าน้ันโดยแสดงออกทางสีหน้า  ท่าทาง ให้เพ่ือนเห็น
เด่นชัดจนสามารถบอกได้ว่า กำลังอยู่ในอารมณ์ใด

7. ให้เด็กคิดเร่ืองและซ้อม 5 นาที
8. แต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาแสดงให้เพ่ือนชม
9. ผู้จัดกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มคุยกันว่าแต่ละสถานการณ์มีวิธีควบคุมอารมณ์ได้อย่างไรบ้าง

(เช่น สูดหายใจให้ลึกๆ เม่ือโกรธ ย้ิมสู้เม่ือกลัว) และวิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสม ควรเป็นอย่างไร
แล้วให้เด็กออกมาแสดงให้เพ่ือนดู
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10. ผู้จัดกิจกรรมพูดคุยสรุปกับเด็กว่า “อารมณ์เกิดจากส่ิงแวดล้อม หรือเหตุการณ์ท่ีมา
กระทบตัวเรา ถ้าเรามีสติก็จะสามารถเผชิญสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และเราก็จะมีความ
สุข”

ส่ือ / อุปกรณ์

1. กระดาษขนาดโปสเตอร์/อุปกรณ์สีวาดรูปต่างๆ
2. ฉลากอารมณ์

การประเมินผล

1. เด็กสามารถบอกเล่าความรู้สึกต่อเรื่องราวที่สุดในชีวิตผ่านการวาดภาพและการเล่า
เร่ืองราวได้

2. เด็กสามารถสร้างเร่ืองราวท่ีสอดคล้องกับฉลากอารมณ์ท่ีจับได้
3. เด็กแสดงออกได้ในวิธีการควบคุมอารมณ์ท่ีเหมาะสม
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จุดประสงค์

1. บอกสถานการณ์ท่ีทำให้เกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวันได้
2. สามารถแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความขัดแย้งได้

สาระสำคัญ

สถานการณ์ท่ีทำให้เกิดความขัดแย้งมีอยู่รอบตัวเรา ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจ โมโห หรือโกรธ
ได้ ฉะน้ันควรรู้จักวิธีแก้ไขสถานการณ์หรือแก้ปัญหาเพ่ือลดความขัดแย้ง

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมนำภาพหน้าสัตว์คล้องคอเด็กทุกคน เช่น ภาพกระต่าย กวาง หมี เสือ
ยีราฟ ลา สุนัข แมว นก ช้าง ฯลฯ

2. ผู้จัดกิจกรรมสมมุติให้เด็กเป็นสัตว์ตามภาพคล้องคอและสัตว์เหล่าน้ันได้มาเล่นกันท่ี
ในสวน ซ่ึงปกติสัตว์จะมาเล่นกันทุกวันอยู่แล้ว โดยมาเล่นว่ิงไล่จับกัน กระโดดสูงแข่งกัน ปีนป่าย
ต้นไม้แข่งกัน เล่นหยอกล้อกัน

3. ผู้จัดกิจกรรมเล่าเร่ืองของช้างน้อยเกเรให้เด็กฟัง
4. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กลองเล่นเป็นช้างน้อย และแสดงบทบาทตามเร่ืองราวในนิทาน
5. ผู้จัดกิจกรรมต้ังประเด็นให้เด็กท่ีสมมติเป็นสัตว์ต่าง ๆ  แสดงความคิดเห็นดังน้ี

- ใครเคยถูกพ่อแม่ ผู้ใหญ่ ส่ังหรือห้ามแล้วทำให้เราไม่พอใจเหมือนช้างน้อยบ้าง
- เวลาไม่พอใจเราทำอย่างไร / ผลเป็นอย่างไร
- เด็กคิดว่าช้างน้อยควรทำอย่างไรเม่ือแม่ส่ัง
- เด็กคิดว่าช้างน้อยควรทำอย่างไรกับเพ่ือน เม่ือตัวเองอารมณ์ไม่ดี

ส่ือ / อุปกรณ์

1. นิทานเร่ืองช้างน้อยเกเร
2. ป้ายคล้องคอรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ
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การประเมินผล

1. การแสดงบทบาทของเด็กเป็นสัตว์ต่างๆ
2. เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล

ข้อเสนอแนะ

ภายหลังการเล่นกิจกรรมแล้ว ผู้จัดกิจกรรมอาจถามเด็กๆ ว่าเขาเคยมีเรื่องถูกขัดใจ
ไม่พอใจ หรือโกรธอย่างไรบ้าง และเขาคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์น้ันอีกเขาจะทำอย่างไร

ใบความรู้
กิจกรรมช้างจอมเกเร

สรุปประเด็นสำคัญในการพูดคุยกับเด็ก
1. ความไม่พอใจ ความโกรธเกิดข้ึนได้กับทุกคน เม่ือเราไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้
2. เราควรบอกความต้องการ / ความรู้สึกของเรา ถ้ามีเหตุผลดี อีกฝ่ายหนึ่งอาจยอม

ตามใจเราก็ได้ แต่เราก็ควรฟังเหตุผลของคนอื่นด้วย เช่น แม่บอกให้เราเล่นได้ 1 ชั่วโมงหลัง
ทำการบ้านเสร็จ วันน้ีเราอาจขอต่อรองเป็น 1 ช่ัวโมงคร่ึง เพราะการบ้านยากแต่เราทำถูกหมด

3. ถ้าเรารู้สึกไม่พอใจ หรือโกรธ เราสามารถระบายความโกรธได้แต่ไม่ควรให้ใคร
เดือดร้อน เหมือนอย่างช้างน้อยไม่พอใจแม่ แต่ไประบายความโกรธกับเพ่ือนๆ เช่น พูดไม่ดี แกว่ง
งวงฟาดถูกเพ่ือนๆ

4. เราอาจจะบอกความรู้สึกไม่พอใจหรือโกรธให้คนอ่ืนรู้ เป็นการระบายความโกรธได้อย่าง
หน่ึง เช่น ช้างน้อยอาจบอกกับเพ่ือนๆ ว่า “วันน้ีอารมณ์ไม่ดีเพราะไม่พอใจท่ีแม่ส่ังให้กลับบ้านเร็วๆ”
เพราะบางคร้ังเพ่ือนๆ อาจช่วยให้เรารู้สึกดีและมีทางแก้ไขอารมณ์ได้ดี
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมช้างจอมเกเร

นิทานช้างจอมเกเร

วันหน่ึงขณะท่ีสัตว์ต่าง ๆ  เล่นกันอยู่ ช้างน้อยเดินเข้ามาในสวนด้วยท่าทางโมโห กวัดแกว่ง
งวงไปมา ถูกต้นไม้เล็ก ๆ ล้มระเนระนาด และถูกสัตว์อ่ืนๆ ด้วย ซ่ึงสัตว์เหล่าน้ันเจ็บ กระโดดหนี
และเจ้าหมีใจกล้าได้ถามเจ้าช้างน้อยว่า

หมี : ช้างน้อยวันน้ีเป็นอะไรทำไมหน้าตาบูดบ้ึง แกว่งงวงไปถูกเพ่ือนๆ แล้วรู้ม๊ัย
ช้างน้อย : เราก็เป็นช้างนะสิ จะให้เป็นอะไร ใครไม่อยากเจ็บตัวก็ไปห่างๆ ซิ เจ้าก็ไป

ด้วยเจ้าหมี เราอารมณ์ไม่ดีนะ
หมี : ก็ได้พวกเราจะไปเล่นกันที่อื่น เราไม่อยากอยู่ใกล้กับช้างขี้โมโห เกเร

ไปเถอะพวกเรา ไปเล่นกันที่อื่นกัน
เม่ือสัตว์อ่ืนๆ พากันเดินหน้าหนีเจ้าช้างเกเรไปแล้ว เจ้าช้างน้อยนึกโมโหอยู่ในใจและพูด

กับตนเองว่า “ทำไมนะวันน้ีจึงมีแต่คนขัดใจเรา ทำให้เราโมโหอยู่เร่ือยเลย” ทันใดน้ันช้างเทวดา
ก็ปรากฏตัวข้ึน และพูดกับช้างน้อยว่า

ช้างเทวดา : ช้างน้อย วันน้ีใครทำให้เจ้าไม่พอใจบ้างละ
ช้างน้อย : ก็แม่นะซิ ส่ังให้กลับบ้านเร็ว ๆ  เพราะพ่อกับแม่จะไปธุระแต่เราอยากเล่น

นาน ๆ  และดูซิเพ่ือน ๆ  ก็ไม่เข้าใจว่าเราอารมณ์ไม่ดี มาพากันหนีไปอีก
ช้างเทวดา : ช้างน้อยเอ๊ย แหมข้าคิดว่าใครขัดใจเจ้าที่แท้ก็แม่ขอร้องเจ้าให้กลับบ้าน

เร็ว ๆ น่ีเอง เร่ืองแม่ - พ่อส่ังให้เราทำน่ันทำน่ี แล้วเรารู้สึกไม่พอใจเกิดข้ึนได้เสมอกับทุก ๆ คน
เราสามารถแก้ไขความไม่พอใจให้รู้สึกดีข้ึนได้นะ เราลองไปพูดคุยกับเพ่ือน ๆ ของเราดีม๊ัย ข้าคิด
ว่าเขาน่าจะมีอะไร ๆ  บอกให้เราฟังนะ
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมช้างจอมเกเร

ตัวอย่างป้ายคล้องคอรูปสัตว์ต่างๆ



37




จุดประสงค์

1. เด็กบอกได้ว่าความขัดแย้งและปัญหาเป็นเร่ืองเกิดข้ึนได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี
2. เด็กสามารถร่วมมือกับผู้อ่ืนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้

สาระสำคัญ

ความขัดแย้งเกิดข้ึนได้ทุกสถานการณ์และนำไปสู่ปัญหา การแก้ไขปัญหาบางคร้ังต้อง
อาศัยความร่วมมือและความสามัคคีกับผู้อ่ืน

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กยืนเป็นวงกลม หันหน้าเข้าในวง บอกให้เด็กจำหน้าเพ่ือนท่ีอยู่ข้างๆ ท้ังซ้ายและ
ขวาไว้ให้ดี

2. ทำกิจกรรม ให้เด็กได้เปล่ียนตำแหน่งท่ียืน โดย เล่นลมเพลมพัดประมาณ 2 - 3 คร้ัง
3. เม่ือเด็กยืนเป็นวงกลมในตำแหน่งท่ีเปล่ียนจากคร้ังแรกแล้ว ให้เด็กขยับเข้ามาใกล้กัน

มากท่ีสุด
4. บอกให้เด็กมองหาเพ่ือนท่ีเคยยืนอยู่ข้างๆ ท้ังซ้ายและขวาในตอนแรก (ก่อนท่ีจะเล่น

ลมเพลมพัด) แล้วใช้มือซ้ายของตนจับมือเพ่ือนท่ีเคยยืนอยู่ด้านซ้าย และใช้มือขวาจับมือเพ่ือนท่ียืน
เคยยืนอยู่ด้านขวาของตน ช่วงน้ีแขนเด็กแต่ละคนจะพันกันไปมาเป็นกระจุก

5. ให้เด็กท้ังหมดเคล่ือนไหวร่างกายอย่างไรก็ได้ จะขยับร่างกายอย่างไรก็ได้ เพ่ือคลาย
แขนท่ีจับพันกันเป็นกระจุกออกโดยท่ีไม่ให้มือท่ีจับกันไว้หลุดออกจากกันและให้กลับมายืนเป็นวงกลม
โดยทุกคนหันหน้าเข้าหาวงกลมเช่นเดิม

6. ผู้จัดกิจกรรมจับเวลาท่ีเด็กใช้ในการแก้กลุ่มก้อนท่ีแขนพันกัน  เม่ือเด็กกลับมายืนเป็น
วงกลมแล้วผู้จัดกิจกรรมบอกให้ทราบว่าเด็กใช้เวลาไปเท่าไหร่ ถ้าไม่เกิน 10 นาทีนับว่าใช้เวลาไม่มาก

7. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กเล่าว่าแก้แขนที่พันกันจนกลับมายืนเป็นวงกลมเหมือนเดิมได้
อย่างไร และรู้สึก / ได้อะไรจากการทำกิจกรรมน้ี



38

8. ผู้จัดกิจกรรมสรุปตามแนวทางดังน้ี
- บางคร้ังสถานการณ์ก็บังคับไม่ให้เราทำในส่ิงท่ีต้องการได้ จึงเกิดความรู้สึกขัดแย้ง

ในใจ เช่น จากการเล่นกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมส่ังให้เด็กจับมือเพ่ือนท่ีเคยยืนอยู่ใกล้ท้ังซ้ายและขวา
แต่ขณะท่ีเด็กสับเปล่ียนตำแหน่งท่ียืนไปแล้วน้ัน เด็กไม่ได้ยืนอยู่ใกล้เพ่ือนในตำแหน่งเดิม จึงต้อง
เอื้อมมือข้ามไปจับ ซึ่งไม่ถนัด และเมื่อทุกคนในกลุ่มต่างทำเช่นนี้ จึงเกิดภาวะความสับสนและ
ขัดแยังของมือมากมายท่ีพันกันไปมา

- ในการแก้ไขปัญหาเช่นน้ี บางคร้ังเราต้องต้ังสติดูให้ดีว่าควรทำอย่างไรก่อน ใคร
ควรเป็นคนเริ่มต้นแก้ไข เพราะถ้าต่างคนก็ต้องการหมุนตัวหันกลับมายืนเป็นวงกลมตามที่ผู้จัด
กิจกรรมบอก แขนก็จะย่ิงพันกันมากข้ึน เราอาจจะต้องร่วมมือกันดูว่าควรเร่ิมจากใครใจเย็น ๆ  อดทน
รอคอยก็จะแก้ปัญหาได้

ส่ือ / อุปกรณ์

เน้ือเพลง “ลมเพลมพัด”
ลมเพ  ลมพัด โบกสะบัด พัดมาไวๆ

ลมเพ ลมพัดอะไร   ลมเพลมพัดอะไร
ฉันจะบอกให้  พัดคนที่.......................

การประเมินผล

สังเกตวิธีแก้ไขปัญหาของเด็กขณะทำกิจกรรมตามคำส่ัง
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จุดประสงค์

1. ฝึกคิดถึงส่ิงท่ีจะเกิดตามมาจากการกระทำ เพ่ือลดความขัดแย้ง
2. ฝึกคิดถึงทางเลือกอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

สาระสำคัญ

เม่ือเด็กรู้สึกไม่พอใจ โกรธ โมโห เน่ืองจากความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ  เด็กสามารถ
หาวิธีลดความขัดแย้งหรือแก้ไขปัญหาได้หลายวิธี  การที่จะเลือกวิธีการใดนั้น ควรคิดถึงสิ่งที่จะ
ตามมาหรือผลท่ีจะเกิดข้ึนในการตัดสินใจเลือกน้ันๆ และควรเลือกการกระทำในวิธีการท่ีไม่ทำให้
เกิดผลเสียท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน

วิธีดำเนินการ

1. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ  ละ 5 - 6 คน ดูภาพเหตุการณ์ความขัดแยังท่ี 1 ซ่ึงมีทางเลือก 3
ทาง ให้เด็กปรึกษากันว่าในกลุ่มจะเลือกแนวทางใด

2. ผู้จัดกิจกรรมถามแต่ละกลุ่ม แล้วให้เด็กช่วยกันคิดต่อว่า แต่ละทางเลือกน้ันถ้าทำแล้วจะ
เกิดผลอย่างไรตามมา

3. ผู้จัดกิจกรรมสรุปให้เด็กฟังเก่ียวกับผลท่ีตามมาของการเลือกแต่ละทาง (3 ทาง)
4. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กดูภาพเหตุการณ์ความขัดแย้งท่ี 2-4 คร้ังละ 1 สถานการณ์ แล้ว

ให้เด็กช่วยกันคิดว่าควรจะทำอย่างไร (ภาพท่ีให้ดูไม่มีทางเลือกให้เลือก)
5. ผู้จัดกิจกรรมสรุปแนวทางการเลือกแก้ไขความขัดแย้งเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสีย คือ

- เม่ือมีคนขัดใจเรา ไม่ให้เราทำในส่ิงท่ีอยากทำ หรือขัดความสุขเรา ไม่ควรโมโห
โต้ตอบทันที หรือคิดท่ีจะเอาชนะทันที

- พยายามคิดในทางท่ีดีว่า เขาคงอยากเล่นเหมือนกัน เขาไม่ได้คิดแกล้งเรา เขา
คงนึกสนุกไม่รู้ว่าทำลายความสุขของเรา หรือทำให้เราไม่พอใจ

- ควรบอกให้เขารู้ด้วยเหมือนกันว่าเราต้องการอะไร เช่น เพื่อน้องจะแย่งดูทีวี
ก็บอกว่าพ่ีขอดูให้จบก่อนนะแล้วจะให้น้องดูต่อ คอยก่อนนะ

- ให้ประนีประนอม ถ้าเขาไม่ยอมอาจจะหาทางออกท่ีได้ความพอใจด้วยกันท้ังสอง
ฝ่ายพยายามอย่าเอาชนะกัน
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ส่ือ / อุปกรณ์

สถานการณ์ท่ี 1. เด็กถูกเพ่ือนปฏิเสธไม่ให้เล่นฟุตบอลด้วย
ทางเลือก 1. ไม่ยอม ต่อว่าเพ่ือน ทะเลาะกัน

2. ไม่เป็นไร ไปเล่นกับเพ่ือนคนอ่ืน / เล่นกับคนอ่ืนก็ได้
3. น่ังคอยข้างสนาม คอยสลับตัว

สถานการณ์ท่ี 2. เด็กขอเพ่ือนเล่นชิงช้าในสนามเด็กเล่น แล้วเพ่ือนไม่ให้เล่น เด็กรู้สึกอย่างไร และ
จะทำอย่างไร

สถานการณ์ท่ี 3. เด็กกำลังดูหนังในทีวี น้องเดินมาเปล่ียนช่องจะดูการ์ตูน เด็กรู้สึกอย่างไร และ
จะทำอย่างไร

สถานการณ์ท่ี 4. ถูกเพ่ือนล้อช่ือพ่อแม่ เด็กรู้สึกอย่างไร และจะทำอย่างไร

การประเมินผล

1. สังเกตการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
2. เด็กบอกได้ว่าผลที ่ตามมาในการแสดงพฤติกรรมต่อสถานการณ์ต่างๆ เป็น

อย่างไร

ข้อเสนอแนะ

ผู้จัดกิจกรรมใช้เทคนิคการนำกิจกรรมเด็กให้น่าสนใจขึ้น โดยคงวัตถุวัตถุประสงค์และ
เน้ือหาของกิจกรรมไว้  โดย

- ผู้จัดกิจกรรมอาจใช้สถานการณ์ความขัดแย้งท่ีเกิดจริงกับเด็กในช้ันเรียนหรือในชุมชน
เป็นกิจกรรมให้เด็กหาทางเลือกก็ได้

- ผู้จัดกิจกรรมแสดงภาพสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการหา
อาสาสมัครเล่นบทบาทสมมุติ หรือ นำสื่อหุ่นมือต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวแทนการพูดบรรยาย
จะกระตุ้นให้เด็กเกดิความสนใจมากข้ึน
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมเราเลือกได้

ภาพสถานการณ์ 1

ภาพสถานการณ์ 2



42

ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมเราเลือกได้

ภาพสถานการณ์ 3

ภาพสถานการณ์ 4
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จุดประสงค์

1. เด็กบอกเก่ียวกับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืนได้
2. เด็กสามารถหาวิธีลดความขัดแย้งได้อย่างสันติ

สาระสำคัญ

การรับฟังความรู้สึก ความต้องการของกันและกัน  มีความหวังดีต่อกัน ไม่มุ่งเอาชนะ จะช่วย
ลดความขัดแย้ง และช่วยกันแก้ไขปัญหาได้

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมเล่าเร่ือง “โคดำ โคเผือก”
2. ผู้จัดกิจกรรมพูดคุยกับเด็กในประเด็นท่ีได้เรียนรู้จากนิทาน

- นิทานสอนอะไร
- ถ้าโคดำ และโคเผือกไม่ร่วมมือกันผลจะเป็นอย่างไร

3. ผู้จัดกิจกรรมบอกว่าผู้จัดกิจกรรมมีช้ินส่วนกระดาษ อยู่ 27 ช้ินท่ีสามารถนำมาจัดวาง
เป็นภาพได้ 3 ภาพคือ  ภาพบ้าน ภาพรถยนต์  และภาพเคร่ืองบิน ให้เด็กจับคู่กัน กำหนดให้เด็ก
คนท่ี 1 จัดเรียงช้ินส่วนภาพบ้าน  เด็กคนท่ี 2 เรียงช้ินส่วนภาพรถยนต์ และให้ท้ัง 2 คนช่วยกัน
เรียงช้ินส่วนภาพเคร่ืองบิน

4. ผู้จัดกิจกรรมแจกกล่องบรรจุช้ินส่วนภาพบ้าน ภาพรถยนต์และภาพเคร่ืองบิน ซ่ึงปนกัน
1 กล่อง จำนวน 27 ช้ิน

5. ผู้จัดกิจกรรมให้เวลาเด็กเรียงช้ินส่วนภาพ 10 นาที
7. เม่ือหมดเวลาผู้จัดกิจกรรมดูผลงาน ครบหรือไม่ / ถูกต้องหรือไม่  พร้อมท้ังเฉลยภาพ

ตัวอย่างและถามเด็กว่า
- เด็กวางช้ินส่วนภาพกันอย่างไร
- เด็กมีการขัดแย้ง แย่งช้ินส่วนภาพกันหรือไม่
- เด็กมีวิธีการแก้ไขความขัดแยังดังกล่าวอย่างไร
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8. ผู้จัดกิจกรรมให้แง่คิดและสรุปบทเรียนจากกิจกรรมว่า ถ้าเด็กแต่ละคนมุ่งแต่จะเอาช้ิน
ส่วนของตนเอง จะต่อภาพของตนเองให้สำเร็จ โดยไม่นึกถึงความต้องการของเพ่ือน ก็จะเกิดการ
ทะเลาะกันได้  แต่ถ้าช่วยกันทำงาน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ก็จะทำให้การทำงานท้ังสามช้ินสำเร็จได้
ด้วยดี และเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

ส่ือ / อุปกรณ์

1. ช้ินส่วนประกอบภาพ3ภาพ ภาพหน่ึงมี 9 ช้ินส่วน รวม 27 ช้ิน
2. กระดาษจัดวางภาพ คู่ละ 3 แผ่น
3. นิทานเร่ือง “โคดำ โคเผือก”

การประเมินผล

1. เด็กสามารถสรุปแง่คิดจากนิทานได้
2. เด็กสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยวิธีการประนีประนอม

ข้อเสนอแนะ

ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้ภาพจ๊ิกซอว์อ่ืนๆ ให้มีความยากง่ายในการต่อ เหมาะสมกับความ
สามารถของเด็ก

นิทานกลอนประกอบภาพเร่ือง โคดำ โคเผือก
เจ้าโคดำโคเผือกเชือกผูกคอ ลังเลรออยู่ระหว่างกองฟางสอง

เจ้าโคดำล้ำหน้าเข้าหากองฟาง แต่ต้องสะดุ้งเฮือกเพราะเผือกดึง
ลากกันไปไถกันมาเป็นสามารถ แต่ไม่อาจกระเดือกด้ินเข้ากินถึง
เร่ียวแรงลดอดลงนอนอ่อนใจคะนึง ไฉนจึงจะได้ฟางทางกองตน
เจ้าโคดำจึงว่าเพ่ือนเผือกเอ๋ย อย่าช้าเลยมาร่วมกันแบ่งปันผล
มากินทางกองเราก่อนอย่าร้อนรน หมดแล้ววนมากองสหายคงได้การ
เจ้าโคดำโคเผือกเลือกร่วมใจ ขจัดความขัดแย้งได้ไม่ร้าวฉาน
ได้กินฟางอ่ิมหนำแสนสำราญ ร่วมดวงมาลย์เป็นเพ่ือนกันจนวันตาย
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน

ภาพนิทานโคดำโคเผือก
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน

ตัวอย่างช้ินส่วนและการวางภาพบ้าน
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน

ตัวอย่างช้ินส่วนและการวางภาพรถยนต์
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน

ตัวอย่างการวางภาพและช้ินส่วนภาพเคร่ืองบิน
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จุดประสงค์

1. เด็กตระหนักถึงผลกระทบของพฤติกรรมด้านบวก และลบ
2. ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม
3. เด็กเรียนรู้กฎเกณฑ์ และการปฏิบัติตนในสังคม

วิธีดำเนินการ

ข้ันตอนท่ี 1 ปั้นหุ่น
1. ให้เด็กจับคู่กันตามความชอบใจ กำหนดให้คนหน่ึงเป็นหมายเลข 1 และอีกคนเป็น

หมายเลข 2
2. ให้เด็กหมายเลข 1 ต้ังแถวหน้ากระดานหันหน้าเข้าหมายเลข 2
3. ผู้จัดกิจกรรมบอกเด็กว่าจะเล่นเกมป้ันหุ่น โดยท่ีให้เด็กหมายเลข 1 เป็นก้อนดิน ขอให้

เด็กแปลงกายเป็นก้อนดินให้เหมือนท่ีสุด
4. ให้เด็กหมายเลข 2 เป็นคนป้ันหุ่นโดยการเข้าไปป้ันหุ่นหมายเลข 1 ให้เป็นบุคคลท่ี

เราประทับใจ จะเป็นใครก็ได้ท่ีเรารู้จัก และต้องบอกได้ว่าเราประทับใจอะไรในตัวคน ๆ  น้ัน
5. ให้เด็กหมายเลข 2 ป้ัน หุ่นต้องน่ิง และไม่ใช้เสียงใด ๆ ท้ังส้ิน
6. เม่ือป้ันได้แล้ว ให้เด็กท้ังห้องลองทายว่าเพ่ือนป้ันหุ่นเป็นรูปอะไร แล้วกำลังอยู่ในอาการ

อะไร เป็นใคร และเหตุใดเราถึงมีความประทับใจในตัวคนน้ัน
7. เปล่ียนให้เด็กคนท่ี 1 เป็นคนป้ัน เด็กคนท่ี 2 เป็นหุ่นบ้าง โดยให้เปล่ียนเป็นป้ันเพ่ือน

ในห้องท่ีเราชอบโดยการดึงบุคลิกท่ีโดดเด่นของเพ่ือนออกมาให้ได้ เช่น ณัฐชอบเตะฟุตบอล แป้งชอบ
ย้ิม เป็นต้น

8. เม่ือป้ันเสร็จแล้ว ลองให้เพ่ือนทายว่าเป็นใคร
9. คราวน้ีลองกำหนดให้หุ่นสองตัวมาเจอกันโดยให้เด็กหมายเลขหน่ึงและสองแสดงเป็น

หุ่นเอง โดยผู้จัดกิจกรรมบอกเด็กว่าให้แสดงเป็นตัวละครท่ีมีอยู่ในโรงเรียน ฉากเกิดข้ึนท่ีโรงเรียน
และมีเหตุการณ์ปกติบางอย่างเกิดข้ึน เช่น เด็กอาจเป็นหุ่นเด็กแย่งซ้ืออาหารท่ีโรงอาหาร เพ่ือนกำลัง
ชกกัน หรือเด็กเด็กท้ิงขยะท่ีสนาม เป็นต้น
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10. ให้หุ่นทั้งสองอยู่ในท่าที่นิ่งไว้ ให้หุ่นแสดงท่านิ่งให้เพื่อนดูทีละคู่
11. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กว่าเกิดอะไรข้ึน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นส่ิงท่ีถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกทำไม

ถึงไม่ถูก และเด็กจะมีวิธีการแก้ปัญหาน้ันอย่างไร
12. หาอาสาสมัครมาแสดงแทนเพ่ือนในสถานการณ์และฉากเดียวกัน เพ่ือคิดหาทางแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน
13. ผู้จัดกิจกรรมร่วมพูดคุยกับเด็กเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน และชี้ให้เด็กเห็นว่าเมื่อ

คนเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ต้องมีปัญหาเกิดข้ึน ซ่ึงถ้าเราต้องการลดปัญหาเหล่าน้ัน เราจำเป็นต้อง
มี “กฎ” เพ่ือให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่บางคร้ังก็จะเห็นได้ว่าคนบางคนไม่เคารพกฎก่อ
ให้เกิดความไม่สงบข้ึน จึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรคค์

ใบความรู้
กิจกรรม ถ้าเป็นเรา...จะทำยังไง

การปลูกฝังคุณค่า ค่านิยมด้านดีนั้นทำได้โดยผ่านการเล่านิทานสำหรับเด็กใน
วัย 3-5 ปี ส่วนเด็กท่ีโตข้ึนมาอาจจัดหาวรรณกรรมท่ีเหมาะสมให้เด็กอ่าน ต่อจากน้ันจัดให้มีการ
พูดคุยกัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านเหตุผลในเชิงจริยธรรมของเด็ก ไม่ควรสรุปว่าที่เด็กคิดนั้น
ผิดหรือถูก การแสดงความคิดเห็นนั้น เพื่อการพัฒนาทักษะการให้เหตุผล หรืออาจพูดคุยกันใน
สถานการณ์ท่ีเด็กต้องเป็นตัวละครในน้ันว่าเขาจะทำอย่างไร เพราะอะไร
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จุดประสงค์

1. เรียนรู้พฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน
2. แบ่งแยกพฤติกรรมด้านลบและด้านบวก
3. รับรู้ความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่อพฤติกรรมต่าง ๆ

วิธีดำเนินการ

ข้ันตอนท่ี 1 เขียนคำ เขียนความรู้สึก
1. แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน
2. ให้เด็กแต่ละกลุ่มยืนล้อมรอบกระดาษปรู๊ฟที่เขียนคำเกี่ยวกับการกระทำบางอย่างที่

วางคว่ำอยู่รอบห้องเรียน (กระดาษปรู๊ฟเขียนคำว่า ขโมย ช่วยเหลือ ชกต่อย มิตรภาพ โกหก)
3. เม่ือผู้จัดกิจกรรมให้สัญญาณโดยการเป่านกหวีด ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มพลิกกระดาษข้ึน

มา เม่ือพบคำท่ีเขียนอยู่บนกระดาษ เด็กเกิดความรู้สึกอย่างไร ให้เขียนหรือวาดรูปแทนความรู้สึก
ออกมาให้ได้มากท่ีสุด

4. ให้เด็กแต่ละกลุ่มเขียนคำ หรือวาดรูปในเวลา 2 นาที แล้วเวียนกลุ่มโดยวางกระดาษ
และปากกาไว้ท่ีเดิมเวียนไปจนเด็กได้เขียนครบท้ัง 5 กลุ่ม

5. ผู้จัดกิจกรรมนำคำที่เด็กเขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อการกระทำออกมาอภิปรายว่า
เหตุใดจึงมีความรู้สึกเช่นน้ัน คำใดท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกในทางท่ีดีและคำใดท่ีก่อให้เกิดความรู้สึก
ในทางไม่ดี เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน
ข้ึนตอนท่ี 2 ก้าวเดิน แห่งความรู้สึก

1. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนไปรวมกันท่ีด้านใดด้านหน่ึงของห้อง
2. ผู้จัดกิจกรรมจะอ่านคำที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ถ้าเด็กรู้สึกดีกับคำนั้น ให้ก้าวไป

ข้างหน้าหน่ึงก้าว แต่ถ้ารู้สึกเฉย ๆ ให้เอยู่กับท่ี ถ้ารู้สึกไม่ดีกับคำน้ันให้ก้าวถอยหลังหน่ึงก้าว
3. ผู้จัดกิจกรรมเร่ิมอ่านคำเก่ียวกับพฤติกรรม ได้แก่ สอบได้ท่ีหน่ึง ช่วยเหลือเพ่ือน เก็บ

กระเป๋าสตางค์ได้ แล้วเอาไปคืนเจ้าของ เลี้ยงสัตว์ โดนผู้จัดกิจกรรมดุ เก็บเงินใส่กระปุกทุกวัน
ทำการบ้านเสร็จ ต่ืนสาย เป็นต้น
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4. ผู้จัดกิจกรรมพูดคุยกับเด็กว่าการกระทำส่งผลต่อความรู้สึกของเรา ลองสำรวจตัวเองดูว่า
การกระทำไหนท่ีส่งผลต่อความรู้สึกของเราในแง่ดีและไม่ดี หรือการกระทำบางอย่างมีผลทำให้เด็ก
บางคนรู้สึกเฉย ๆ  ซ่ึงอาจหยิบยกข้ึนมาอภิปรายพูดคุยกันว่าเพราะอะไร
ข้ันตอนท่ี 3 ใครเดือดร้อน

1. แบ่งเด็กออกเป็นสองฝ่าย เข้าแถวเรียงหน่ึงหันหน้าหากระดานดำ
2. ผู้จัดกิจกรรมให้เวลา 5 นาที ให้เด็กแต่ละฝ่ายผลัดกันออกมาเขียนการกระทำอะไรก็ได้

ที่ให้ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีให้มากที่สุด คนที่เขียนเสร็จแล้วให้วิ่งไปต่อหลังสุด และแตะมือเพื่อน
คนหน้า มาเขียนต่อไป

3. ให้เด็กวงกลมการกระทำที่ได้เขียนลงไป
- การกระทำท่ีทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ให้วงด้วยปากกาสีน้ำเงิน
- การกระทำท่ีไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ให้วงด้วยปากกาสีแดง

4. คุยกับเด็กในเร่ืองของเกณฑ์การตัดสินการกระทำ นอกจากท่ีจะทำให้ตนเองรู้สึกดีแล้ว
ยังควรเคารพผู้อ่ืนด้วยการไม่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนอีกด้วย

ส่ือ / อุปกรณ์

- ปากกาเคมี หรือดินสอสี เท่าจำนวนเด็ก
- กระดาษปรู๊ฟ

ใบความรู้
กิจกรรม ใครเดือดร้อน

สำหรับเด็กวัย 6 – 8 ปี การตัดสินเรื่องถูกผิดนั้น วัดจากผลของการกระทำว่าส่ง
ผลกระทบใครบ้าง ถ้าเป็นเร่ืองในทางบวก ก็ย่ิงมีแนวโน้มท่ีจะทำซ้ำมากข้ึน เร่ิมมีสังคมเพ่ือน เคารพ
กฎกติกาอย่างเคร่งครัด ดังน้ันในการเล่นของเด็ก อาจจะเสริมเร่ืองกฎกติกาลงไปด้วย เพราะจะเป็น
การพัฒนาเร่ืองการควบคุมตนเอง

การฝึกวินัยในเด็ก เป็นการสอนให้เด็กรู้ว่าอะไรควร ไม่ควร รู้จักฎเกณฑ์ทางสังคม เด็ก
จะเรียนรู้ได้ถึงผลของการกระทำของตัวเอง การฝึกวินัยนี้จะส่งผลถึงเรื่องการควบคุมตนเองไม่ให้
ทำในเร่ืองท่ีผิด ดำรงอยู่บนความถูกต้องเม่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่
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จุดประสงค์

1. เด็กได้มีโอกาสสะท้อนเร่ืองราวของตนเองผ่านกิจกรรมศิลปะ
2. เด็กได้มีโอกาสทบทวนตนเอง ท้ังในแง่บวกและแง่ลบ เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจตนเอง
3. เด็กเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ผ่านการแสดงออกในงานศิลปะ

สาระสำคัญ

ศิลปะเป็นส่ือสะท้อนอารมณ์ท่ีดีช่วยให้เด็กได้แสดงออกในอารมณ์ความรู้สึกลึกๆ ภายใน
และเกิดการเรียนรู้ในการควบคุมหรือจัดการกับอารมณ์ลบต่างๆ ผ่านงานศิลปะได้

วิธีดำเนินการ

1. แจกกระดาษ เอ 4 ให้เด็กคนละ 1 แผ่น แล้วให้เด็กสร้างประติมากรรมอารมณ์ที่
สามารถสะท้อนอารมณ์ของตนเองในขณะน้ันออกมาอย่างชัดเจน ผ่านการพับ ฉีก ตัด ขยำ กระดาษ
อย่างไรก็ได้ ให้เวลาในการสร้างช้ินงาน 15 นาที

2. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คนแล้วแลกเปล่ียนกันเล่าเก่ียวกับประติมากรรมของ
ตนเองให้เพื่อนในกลุ่มฟัง

3. ผู้จัดกิจกรรมสนทนากับเด็กว่าทำไมจึงสร้างประติมากรรมอารมณ์เป็นรูปน้ัน ใช้วธีการ
ใดในการสร้างประติมากรรม เช่น ฉีก ขยำ พับ แต่ละวิธีคิดว่าสัมพันธ์กับอารมณ์ ความรู้สึก
อย่างไร ยกตัวอย่าง ขยำกระดาษ ทำให้เกิดความรู้สึกสะใจ หรือเป็นวิธีระบายความเครียด

4. ผู้จัดกิจกรรมสนทนากับเด็กว่า แต่ละคนมีอารมณ์ซ่อนอยู่ภายในตนเอง ทั้งอารมณ์
ท่ีดี และไม่ดี เราจะมีวธีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างไรจึงจะเหมาะสม การแสดงออกทางอารมณ์
ของเรามีผลต่อคนอ่ืนอย่างไร และเราจะมีวิธีการควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่างไร
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5. ให้เด็กรวมกลุ่ม 8 คน ให้เด็กแต่ละคนในกลุ่มนำประติมากรรมของตนมาเชื่อมโยง
ต่อกันกับเพ่ือนในกลุ่ม แล้วสร้างเร่ือง “นิทานแห่งชีวิต” โดยการนำทุกประติมากรรมมาเป็นตัวละคร
ประกอบการเล่านิทาน โดยท่ีทุกคนในกลุ่มต้องทำหน้าท่ีเป็นผู้ร่วมแสดง อาจมีตัวแทน 1 คนเป็น
ผู้เล่าหรือผลัดกันเล่าก็ได้ โดยให้เวลาในการสร้างเร่ือง 10 นาที

6. เม่ือเด็กแต่ละกลุ่มแสดงเสร็จแล้ว ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กนำประติมากรรมของแต่ละคนมา
ตกแต่งติดบอร์ดร่วมกัน เป็นกลุ่มๆ  แล้วช่วยกันตกแต่งบอร์ดให้สวยงาม

7. ผู้จัดกิจกรรมถามความรู้สึกเด็กเม่ือได้เล่าประติมากรรมของตนให้เพ่ือนฟังและเม่ือได้
รับฟังเร่ืองราวของเพ่ือนๆ

8. ผู้จัดกิจกรรมพูดคุยกับเด็กว่า “แต่ละคนมีอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน คนเราทุกคนมีอารมณ์
อยู่ในตนเอง อยู่ท่ีเราจะรู้จักและควบคุมการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสมได้อย่างไร เราจำเป็น
ต้องเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อ่ืนด้วย เพราะคนเรา แต่ละคนมีชีวิตท่ีแตกต่างกัน บางคนมีฐานะดี
บางคนฐานะไม่ดี บางคนมีพ่อแม่ บางคนไม่มีพ่อแม่ แต่ทุกคนล้วนมีคุณค่า ทุกคนมีแง่มุมท่ีดีอยู่ใน
ตนเอง เพียงแต่ต้องค้นหาให้เจอ แล้วเก็บรักษาแง่มุมเหล่าน้ันไว้ วันน้ีเด็กได้เล่าเร่ืองราวของตัวเอง
ให้เพ่ือนๆ ฟัง ซ่ึงส่วนมากจะรู้สึกสบายใจท่ีได้มีการแลกเปล่ียนเร่ืองราวอารมณ์กับคนอ่ืนๆ และการ
รับฟังผู้อื่นก็จะได้บทเรียนที่ดีในการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสมด้วย ผู้จัดกิจกรรมขอบคุณทุก
ประสบการณ์ และชีวิตท่ีมาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน”

ส่ือ / อุปกรณ์

1. กระดาษสีต่างๆ ขนาด  เอ 4 จำนวนเท่ากับเด็กในช้ันเรียน
2. กระดาษโปสเตอร์สีแผ่นใหญ่ สำหรับติดภาพประติมากรรรมอารมณ์เป็นกลุ่ม

การประเมินผล

1. การทำผลงานและอธิบายประติมากรรมอารมณ์ของเด็ก
2. การแต่งเร่ืองราวนิทานชีวิต
3. ความสนใจของเด็กในการรับฟังเร่ืองราวของผู้อ่ืน
4. การร่วมมือกันในการทำงานกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ

การสะท้อนเร่ืองราวของตนเอง เป็นวิธีการแสดงออกของอารมณ์อย่างถูกต้อง เป็นการ
ปลดปล่อยส่ิงท่ีค้างคาอยู่ในใจเด็ก ประสบการณ์ท่ีเด็กถ่ายทอดออกมาเป็นประสบการณ์ท่ีน่าสนใจ
เด็กต้องการความรู้สึกท่ีปลอดภัยในการแลกเปล่ียนเร่ืองท่ีเป็นส่วนตัวกับเพ่ือนๆ ผู้จัดกิจกรรมต้อง
ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตร อบอุ่น และปลอดภัย ด้วยการเคารพในส่ิงท่ีเด็กสะท้อนออกมาอย่าง
จริงใจ
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ใบความรู้
กิจกรรม ประติมากรรมอารมณ์

องค์ความรู้

เด็กวัยน้ีจะมีความช่ำชองในการควบคุมอารมณ์ตนเองมากข้ึน และเรียนรู้การซ่อนอารมณ์
ตนเอง เพ่ือปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาความคาดหวังถึงผลท่ี
ตนได้แสดงออกทางอารมณ์ออกไป แต่ถึงแม้ว่าเด็กวัยนี้จะสามารถพูดเล่าถึงความรู้สึกได้ดีกว่า
เด็กเล็ก แต่เป็นช่วงท่ีเร่ิมเข้าสู่วัยรุ่น ซ่ึงเป็นวัยท่ีมีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรง ทำให้ยากท่ีจะแสดงอารมณ์
ออกมาอย่างเหมาะสมด้วยการพูด ดันน้ัน การเร่ิมด้วยการใช้ศิลปะเป็นส่ือกลางไม่ว่าจะเป็นการ
ทำงานฝีมือ การเล่นดนตรี การเล่นละคร วรรณกรรม วาดรูป การทำงานศิลปะ แล้วค่อยให้เด็ก
ถ่ายทอดออกมเป็นคำพูด จะเป็นการฝึกฝนให้เด็กรู้จักแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเหมาะสม
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จุดประสงค์

ฝึกให้เด็กมีทักษะในการสงบจิตใจเม่ือมีอารมณ์เสีย

สาระสำคัญ

การควบคุมอารมณ์เป็นทักษะสำคัญที่เด็กต้องเรียนรู ้ เมื ่อมีอารมณ์ไม่ดี แทนที่
เด็กจะปล่อยให้อารมณ์น้ันรุนแรงจนกระท่ังแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมออกมา หากเด็กเรียนรู้วิธี
ท่ีจะทำใจให้สงบ ก็จะทำให้เด็กมีเวลาคิดถึงผลของการกระทำมากข้ึนว่าถ้าแสดงอารมณ์ไม่ดีออกมา
โดยไม่ควบคุมจะมีผลเสียอะไรตามมา การฝึกหัดควบคุมอารมณ์เป็นทักษะท่ีฝึกฝนได้

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมสร้างสถานการณ์จำลองได้หลายวิธีโดย
1.1 วิธีท่ี 1 เม่ือผู้จัดกิจกรรมเข้ามาในห้อง แกล้งทำเป็นอารมณ์เสีย ดุว่า หาเร่ืองกับ

เด็กโดยไม่มีเหตุผล ให้ผู้จัดกิจกรรมสังเกตปฏิกิริยาของเด็กแต่ละคน
1.2 วิธีที่ 2 มอบหมายงานให้เด็กทำเป็นกลุ่ม เช่น ช่วยกันจัดบอร์ดนิทรรศการ

ผู้จัดกิจกรรมแกล้งติเด็กต่างๆ นาๆ ติว่าผลงานไม่ดี
2. ผู้จัดกิจกรรมขอตัวออกไปจากห้องพักหนึ่ง โดยผู้จัดกิจกรรมแอบมอบหมายงานให้

อาสาสมัคร 2-3 คน สังเกตพฤติกรรมของเพ่ือนในห้อง ว่าเพ่ือนแสดงความโกรธในรูปแบบใดบ้าง
3. ผู้จัดกิจกรรมกลับเข้ามาในห้องเรียนอีกคร้ัง ถามเด็กว่า

3.1 เด็กรู้สึกอย่างไรเม่ือถูกผู้จัดกิจกรรมดุโดยไม่มีเหตุผล
3.2 เด็กมีวิธีจัดการอย่างไรกับอารมณ์เสียท่ีเกิดข้ึน ควบคุมได้หรือไม่ อย่างไร
3.3 อาสาสมัครสังเกตเห็นอะไรบ้าง เมื่อเพื่อนมีอารมณ์โกรธ (ให้บอกโดยไม่ระบุ

ช่ือบุคคล)
3.4 ให้เด็กช่วยกันคิดว่า ถ้าเด็กระงับความโกรธได้จะมีผลอย่างไร และหากระงับ

ความโกรธไม่ได้จะมีผลอย่างไร
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3.5 เด็กมีวิธีระงับความโกรธด้วยวิธีอะไรบ้าง
4. ผู้จัดกิจกรรมสรุปความสำคัญของการระงับและการควบคุมอารมณ์โกรธ หรืออารมณ์

วุ่นวายใจ
5. ผู้จัดกิจกรรมสอนทักษะในการสงบจิตใจ แล้วให้เด็กฝึกหัดทำตามอย่างเป็นข้ันตอน

ส่ือ / อุปกรณ์

ไม่มี

การประเมินผล

1. เด็กสามารถรับรู้อารมณ์โกรธ และมีแนวทางการระงับความโกรธ
2. ความต้ังใจในการฝึกทักษะการสงบใจ
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ใบความรู้
กิจกรรม ทำอย่างไรเวลาอารมณ์เสีย

ความสำคัญของการสงบใจ
การสงบใจจะช่วยให้เราควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้ดีข้ึน ยกตัวอย่างเช่น ใน

ขณะท่ีเด็กจะเข้าสอบ ในขณะท่ีมีการแข่งขันกีฬาสำคัญ นักบาสท่ีกำลังชู๊ดลูกสำคัญ ท่ามกลางเสียง
ผู้คนโห่ร้อง ท้ังท่ีเชียร์ให้เข้าและเชียร์ไม่ให้เข้า หากนักกีฬาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ นักกีฬา
ก็จะไม่สามารถน่ิงพอท่ีจะมีสมาธิชู๊ดลูกให้เข้าได้เลย เม่ือพบปัญหาต่างๆ หากเราไม่สามารถสงบ
สติอารมณ์ได้ เราก็จะคิดอะไรไม่ออก หรืออาจจะระเบิดอารมณ์ทำร้ายใครๆ จนติดคุกติดตะรางก็ได้
การท่ีรู้จักควบคุมอารมณ์ให้สงบหรือใจเย็นลงก่อน ทำให้เด็กมีเวลา คิดมากข้ึนว่าจะตอบโต้อย่างไร
ซ่ึงจะทำให้การตอบโต้น้ันเหมาะสมกว่า

เทคนิคการสงบใจ
1. บอกตัวเองว่า “หยุด” แล้วเบ่ียงเบนความสนใจไปมองดูส่ิงต่างๆรอบตัว
2. บอกตัวเองว่า “ให้ใจเย็น ๆ ”
3. ให้สูดลมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆ พร้อมหยุดกลั้นหายใจ นับเลขถอยหลังตั้งแต่

1 2 3 4 5 ปล่อยลมหายใจออกยาวๆ ช้าๆ แล้วสูดลมหายใจใหม่ให้ลึกยาว กล้ันหายใจนับเลข
ถอยหลัง 1 - 5 แล้วหายใจออกยาวๆ

4. ทำตามข้ันตอนเหล่าน้ีซ้ำๆ ไปเร่ือยๆ จนความรู้สึกและอารมณ์สงบลง
ให้เด็กฝึกทำเช่นนี้ทุกครั้งที่มีอารมณ์ไม่สงบ เช่น เมื่อเวลาจะเข้าแข่งขันกีฬา เข้าสอบ

ขณะกำลังโกรธ ขณะจะออกไปพูดหน้าห้อง และการแสดงต่างๆ
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จุดประสงค์

1. แสวงหาและรับข้อมูลแนวคิดใหม่ๆ นำมาวิเคราะห์ใช้กับตนเองอย่างมีเหตุผล
2. ควบคุมความรู้สึกโกรธ กลัว เม่ือเผชิญกับภาวะอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีเหตุผล

สาระสำคัญ

การเรียนรู้ท่ีจะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีสติ มีเหตุผล รู้จักอดทน อดกล้ัน
จะทำให้บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกในทางท่ีสังคมยอมรับ

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมเล่านิทานเร่ือง “ลูกไก่เจอผี” ให้เด็กฟัง
2. ให้เด็กตอบคำถามต่อไปน้ี

- จากนิทานเร่ืองน้ีมีอะไรอยู่ในความมืด
- ส่ิงท่ีลูกเจ๊ียบเจอคืออะไร ลูกเจ๊ียบรู้สึกอย่างไร
- เพราะอะไรความกลัวของลูกเจ๊ียบจึงหายไป

3. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กแต่ละคนว่า
- เคยกลัวอะไรบ้างเพราะเหตุใด มีผลกระทบต่อเด็กอย่างไร และเด็กมีวิธีการ

ควบคุมความกลัวได้อย่างไร
- ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันหาวิธีการควบคุมความกลัวอย่างมีเหตุผลท่ีเหมาะสม

5. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กเคยรู้สึกโกรธไหม ในสถานการณ์ใดบ้าง แล้วทำอย่างไร ให้เด็ก
ร่วมกันอภิปราย

6. จากสถานการณ์ที่เด็กเล่า ให้เด็กช่วยกันเลือกสถานการณ์ที่สำคัญที่สุด มา 1
สถานการณ์ (ตามความเหมาะสม)

7. ให้เด็กร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับผลการแสดงอารมณ์น้ันๆ กระทบต่อเด็กอย่างไร และ
วิธีจัดการกับความโกรธท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม
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8. ผู้จัดกิจกรรมรวบรวมวิธีการควบคุมอารมณ์ที่เด็กนำเสนอ  แล้วสรุปว่า “การที่เรา
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้น้ัน เราต้องรู้จักอารมณ์ของตนเองในขณะน้ันก่อน ควรมีสติและหาวิธีการ
จัดการกับอารมณ์น้ันๆ อย่างเหมาะสมมีเหตุผล” แล้ว ให้เด็กฝึกวิธีการขจัดความโกรธ ตามข้ันตอน
ในใบความรู้

9. ให้เด็กนำวิธีการดังกล่าวไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน โดยให้เด็กฝึกหัดด้วยการทำ
แบบบันทึกพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์

10. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันร้องเพลง ดีกันนะ พร้อมแสดงท่าทางประกอบ
“ดีกันนะ ดีกันนะ ชูน้ิวก้อยออกมา
อย่าโกรธนะ ขอโทษนะ ด้วยฉันไม่ได้ต้ังใจ
ที่ฉันเล่นซนเกินไป ที่ฉันเล่นแรงเกินไป
ดีกันนะ ดีกันนะ เราเป็นเพ่ือนกัน”

ส่ือ / อุปกรณ์

1. เพลง “ดีกันนะ”
2. นิทานเร่ือง “ลูกไก่เจอผี
3. แบบบันทึกพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์

การประเมินผล

1. การสังเกต
- การอภิปรายและการบอกเหตุผลในเร่ืองของอารมณ์ ความกลัว ความโกรธ
- การเล่าประสบการณ์ในการจัดการกับอารมณ์ของเด็ก
- ความสนใจในการฝึกหัดวิธีขจัดความโกรธ

2. ติดตามผลจากแบบบันทึกพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ท่ีให้เด็กทำเป็นการบ้าน

ข้อเสนอแนะ

ผู้จัดกิจกรรมสามารถเปล่ียนเพลงและนิทานได้ โดยยึดจุดประสงค์ของกิจกรรมเป็นสำคัญ
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ใบความรู้
กิจกรรม ใช้ปัญญาพัฒนาอารมณ์

วิธีขจัดความโกรธ

1. สำรวจความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน โดยให้เด็กรับรู้อารมณ์ตนเองขณะน้ันว่า กำลังโกรธ โดย
จะเกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย เช่น เหง่ือออก หัวใจเต้นแรง หน้าแดง ปากส่ัน มือส่ัน
ฯลฯ

2. คาดการณ์ผลดี/ผลเสียของการแสดงอารมณ์น้ันๆ ออกมา
3. พยายามควบคุมอารมณ์ตนเองด้วยวิธีการต่างๆเช่น

- หายใจเข้า-ออกยาวๆ
- นับ 1 - 10 (นับต่อไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะรู้สึกสงบ)
- หลีกเล่ียงออกไปจากสถานการณ์น้ันๆ ช่ัวคราวก่อน
- กำหนดลมหายใจ ให้สติอยู่ท่ีการหายใจเข้า-ออก
- ทำกิจกรรมอ่ืนท่ีไม่สร้างความเดือนร้อนต่อตนเองหรือผู้อ่ืนเช่น เล่นกีฬา
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นิทานเร่ือง “ลูกไก่เจอผี”

เย็นวันหน่ึงท่ีเล้าไก่ แม่ไก่ร้อง “เจ๊ียบ ๆ ” เรียกลูกไก่เข้ามาหา พร้อมกับสอนว่า “ใกล้ค่ำ
แล้ว หนูอย่าออกไปเล่นไกลๆ นะ โลกภายนอก ยังมีอะไรอีกหลายอย่างท่ีหนูต้องเรียนรู้ แต่หนูยัง
เด็กควรอยู่ภายใต้การดูแลของแม่นะ”

“จ๊ะแม่ หนูจะไม่ไปไหนไกล” ลูกไก่ท้ัง 7 ส่งเสียงร้องรับคำสอนของแม่
หลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า เม่ือความมืดมาเยือน แม่ไก่และลูกไก่ท้ังหกหลับสนิท เจ้า

เจ๊ียบน้องน้อยตัวสุดท้องนอนไม่หลับ และด้วยความอยากรู้อยากเห็น จึงเดินออกมานอกเล้า ผ่าน
พุ่มไม้ท่ีเจ้าเจ๊ียบมองดูสูงดำทะมึน เจ้าเจ๊ียบเดินต่อไป มีลมเย็นพัดมาปะทะ เจ้าเจ๊ียบได้ยินเสียงแหลม
ดังหวีดหวิว ขาเจ้าเจี๊ยบเริ่มสั่น ทันใดนั้นเองเจ้าเจี๊ยบเหลือบไปเห็นผีสูงใหญ่ดำทะมึน มีลิ้นยาว
ห้อยกวัดแกว่งไปมา เจ้าเจ๊ียบหันหลังกลับว่ิงหนีสุดชีวิต ขณะน้ันเองเจ้าเจ๊ียบรู้สึกว่าท่ีข้อเท้ามีอะไร
มาจับยึดอยู่จึงร้องด้วยเสียงอันดังว่า “แม่จ๋าช่วยหนูด้วย”

แม่ไก่ได้ยินเสียงร้องของลูก จึงรีบว่ิงมาช่วยและพาลูกกลับเล้าไก่ เจ้าเจ๊ียบพูดว่า “หนูกลัว
มากจ๊ะแม่ หนูเจอผี ล้ินมันยาว ยาวมากๆ มีเสียงน่ากลัวด้วย พอหนูว่ิงหนีมันก็จับขาหนูไว้ด้วย”
แม่ไก่ก็พูดว่า “หนูอย่าเพ่ิงตกอกตกใจ พรุ่งน้ีแม่จะพาหนูไปดูส่ิงท่ีหนูเห็นและได้ยิน ว่าท่ีแท้จริงคือ
อะไร”

รุ่งข้ึนแม่ไก่พาเจา้เจ๊ียบและพ่ีๆ ไปเดินในสวน
“ตรงไหนลูกท่ีหนูถูกผีจับขา”
“ตรงน้ีเลยจ้ะแม่”  เจ้าเจ๊ียบตอบ
“มองให้ดีสิลูก ตรงน้ีเป็นเพียงรากไม้ท่ีนูนข้ึนจากพ้ืนดิน มันทำให้ขาหนูเข้าไปขัด จนรู้สึก

เหมือนมีใครจับขาหนู และเสียงท่ีหนูกลัว ลองฟังดูสิจ๊ะ ใช่เสียงท่ีลูกได้ยินไหม เป็นเสียงใบไม้ถูกลม
พัด” แม่ไก่พูด

“ใช่เลยจ๊ะแม่ ใช่เลยแต่เม่ือคืนมันดังกว่าน้ี” เจ้าเจ๊ียบตอบ
“ก็กลางคืนมันเงียบ ประกอบกับกลางคืนลมพัดแรงกว่ากลางวัน หนูจึงได้ยินเสียงดัง

กว่าน้ี” แม่ไก่อธิบาย และก้าวเดินต่อไปจนถึงต้นมะพร้าวสูงใหญ่ต้นหน่ึง
“ตรงน้ีเลยจ้ะแม่ท่ีหนูเจอผีแลบล้ินยาว” เจ้าเจ๊ียบรีบบอก
“ลูก ลูกเห็นทางมะพร้าวท่ีห้อยตกลงมาอยู่กลางต้นไหมจ๊ะ” แม่ไก่ช้ี ให้ลูกๆ ดู
ขณะท่ีแม่ไก่พูด มีลมพัดมา ทางมะพร้าวไหว แม่ไก่พูดว่า “เจ้าเจ๊ียบ มันเหมือนล้ินผีของ

ลูกไหม”
“เหมือนจ้ะแม่” ลูกเจ๊ียบมองและหลับตานึกถึงเหตุการณ์เม่ือคืน
“น้ันแหละส่ิงที่ลูกเห็นในความมืดรวมกับจินตนาการท่ีเกิดจากความกลัว ทำให้ลูกเห็น

ต้นมะพร้าวและทางมะพร้าว เป็นผีแลบล้ินยาว”
“หนูเข้าใจแล้วจ้ะแม่ หนูขอโทษท่ีไม่เช่ือฟังท่ีแม่สอน” เจ้าเจ๊ียบเดินไปกราบขอโทษแม่
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ตัวอย่าง
แบบบันทึกพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์

วันเดือนปี เหตุการณ์ ความรู้สึก วิธีการ ผลท่ีเกิดจากการควบคุม ความ
ของ ควบคุม อารมณ์ คิดเห็น

นักเรียน อารมณ์ พอใจ ไม่พอใจ ของครู
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กเข้าใจถึงลักษณะของคนท่ีชอบใช้ความรุนแรง
2. เพ่ือให้เด็กทราบถึงการหลีกเล่ียงความรุนแรงในสถานการณ์ต่างๆ

สาระสำคัญ

เด็กบางคนมีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ชอบต่อสู้ พูดจาหยาบคาย  แกล้งคนท่ี
อ่อนแอกว่า  ทำร้ายคนอ่ืนให้บาดเจ็บโดยใช้คำพูดย่ัวให้โกรธ อาย หรือทำร้ายร่างกาย  เราควรอยู่
ให้ห่าง ถ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดก็ควรอดทน ใจเย็น เพราะถ้าตอบโต้ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้ง
รุนแรงข้ึน

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กทุกคนยืนเข้าแถวเป็นวงกลม ผู้จัดกิจกรรมอธิบายว่าถ้าพูดว่า “บนฟ้า” ให้
กระโดด  แล้วกางแขนออกไปข้างหน้า  ถ้าพูดว่า “บนพ้ืนดิน” ให้ทุกคนกระโดดถอยหลัง แล้วเอา
มือลง  ถ้าผู้จัดกิจกรรมพูดซ้ำให้ยืนน่ิง ๆ  ถ้าผู้ใดทำผิดต้องออกนอกวง  คัดให้ได้  10 คน 5  คู่
เด็กที่เหลือเป็นผู้สังเกตการณ์

2. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กดูภาพสถานการณ์ 5 สถานการณ์แล้วให้เด็กจับคู่กันแสดงบทบาท
สมมุติในแต่ละสถานการณ์ คู่ละ 1 สถานการณ์ โดยคนหน่ึงเป็นคนเกเร  (A)  อีกคนหน่ึงเป็น
คนดี  (B)

3. ให้คนท่ีสวมบท A เป็นคนเกเร ใช้จินตนาการแสดงบทบาทตามภาพท่ีให้ ส่วนคนท่ี
เป็น B คิดคำพูดเอง ว่าเม่ือเจอเหตุการณ์เช่นน้ีแล้วจะทำอย่างไร

4. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติทีละ 1 คู่ แสดงภาพเหตุการณ์ท่ีแตกต่างกัน
ผู้จัดกิจกรรมจดคำพูดของเด็กไว้บนกระดานดำ ท้ัง 5 สถานการณ์

5. ผู้จัดกิจกรรมอธิบายถึงลักษณะของอันธพาลหรือคนเกเรให้เด็กฟังตามใบความรู้ท่ี  1
6. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคู่แสดงบทบาทสมมุติเดิมอีกคร้ัง แต่ให้ A และ B สลับบทบาท

กัน ให้เด็กอ่ืนๆ ท่ีเป็นผู้สังเกตการณ์จดคำพูด  ท่าทางของคนดี ไว้
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7. ผู้จัดกิจกรรมและเพื่อน ๆ  ช่วยกันดูว่าคำพูดท่าทางของคนดีในบทบาทสมมุติที่
แสดงออกในแต่ละสถานการณ์ท้ังสองคร้ัง เพ่ือรับมือกับคนพาลเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสมเด็ก
คิดว่าควรจะทำอย่างไร ให้เด็กทั้งห้องช่วยกันแสดงความคิดเห็น และผู้จัดกิจกรรมให้ความรู้หรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

8. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กท้ังหมด จับคู่เพ่ือน แล้วเลือกสถานการณ์สมมติมา 1 สถานการณ์
หรือเด็กอาจจะคิดสถานการณ์เองก็ได้  แล้วฝึกกันแสดงบทบาทสมมุติ “วิธีเผชิญคนพาล” ด้วยวิธี
ท่ีถูกต้อง ตามท่ีได้เรียนรู้มา

9. ผู้จัดกิจกรรมสอบถามผลการปฎิบัติและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม

ส่ือ / อุปกรณ์

1. ภาพสถานการณ์ 5 สถานการณ์
2. กระดาษ

การประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการสวมบทบาทสมมติท่ีทำได้อย่างเหมาะสม
2. การแสดงความคิดเห็นของเด็กท่ีมีเหตุผล
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมเผชิญคนพาล

ภาพสถานการณ์ 1

A : “ฉันอยากจะเล่นกับนาย นายต้องเล่นกับฉันเด๋ียวน้ี”
B : .................................................................................................


⌫⌫
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมเผชิญคนพาล

ภาพสถานการณ์ 2

A : “ฟังนะ นายต้องทำตามคำส่ังของฉัน ไม่ง้ันจะโดนอัด”
B : .................................................................................................
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมเผชิญคนพาล

ภาพสถานการณ์ 3

A : (น่ังอยู่ขัางๆ โต๊ะของเด็กเกเร) “น่ี เธอว่าเส้ือของฉันเท่ม้ัย”
B : .................................................................................................

⌫ 
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมเผชิญคนพาล

ภาพสถานการณ์ 4

A : “ไม่ได้ยินท่ีพูดหรือไง เงียบอยู่ได้”
B : .................................................................................................

⌫
⌫
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมเผชิญคนพาล

ภาพสถานการณ์ 5

A : “พูดอย่างง้ีได้ไง มาน่ีเลย มามาต่อยกับฉัน”
B : .................................................................................................
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ใบความรู้ท่ี 1
กิจกรรมเผชิญคนพาล

เด็กท่ีเป็นอันธพาลหรือคนเกเรมีนิสัยท่ีชอบต่อสู้และชอบพูดจาหยาบคาย  ชอบแกล้งคนท่ี
อ่อนแอกว่าและทำร้ายคนอ่ืนให้ได้รับบาดเจ็บท้ังคำพูดและทางกาย  มีสาเหตุมาจาก

1. เด็กที่เป็นอันธพาลหรือเกเรนี้เกิดจากความรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าผู้อื่น และรู้สึกว่า
ตนเองไม่มีข้อดีเทียบเท่ากับผู้อ่ืน

2. พวกอันธพาลจะแสดงความหยาบคายและชอบต่อสู้เพ่ือทำให้ตนเองรู้สึกว่าตนเองดีกว่า
และเก่งกว่าผู้อ่ืน

3. เด็กท่ีกลายเป็นอันธพาลเน่ืองจากต้องการให้ผู้อ่ืนสนใจ ต้องการให้คนจ้องมองพวกเขา
จึงต้องแสดงออกในทางรังแกและต่อสู้กับผู้อ่ืน

4. บางคนกลายเป็นอันธพาลเพราะว่าเป็นคนท่ีขลาดกลัว พวกเขากลัวว่าผู้อ่ืนจะมาทำร้าย
ตนเอง  ดังนั้นพวกเขาจึงต้องแสดงว่าตนเองเก่งและมีพลังอำนาจ หรือขู่ให้ผู้อื่นกลัวและไม่มา
รบกวนหรือไม่กล้าทำร้ายพวกเขา

5. เด็กที่เป็นอันธพาลเพราะว่าพวกเขามีความโกรธแค้นอยู่ในใจ  พวกเขาต้องการที่
จะแสดงความโกรธแค้นเหล่าน้ีออกมาเม่ือมีบางส่ิงทำให้เขารู้สึกผิดหวัง  เช่น  เด็กท่ีเป็นอันธพาล
จะแสดงความโกรธด้วยการทำร้ายคนอ่ืนท่ีไม่รู้เร่ืองด้วย

6. เด็กที่ถูกควบคุม  เข้มงวด  หรือถูกขู่บังคับให้ทำในสิ่งต่าง ๆ  จะทำให้เด็กคนนั้น
กลายเป็นอันธพาลได้

วิธีปฏิบัติเม่ือเจออันธพาล ตามลำดับข้ันตอนคือ

1. แสดงปฏิกิริยากับพวกอันธพาลเหมือนกับท่ีเรากระทำกับคนท่ัว ๆ   ไป  น่ันคือ  แสดง
ความสุภาพต่อเขา  ถึงแม้จะเป็นเร่ืองท่ียากลำบาก

2. ในบางครั้งหากการใช้ความสุภาพอ่อนโยนใช้ไม่ได้ผลกับพวกอันธพาล  ทางที่ดีคือ
พยายามอยู่ให้ห่างจากเด็กท่ีเป็นอันธพาล อย่าเข้าไปอยู่ใกล้ๆ รีบหนีไปให้ห่าง เพราะเขาจะไม่มา
รบกวนถ้าไม่อยู่ใกล้เขา

3. ถ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้พวกอันธพาล ให้ทำตัวต่อไปน้ี  คือ  อย่าไปมอง  อย่าไปฟัง  อย่า
ไปตอบคำถามอะไรท้ังส้ิน  พวกอันธพาลก็จะไม่มารบกวนถ้าไม่ไปให้ความสนใจพวกเขา

4. ถ้าพวกเขายังหาเร่ืองและเราไม่สามารถหนีได้ อยู่ในภาวะจำเป็นท่ีต้องเผชิญหน้าต่อ
เด็กพวกนี้  ก็อย่าแสดงความกลัวเกินไป ให้มองตาเขา แล้วบอกพวกเขาว่าไม่ (ด้วยน้ำเสียง
หนักแน่นจริงๆ และบอกว่าปล่อยเราไว้คนเดียวเถอะ)

5. ถ้าพวกเขายังไม่เลิกลา ยังมีท่าทีจะตอแยหาเร่ืองเรา ไม่ควรใช้ความรุนแรงเข้าต่อสู้ ควร
รู้จักเอาตัวรอดด้วยการเดินหรือว่ิงหนีออกมา เม่ือเขาต้องการท่ีจะต่อสู้หรือทำร้าย คนเกเรหรือเด็ก
เกเรทำอะไรเราไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ๆ
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6. รีบบอกให้พ่อแม่ ผู้จัดกิจกรรมหรือเพ่ือนรู้และขอความช่วยเหลือในการจัดการกับเด็ก
เกเรท่ีมารบกวน

เฉลยคำตอบการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ สำหรับผู้จัดกิจกรรม

สถานการณ์ท่ี  1 A : “ฉันอยากจะเล่นกับนาย  นายต้องเล่นกับฉันเด๋ียวน้ี”
B : .............................................................................................

(คำตอบ : ฉันจะเล่นกับนายก็ต่อเม่ือนายสัญญาว่าจะไม่เกเรและไม่รุนแรง
กันฉัน)

สถานการณ์ท่ี  2 A : “ฟังนะ  นายต้องทำตามคำส่ังของฉัน  ไม่ง้ันจะโดนอัด”
B : ................................................................................................

(คำตอบ  :  กระซิบ  ฉันว่าพวกเราออกไปให้ห่าง ๆ  นายคนน้ีดีกว่า)
สถานการณ์ท่ี  3 A : น่ังอยู่ข้าง ๆ  โต๊ะของเด็กเกเร  “น่ี  นายว่าเส้ือของฉันดีเท่ม้ัย”

B : ................................................................................................
(คำตอบ  :  ให้แสดงท่าทาง  ไม่สนใจ  ไม่มอง  ไม่ฟัง  ไม่ตอบคำถาม)

สถานการณ์ท่ี  4 A : “ไม่ได้ยินท่ีพูดหรือไง  เงียบอยู่ได้”
B  : ................................................................................................

(คำตอบ  : สบตาแล้วพูดว่า “ปล่อยเราไว้คนเดียวเถอะ อย่ามายุ่งกับเรา
เลย”)

สถานการณ์ท่ี  5 A : “พูดอย่างง้ีได้ไง  มาน่ีเลย  มามาต่อยกับฉัน”
B  : ................................................................................................

(คำตอบ  :  อ๋อ  ไม่หละ  ฉันไปว่ิงเล่นท่ีอ่ืนดีกว่า  พูดแล้วรีบว่ิงจากไป)
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กสามารถบอกข้ันตอนการลดความรุนแรงในชีวิตประจำวันได้
2. เพ่ือให้เด็กฝึกวิธีลดความรุนแรงในชีวิตประจำวัน

สาระสำคัญ

ในการลดความรุนแรงบางคร้ังท้ัง  2  ฝ่ายไม่สามารถพูดคุย  ปรับความเข้าใจกันได้  ก็มี
ผลให้เสียความเป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกัน  คนกลางจึงมีความสำคัญท่ีจะช่วยลดความขัดแย้ง ไม่ใช้ความ
รุนแรงในการแก้ไขปัญหา  และช่วยให้เกิดความสันติ  หรือคืนดีกันได้  การลดความรุนแรงประกอบ
ด้วยข้ันตอนสำคัญ  6  ข้ันตอน  ท่ีคนกลางหลาย ๆ คน ช่วยกันคิดหาทางออกท่ีเหมาะสมสำหรับ
คู่กรณีท้ัง  2  ฝ่าย

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมขออาสาสมัคร  2  คน  เตรียมความพร้อมให้แสดงสถานการณ์สมมติท่ี
มีการใช้ความรุนแรง

2. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กท่ีเหลือในห้องสังเกตการแสดงบทบาทสมมติ
3. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กอาสาสมัครแสดงบทบาทสมมติดังน้ี

เด็กคนท่ี  1 : ยืนเตะ  โยนลูกฟุตบอลเล่นอยู่
เด็กคนท่ี  2 : เข้ามาขอเล่นด้วย
เด็กคนท่ี  1 : ไม่ให้เล่นด้วย บอกว่า “มีเพ่ือนเล่นด้วยแล้วเด๋ียวเพ่ือนมา” และ

ทำท่าโยนลูกฟุตบอลเล่น หนีไปทางอ่ืน
เด็กคนท่ี  2 : คว้าลูกฟุตบอลของเพ่ือนว่ิงหนี
เด็กคนท่ี  1 : ว่ิงไล่จับตามแย่งคืน
เด็กคนท่ี  2 : ขว้างลูกบอลไปไกล
เด็กคนท่ี  1 : ผลัก  เด็กคนท่ี  2  และเกิดการต่อสู้กันข้ึน

4. ผู้จัดกิจกรรมส่ังให้เลิก  และให้เด็กท้ัง  2  คน  ออกไปข้างนอกห้องเรียน
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5. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กในห้องท่ีน่ังสังเกตการณ์ ช่วยกันคิดหาทางให้ท้ัง 2 ฝ่ายกลับมา
เป็นเพ่ือนกัน โดยผู้จัดกิจกรรมบอกว่า เราจะไปเปิดหน้าต่างสันติภาพซ่ึงมี 6 บาน และบอกข้ันตอน
ทางออกการแก้ไขปัญหาไว้

6. ผู้จัดกิจกรรมหยิบแผ่นโปสเตอร์ ซึงตกแต่งอุปกรณ์เป็นภาพหน้าต่าง 6 บานท่ีเปิดได้
จริงๆ ผู้จัดกิจกรรมเปิดหน้าต่างบานท่ี 1-3 ทีละบาน เม่ือเปิดหน้าต่างแต่ละบานจะพบข้อความ
เขียนไว้ดังนี้

หน้าต่างบานท่ี  1  มีข้อความว่า
“ให้แต่ละคนเขียนความต้องการของเดก็คนท่ี  1  และคนท่ี  2”
หน้าต่างบานท่ี  2  ซ่ึงมีข้อความว่า
“ปัญหาของเด็กท้ัง  2  คน  คืออะไร”
หน้าต่างบานท่ี  3  ซ่ึงมีข้อความว่า
“ให้เด็กช่วยกันบอกว่าควรจะแก้ปัญหาให้ท้ัง  2  คนอย่างไร”
โดยผู้จัดกิจกรรมเขียนวิธีแก้ปัญหาท่ีเด็กแต่ละคนเสนอบนกระดาน  (เขียนวิธีแก้ปัญหา

ของเด็กทุกคน)
7. ผู้จัดกิจกรรมเปิดหน้าต่างบานท่ี  4  ซ่ึงมีข้อความว่า

“ช่วยกันหาวิธีท่ีท้ัง  2  ฝ่าย  จะรับได้”   ข้ันตอนน้ีผู้จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กเลือก
วิธีการแก้ไขปัญหาจากหน้าต่างบานท่ี 3 ท่ีเด็กรวบรวมไว้ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีท้ังสองฝ่ายยอมรับได้ วิธี
ท่ีได้รับการคัดเลือกอาจมีมากกว่า 1 วิธี ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กช่วยกันลงคะแนนความคิดเห็นเลือก
วิธีการท่ีเพ่ือน ๆ  เห็นด้วยมากท่ีสุด

8. ผู้จัดกิจกรรมเปิดหน้าต่างบานท่ี  5  ซ่ึงมีข้อความว่า
“เชิญเด็กท้ัง  2  ฝ่ายเข้ามารับฟังวิธีการแก้ปัญหา”
ข้ันตอนน้ีผู้จัดกิจกรรมให้เด็กท้ัง  2  ฝ่ายเข้ามาในห้องและให้เด็กอาสาสมัครบอกกับ

ท้ัง  2  ฝ่ายว่าเพ่ือน ๆ ได้ช่วยกันคิดวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้ท้ัง  2 คนแล้ว และให้เด็ก
อาสาสมัครบอกวิธีการกับเด็กท่ีขัดแยังกัน ผู้จัดกิจกรรมขอท้ัง 2 คนลองพิจารณา ถ้ายอมรับได้ก็
ลองไปปฏิบัติ

9. ผู้จัดกิจกรรมเปิดหน้าต่างบานท่ี  6  ซ่ึงมีข้อความว่า
“โปรดติดตามผลการแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีนำเสนอด้วย”
ข้ันตอนน้ีผู้จัดกิจกรรมบอกให้เด็กท้ัง 2 ฝ่ายนำวิธีการท่ีเพ่ือนบอกไปคิดและลองปฏิบัติ

และให้มาบอกผลการปฏิบัติกับเพ่ือน ๆ ในห้องภายหลังวันท่ียอมรับวิธีการประมาณ 2 - 3 วัน
ถ้าท้ัง 2 ฝ่าย ไม่พอใจในวิธีการ  หรือลองปฏิบัติแล้วรู้สึกไม่ดี  เด็กท่ีเป็นผู้สังเกตการณ์ท้ังหมด
ต้องปฏิบัติตามหน้าต่างบานท่ี  1  ใหม่

10. ผู้จัดกิจกรรมถามว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรในวันน้ี ผู้จัดกิจกรรมให้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในวิธีการประนีประนอมและการแก้ไขความขัดแย้งตามใบความรู้
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ส่ือ / อุปกรณ์

1. ลูกฟุตบอล
2. หน้าต่างจำลอง  6  บาน  เม่ือเปิดออกมีข้อความปรากฏอยู่

การประเมินผล

จากการร่วมกันแสดงความคิดเห็นของเด็ก

ข้อเสนอแนะ

หากเด็กในห้องมีสถานการณ์ความขัดแย้งเกิดข้ึน ผู้จัดกิจกรรมอาจนำสถานการณ์น้ันๆ
มาพูดคุย และให้เด็กท้ังห้องเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามข้ันตอนของหน้าต่างหกบานน้ี
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ใบความรู้
บันไดความขัดแย้ง

ความขัดแย้งท่ีนำไปสู่ความรุนแรงน้ันจะเกิดข้ึนเป็นลำดับข้ันจากพฤติกรรมของแต่ละฝ่าย
จะทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ  เหมือนบันได  ดังตัวอย่าง

ท้ัง  2  ชกต่อยกัน

เด็กคนท่ี  1  ผลักเด็กคนท่ี  2
เด็กคนท่ี  2  ปาลูกบอลออกไปไกล

เด็กคนท่ี  1  ไล่แย่งลูกบอลคืน
เด็กคนท่ี  2  เข้ามาแย่งลูกบอล

เด็กคนท่ี  1  ไม่อยากเล่นฟุตบอลกับคนท่ี  2

การทำความเข้าใจเร่ืองความขัดแย้ง

1. พฤติกรรมความขัดแย้งเปรียบเทียบบันไดข้ึนได้  ลงได้
2. แต่ละข้ันของพฤติกรรมความขัดแย้งมีอารมณ์ร่วมด้วยเสมอ
3. บันไดความขัดแย้งท่ีสูงข้ึน อารมณ์จะรุนแรงข้ึนด้วย
4. คนท่ีกำลังก้าวข้ึนบันไดความขัดแย้งแต่ละข้ันไม่ได้มาตัวเปล่า แต่แบกถุงท่ีบรรจุส่ิงท่ี

ทำให้เกิดความขัดแย้งมากมาย เช่น
- สัมพันธภาพกับคนอ่ืน ๆ
- ความรู้สึกของตนเองขณะน้ัน
- ประสบการณ์เก่ียวกับความขัดแย้งในอดีต
- ความรู้สึกต่อตนเอง
- ความฝังใจ อคติท่ีมีอยู่

5. ย่ิงก้าวข้ึนบันไดข้ันสูง ๆ  ก็จะลงยาก
6. การมีสติ รู้ตัวและมีทักษะลดความขัดแย้งจะช่วยทำให้ก้าวลงบันใดความขัดแย้ง

ได้ทุกเวลา
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมหน้าต่างสันติภาพ

ตัวอย่างอุปกรณ์ ภาพหน้าต่าง 6 บาน

ให้แต่ละคน
เขียนความต้องการของ

เพ่ือนคู่กรณี

ปัญหาของ
เด็กท้ัง 2 คน
คืออะไร

เราจะแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งของ
ท้ัง 2 คนอย่างไร

ช่วยกันหาวิธีท่ี
ท้ัง 2 ฝ่ายจะยอมรับ

ได้ทั้งคู่

เชิญเด็กทั้งสองฝ่าย
มารับฟังวิธีการ
แก้ไขปัญหา

โปรดติดตามผลการ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธี
ท่ีนำเสนอด้วย
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กสามารถฝึกแก้ไขปัญหาเพ่ือลดความขัดแย้ง  โดยใช้ข้ันตอนการลด
ความข้ันแย้ง 6 ข้ันตอน

2. เพ่ือให้เด็กตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยลดความรุนแรง

สาระสำคัญ

เหตุการณ์ความขัดแย้งที ่เกิดขึ ้นในสังคมมีหลากหลายรูปแบบและมีความรุนแรง
หลายระดับ เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว สถานท่ีทำงาน  การเมือง  ชุมชน  และความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ  การฝึกให้เด็กได้คิด  วิเคราะห์  และหาวิธีแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี จะช่วย
ลดการใช้ความรุนแรงความรุนแรง และช่วยปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

วิธีดำเนินการ

1. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ  ละ  6 - 8  คน  ผู้จัดกิจกรรมทบทวนการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโดยใช้ข้ันตอนหน้าต่าง  6  บานท่ีเคยฝึกจากกิจกรรมหน้าต่างสันติภาพ (ช้ันป.5)

2. ผู้จัดกิจกรรมแจกหนังสือพิมพ์ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ กันที่มีข่าวความขัดแย้งที่
หลากหลายรูปแบบให้เด็กในกลุ่มเลือกข่าวท่ีสนใจจะวางแผนแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยลดความ
รุนแรงกลุ่มละ 1 ข่าว

3. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนแก้ไขปัญหาความรุนแรงโดยใช้หลักการ
หน้าต่างสันติภาพ  6  บาน  (กิจกรรมน้ีจะจบลงแค่บานท่ี  4  คือหาวิธีท่ีดีท่ีสุด)

4. ให้เด็กแต่ละกลุ่มนำเสนอการวางแผน
5. ผู้จัดกิจกรรมถามความรู้สึกเด็กจากการช่วยกันวางแผนตามข่าวท่ีเกิดข้ึนจริง
6. ผู้จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กลองนำวิธีการท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ส่ือ / อุปกรณ์

หนังสือพิมพ์จากหลายสำนักพิมพ์
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การประเมินผล

1. การมีส่วนในการทำกิจกรรม
2. ถามความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์ท่ีทำให้เกิดความขัดแย้งท่ีเด็กเลือกจากข่าวและการท่ีมี

ส่วนร่วมวางแผนแก้ไขความขัดแย้ง

ข้อเสนอแนะ

ผู้จัดกิจกรรมสามารถนำหลักการหน้าต่าง 6 บาน และการดำเนินกิจกรรมในลักษณะน้ี
มาให้เด็กทำซ้ำๆ ทุกครั้งที่มีกรณีความขัดแย้งต่างๆ เกิดขึ้น การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงและทำซ้ำๆ จะช่วยให้เด็กเกิดทักษะในการแก้ไขความขัดแย้ง และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

คำช้ีแจง

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน / เลขากลุ่ม และเลือกผู้นำเสนอ (อาจเป็นประธาน /
เลขา / หรือสมาชิกในกลุ่ม)

2. ประธานนำกลุ่มดำเนินงานคือเลือกข่าว และวางแผนโดยใช้หลักหน้าต่างสันติภาพ
6 บาน

3. ใช้เวลาในการทำแผน 30 นาที
4. ตัวแทนนำเสนอกลุ่มละประมาณ 5 นาที

ใบกิจกรรม แผนของลูกขุนน้อย
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีถูกท่ีควร
2. เพ่ือให้เด็กฝึกการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล
3. เพ่ือให้เด็กตระหนักรู้ว่าทำไมต้องปฏิบัติตามกฎ
4. เพ่ือให้เด็กตระหนักถึงจริยธรรม โดยการใช้เหตุผล
5. ฝึกการทำงานเป็นทีม

วิธีดำเนินการ

ข้ันตอนท่ี 1 ต่อตัวกลไก
เป็นกิจกรรมท่ีต้องการให้เด็กเรียนรู้เร่ืองการใช้ร่างกายในการสร้างตัวละครต่าง ๆ อาจ

เป็นคน สัตว์ หรือส่ิงของก็ได้
1. ให้เด็ก ๆ  เคล่ือนไหวไปรอบ ๆ  ห้องอย่างอิสระ พร้อมกับร้องเพลงไปพร้อม ๆ  กัน
2. เม่ือเพลงหยุด ให้เด็กฟังโจทย์จากผู้จัดกิจกรรม ขอให้เด็กใช้ร่างกายมาต่อตัวกันตาม

ท่ีผู้จัดกิจกรรมบอก
- เด็กสองคนต่อตัวกันเป็นดอกไม้หน่ึงดอก
- เด็กสามคนต่อตัวกันเป็นไก่ 1 ตัว
- เด็กห้าคนต่อตัวกันเป็นโต๊ะอาหาร 1 ตัว
- เด็กเจ็ดคนต่อตัวกันเป็นเคร่ืองทำน้ำแข็ง

เพื่อความสนุกสนานผู้จัดกิจกรรมอาจถามเด็ก ๆ ว่าตัวเองเป็นส่วนไหนของสัตว์หรือ
ส่ิงของชนิดน้ัน พร้อมให้เคล่ือนไหวส่วนหรือส่งเสียงประกอบไปด้วยก็ได้

ข้ันตอนท่ี 2 สร้างฉากจากร่างกาย
กิจกรรมน้ีต้องการให้เด็กเรียนรู้ การสร้างฉากในละครอย่างง่าย เช่ือมโยงประสบการณ์

ใกล้ตัวมานำเสนอโดยการใช้ร่างกาย เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่ือสาร
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1. แบ่งเด็กในห้องเป็นสองกลุ่มใหญ่
2. ให้เด็กเคล่ือนไหวประกอบเพลงอย่างอิสระท่ีสุด เม่ือผู้จัดกิจกรรมหยุดร้องเพลงหรือปิด

เทปเพลงให้เด็กแสดงท่าทางเป็นวัตถุท่ีมีอยู่ในสถานท่ีน้ันตามท่ีผู้จัดกิจกรรมบอกให้เหมือนท่ีสุด เฃ่น
ผู้จัดกิจกรรมพูดว่า วัด เด็กอาจแสดงท่าเป็นสุนัข เจดีย์ คนกวาดลาดวัด เป็นต้น

3. ผู้จัดกิจกรรมกำหนดสถานท่ีให้เด็กแต่ละกลุ่ม แล้วให้เด็ก ๆ แสดงเป็นฉากน้ัน เช่น
ทะเล ป่า โรงอาหาร

4. ผู้จัดกิจกรรมแจกการ์ดสถานท่ีให้เด็กสร้างเร่ืองราวท่ีผิดปกติท่ีเด็กเห็นว่าเป็นเร่ืองไม่
ถูกต้องในสถานที่นั้นออกมา เช่น ผู้จัดกิจกรรมแจกป้ายสถานที่ริมชายหาด มีเหตุการณ์โกงเงิน
นักท่องเท่ียวหรือมีเด็กขโมยของในร้านหนังสือ เป็นต้น

5. พูดคุยกับเด็กว่าเหตุการณ์ที่เพื่อนแสดงให้ดูเมื่อสักครู่ เด็กรู้สึกอย่างไร ถูกต้องตาม
จริยธรรมหรือไม่ ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำอย่างไร

ข้ันตอนท่ี 3 บทบาทสมมุติ
1. หาอาสาสมัครออกมาแสดงสถานการณ์สมมติ โดยการกระซิบให้เด็กท่ีเป็นอาสาสมัคร

แสดงสถานการณ์การลอกข้อสอบในห้องเรียน โดยเด็กท่ีเหลือเป็นผู้ชม
2. ให้เด็กที่เป็นผู้ชมทายว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เด็กรู้สึกอย่างไร เหตุการณ์นี้เคย

เกิดข้ึนในห้องเรียนของเราหรือไม่
3. แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม ช่วยกันระดมความคิดเห็นบนกระดาน โดยกลุ่มท่ี 1 ระดม

ความคิดเกี่ยวกับข้อดีของการลอกข้อสอบ กลุ่มที่ 2 ระดมความคิดเกี่ยวกับข้อเสียของการลอก
ข้อสอบ ใช้เวลา 3  นาที

4. ให้เด็กเปรียบเทียบข้อแตกต่างของข้อดีและข้อเสีย อะไรมีจำนวนมากกว่ากัน ทำไมจึง
เป็นเช่นน้ัน เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้อย่างไร

5. ผู้จัดกิจกรรมร่วมอภิปราย และเสนอทางออกของปัญหาร่วมกับเด็ก

ส่ือ / อุปกรณ์

วิทยุ/เทปเพลง
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ใบความรู้
กิจกรรม ลอกข้อสอบ

เด็กวัย 9 – 11 ปีน้ัน จะพัฒนาการใช้เหตุผลในเชิงจริยธรรมได้แล้ว จะเป็นไปทางใด
ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ทางด้านจริยธรรม ท่ีถูกปลูกฝังมาในช่วงอายุก่อนหน้าน้ี ปัจจัยท่ีจะควบคุม
ไม่ให้เด็กทำผิดคือ กฎระเบียบของสังคมหรือกลุ่ม ในการทำกิจกรรมของเด็กวัยนี้อาจให้เขาเป็น
คนกำหนดกติกาเอง เพราะในวัยน้ีเด็กเร่ิมสามารถต้ังเกณฑ์ของตนเองได้แล้ว เป็นการฝึกการแสดง
ความคิดเห็น ยอมรับมติของกลุ่ม และทำตามข้อตกลง

การปลูกฝังคุณค่า ค่านิยมด้านดีน้ัน สำหรับเด็กในวัย 3 – 5 ปี ทำได้โดยผ่านการ
เล่านิทาน ส่วนเด็กท่ีโตข้ึนมาอาจจัดหาวรรณกรรมท่ีเหมาะให้เด็กอ่าน แล้วจัดให้มีการพูดคุยกัน
เพ่ือพัฒนาการให้เหตุผล ในเชิงจริยธรรมของเด็ก ไม่ควรสรุปว่าท่ีเด็กคิดน้ันผิด หรือถูก การแสดง
ความคิดเห็นน้ันเพ่ือการพัฒนาทักษะ การให้เหตุผล หรืออาจพูดคุยกันในสถานการณ์ท่ีเด็กต้องเป็น
ตัวละครในน้ัน ว่าเขาจะทำอย่างไร เพราะอะไร

เร่ืองราวจะช่วยให้เด็กได้เข้าใจชีวิต รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นคนดี และเป็น
ช่องทางสำคัญในการส่งผ่านคุณค่า (value) และปัญญา (wisdom) เป็นบทเรียนท่ีเด็กไม่อาจพบ
หรือเรียนรู้ได้จากผู้ใหญ่นิสัยเสีย หรือระบบสังคมท่ีแตกสลาย เร่ืองราวจากการอ่านหรือคำบอกเล่า
จะถูกเก็บไว้ในล้ินชักความทรงจำ และเป็นตัวอย่างเม่ือเราพูดถึงอะไรถูกอะไรผิด จะช่วยปลูกฝังเร่ือง
ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณีให้แก่เด็กด้วย
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีถูกท่ีควร
2. เพ่ือให้เด็กฝึกการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และการคิดทางบวก
3. เพ่ือให้เด็กตระหนักรู้ว่าทำไมต้องปฏิบัติตามกฎ
4. เพ่ือให้เด็กตระหนักถึงจริยธรรม โดยการใช้เหตุผล
5. ฝึกการทำงานเป็นทีม

วิธีดำเนินการ

ข้ันตอนท่ี 1 สร้างเร่ือง
1. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 10 – 12 คน ให้เด็กใช้ร่างกายในการสร้างสถานท่ีให้

ได้เห็นชัดเจนได้ เช่น หน้าโรงเรียน ริมถนน ในห้องเรียน เป็นต้น เรียกภาพแรกน้ีว่า ภาพเร่ิมต้น
หรือ start โดยการแสดงเป็นภาพน่ิง ห้ามเคล่ือนไหว

2. ให้เด็กลองสร้างภาพเหตุการณ์ผิดปกติบางอย่างในภาพสถานที่แห่งนั้น เป็นภาพ
ต่อเน่ืองจากภาพแรก เช่น เด็กหกล้มหน้าโรงเรยน รถชนกันริมถนน เป็นต้น เรียกภาพท่ีสองว่า
ภาพเร่ืองราว หรือ story

3. ให้เด็กสร้างภาพสุดท้าย เป็นภาพจบของเรื่อง เป็นภาพต่อเนื่องจากภาพที่สอง
เรียกว่าภาพจบหรือ stop

4. ให้เด็กในกลุ่มนำภาพทั้งสามมาเรียงร้อย แสดงต่อเน่ืองกันให้ผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์ว่า
สามารถชมเร่ืองราวได้อย่างชัดเจนหรือไม่ ส่ือสารเร่ืองราวและอารมณ์ของเร่ืองได้ชัดเจนหรือไม่ แล้ว
ให้สมาชิกในกลุ่มกลับไปปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน

ข้ันตอนท่ี 2 ละครสด
1. ให้เด็กน่ังกับพ้ืนเป็นผู้ชม ผู้จัดกิจกรรมสุ่มเลือกอาสาสมัคร มาเป็นนักแสดง ให้ออก

มาแสดงด้วยการสร้างสถานการณ์จากการแสดงสด ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้า โดยการจับสลาก
บุคลิกตัวละคร เช่น ถ้าเด็กคนท่ีหน่ึงจับได้บทบาทตำรวจ กับเด็กคนท่ีสองจับได้บทบาทแม่ค้า ให้
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สองคนคิดบทบาทอย่างอิสระและแสดงไปเรื่อย ๆ แล้วผู้จัดกิจกรรมจับสลากคนที่สามขึ้นมาให้
ช่วยกันแสดงจนจบเร่ือง

การ์ดตัวละคร ได้แก่
- แม่ค้า
- ตำรวจ
- กระเป๋ารถเมล์
- คุณยายหลงทาง
- เด็กเด็ก
- นักธุรกิจ
2. หาอาสาสมัครออกมาเป็นนักแสดง กลุ่มละ 5 คน ด้วยการจับสลากสถานการณ์ แล้ว

ช่วยกันแสดงหรือหาทางแก้ปัญหาจนจบการแสดงให้ได้
ตัวอย่างสถานการณ์สมมติ
- ป๊ิกกับเจเป็นเพ่ือนรักกัน วันหน่ึงป๊ิกอยากได้เงินไปซ้ือของเล่นท่ีอยากได้มาก เจ

ทำกระเป๋าเงินหล่นในห้องเรียน ไม่มีคนอยู่ ไม่มีคนเห็น ป๊ิกจะทำอย่างไร
- ในห้องสอบวิชาสุดท้ายของภาคเรียน ต๋องไม่ต้ังใจเรียนทำข้อสอบไม่ได้เลย แต่

นิคทำข้อสอบวิชาน้ีได้ง่ายมาก ท้ังคู่เป็นเพ่ือนรักกัน นิคอยากให้ต๋องต้ังใจเรียนมากข้ึน จึงอยากให้
บทเรียนกับต๋อง แต่ก็เป็นห่วงเพ่ือนกลัวจะสอบตกด้วย นิคควรทำอย่างไรดี

3. ผู้จัดกิจกรรมพูดคุยกับเด็กถึงการตัดสินใจของตัวแสดงเม่ือสวมบทบาทดังกล่าว
- การกระทำของเพ่ือนเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
- ถ้าเป็นเขา เขาจะทำอย่างไร มีวีการแก้ปัญหาอย่างไร
- เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนจริงในห้องเรียนของเราหรือไม่
- เราจะมีวีการเอาชนะใจตัวเองไม่ให้กระทำผิดได้อย่างไร

4. ผู้จัดกิจกรรมพูดให้คำแนะนำแก่เด็กว่าการท่ีเรารู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด และอะไรดี อะไร
ไม่ดี ให้ใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นเคร่ืองนำทาง ถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจในการกระทำน้ันย่อมแสดง
ว่าการกระทำน้ันอาจไม่ถูกต้อง เราเรียกความรู้สึกน้ีว่า “มโนธรรม” หรือธรรมะประจำใจ ท่ีเป็น
อำนาจฝ่ายดีในตัวทุกคน นอกจากนั้นยังต้องยึดมั่นในความดีงาม อาจหาบุคคลที่เป็นแบบอย่าง
ประจำใจ ท่ีทำความดี และเป็นตัวแบบท่ีดีของเรา

นอกเหนือจากความรู้สึกของตัวเราแล้ว การคำนึงถึงความรู้สึกของคนอ่ืนก็เป็นเร่ืองสำคัญ
ไม่แพ้กัน การกระทำใด ๆ  เราจะรู้ว่าควรทำหรือไม่ ด้วยการสำรวจดูว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้ใด ท้ังในระยะส้ัน และระยะยาวหรือไม่ หากเป็นเช่นน้ัน แม้เราจะพอใจต่อการกระทำน้ัน
เราก็ไม่ควรทำ

ส่ือ / อุปกรณ์

การ์ดตัวละคร
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ใบความรู้
กิจกรรม ละครสด

วิธีปลูกฝังจริยธรรมให้กับเด็กตอนต้นคือ ให้เด็กเรียนรู้มาตรฐานของสังคม หรือ
คุณค่าท่ีชุมชนยอมรับกับความสามารถในการตัดสินใจว่าอะไรถูกผิด ให้เด็กมีความสามารถในการ
เข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน คือ จะเกิดความรู้สึกวิตกกังวัล รู้สึกผิด รู้สึกเสียใจ เม่ือทำผิดมาตรฐานจริยธรรม
ของสังคม ให้เด็กสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมแม้ถูกกระตุ้นจากแรงจูงใจด้านลบ สามารถ
แสดงพฤติกรรมใส่ใจผู้อ่ืน ช่วยเหลือคนอ่ืนได้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม และเม่ือเด็กโตข้ึน การ
พัฒนาเหตุผลทางจริยธรรมก็จะมากข้ึน จากการท่ีเคยตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดข้ึนอยู่กับทำแล้วได้
รางวัลหรือถูกลงโทษ ก็จะเร่ิมมองว่าผลการกระทำน้ันส่งผลต่อตัวเขาหรือบุคคลอ่ืน ๆ  อย่างไร เร่ิม
ตัดสินจากการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบของผู้มีอำนาจเหนือกว่า เร่ิมมองการกระทำน้ันผิดกฎข้อบังคับ
ของสังคมหรือไม่ และการใช้เหตุผลทางจริยธรรมในระดับสูงสุดคือ ยึดหลักจริยธรรมสากล หรือ
พันธะสัญญาของสังคม การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม หรือวิธีการให้เหตุผลทางนามธรรมเป็น
ทฤษฎีของโคลเบอร์ก การเสริมสร้างจริยธรรมจะสัมพันธ์กับอายุของบุคคล คือหากยังไม่ถึงวัยอัน
ควรการเสริมสร้างลักษณะทางจริยธรรมบางลักษณะไม่สามารถเกิดข้ึนได้ และกิจกรรมหลักท่ีมักใช้
ในการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมก็คือ การอภิปรายโดยไม่มีการตัดสินถูกผิด แต่เน้นว่าสามารถให้
เหตุผลได้เหมาะกับสถานการณ์น้ัน ๆ  หรือไม่
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จุดประสงค์

ให้เด็กรู้จักการมองหาส่ิงดีๆ ในแต่ละวัน ในชีวิตรอบๆ ตัว

สาระสำคัญ

วิธีการสร้างอารมณ์ให้เบิกบานแจ่มใส และ มีความสุขวิธีการหน่ึง ซ่ึงเป็นวิธีการเร่ิมต้น
คือ การรู้จักมองส่ิงดีๆ รอบๆ ตัวในแต่ละวัน การมองทางบวกในชีวิตแต่ละวัน จะทำให้เด็กมีความ
พอใจในชีวิตและมองส่ิงต่างๆ รอบตัวอย่างมีความสุข

วิธีดำเนินการ

1.ผู้จัดกิจกรรมนำเด็กร้องเพลง “หากว่าเรากำลังสบาย” (หรือเพลงอ่ืน ๆ ท่ีมีเน้ือร้อง
เก่ียวกับความสุข)  ให้เด็กร้องเพลงและแสดงท่าทางร่วมกัน

2. ผู้จัดกิจกรรมนำเพลง “ต่ืนแต่เช้า” ให้เด็กร้องด้วยกัน จากน้ัน ผู้จัดกิจกรรมบอกว่า
วันน้ีเราจะเล่นเกมส์ตามหาอารมณ์ดี  โดยผู้จัดกิจกรรมให้เด็กน่ังเป็นวงกลม แล้วให้เด็กคิดว่า “วันน้ี
ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา  มีสิ่งดีๆ หรือเหตุการณ์ดีๆ อะไรเกิดขึ้นกับเด็กที่บ้านและที่โรงเรียนบ้าง”
ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กพูดทีละคน คร้ังละ 1 อย่าง พูดเรียงกันไปเร่ือยๆ  โดยผู้จัดกิจกรรมยกตัวอย่าง
เรื่องของผู้จัดกิจกรรมเอง ประกอบความเข้าใจ เช่น “วันนี้อากาศดีจัง” “ดีจังเลยที่เด็กมาครบ
ทุกคน” “ดีจังท่ีวันน้ีรถไม่ติดเท่าไร” เป็นต้น ให้เด็กเล่นเกมส์ 2-3 รอบ ตามเวลาท่ีเหมาะสม

3. ผู้จัดกิจกรรมสรุปคำพูดท่ีเด่นๆ ของเด็ก ซ่ึงมีความหลากหลายมาทบทวนให้เด็กฟัง
อีกคร้ัง

4. ผู้จัดกิจกรรมถามความรู้สึกของเด็ก และให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดกัน ด้วยการใช้
คำถามตามแนวทางดังน้ี

- เม่ือเด็กได้เล่นเกมส์น้ีแล้วรู้สึกอย่างไร
- เป็นการยากไหมท่ีเราจะคิดถึงส่ิงดีๆ
- การคิดถึงส่ิงดี ทำให้เรารู้สึกอย่างไร
- เด็กเคยคิดมาก่อนไหมว่าเรามีส่ิงดีๆ อยู่รอบตัวเรามากมาย
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5. ผู้จัดกิจกรรมสรุปว่า  “ความสุขเป็นส่ิงท่ีอยู่รอบๆ ตัวเราเสมอ  ไม่ใช่ส่ิงยากเย็นท่ีจะ
ค้นหา  แต่บางคร้ังเราก็ลืมมองหรือมองไม่เห็น  เพราะความเคยชินกับส่ิงดีๆ ท่ีเรามีอยู่แล้ว ดังน้ัน
หากเพียงเรารู้จักมองโลกให้เป็น เราก็จะสามารถพบความสุขง่ายๆ ที่อยู่รายล้อมตัวเรา นั่นคือ
เคล็ดลับท่ีเราจะมีความสุขและมีอารมณ์ดีในแต่ละวัน

การประเมินผล

การสังเกต
1. เด็กสามารถค้นหาส่ิงดีรอบตัวได้
2. เด็กสามารถสำรวจความคิด ความรู้สึกได้เม่ือคิดถึงส่ิงท่ีดี
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เพลงต่ืนแต่เช้า
ต่ืนแต่เช้า  อาบน้ำสีฟัน
กินอาหารบำรุงร่างกาย

 โตเร็วๆ เราจะเป็นผู้ใหญ่
 กายใจเราสุขเอย

เพลงประกอบกิจกรรมตามหาอารมณ์ดี

หากว่าเรากำลังสบาย
หากว่าเรากำลังสบาย จงปรบมือ (ผงกหักพลัน, กระทืบเท้าพลัน, ส่งเสียงดัง..ไชโย ไชโย) พลัน
หากว่าเรากำลังสบาย  จงปรบมือ (ผงกหักพลัน, กระทืบเท้าพลัน, ส่งเสียงดัง..ไชโย ไชโย) พลัน
หากว่าเรากำลังมีความสุข  หมดเร่ืองทุกข์ใดๆ ทุกส่ิง
มัวประวิงอะไรกันเล่า  จงปรบมือ (ผงกหักพลัน, กระทืบเท้าพลัน, ส่งเสียงดัง..ไชโย ไชโย) พลัน
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จุดประสงค์

ให้เด็กเรียนรู้การคิดทางบวก เม่ือต้องพบกับความผิดหวังและปัญหาอุปสรรคต่างๆ

สาระสำคัญ

ในเหตุการณ์บางอย่างเราไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา
บางคร้ังอาจพบเร่ืองท่ีทำให้เราผิดหวัง เสียใจ แต่ถ้าเราสามารถมองให้เห็นคุณค่า บทเรียน หรือ
ส่ิงดีๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ท่ีเราไม่พอใจน้ันๆ ได้  จะทำให้เราปรับใจได้ และเปล่ียนวิกฤตน้ัน
ให้เป็นโอกาสดีๆ และมีความสุขได้กับทุกสถานการณ์ท่ีเราพบได้ คนท่ีปรับใจ ปรับเปล่ียนความคิด
ได้ เช่นน้ีจะเป็นคนท่ีมีความสุข และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมเล่านิทานเร่ือง “ก้อนหินสีสวยให้เด็กฟัง” โดยมีภาพประกอบนิทานขณะท่ี
เล่า หรือเล่าโดยใช้หุ่นมือแสดงประกอบด้วยก็ได้  โดยเร่ิมเล่าว่า

ส้มจุกเอาก้อนหินมาระบายสีสวยหลายก้อน แล้ววางไว้ริมน้ำเพ่ือให้แดดส่อง สีจะได้
แห้ง  ปรากฏว่ามีสุนัขวิ่งไล่แมวมา  ทำให้ก้อนหินตกลงไปในน้ำทั้งหมด  ส้มจุกร้องไห้จ้า  แม่
ปลอบเท่าไรก็ไม่ยอมหยุด หมีพู เดินผ่านมาเห็นเข้า จึงตรงไปหาส้มจุก แล้วพูดกับส้มจุกว่า...............
(ผู้จัดกิจกรรมหยุดค้างคำพูดไว้)

2. ผู้จัดกิจกรรมใช้เทคนิคการเล่าแบบหยุดเร่ืองค้างไว้ แล้วถามคำถามเด็กว่า เด็กลองทาย
หรือคิดซิว่าหมีพูจะพูดกับส้มจุกว่าอย่างไร

3. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนช่วยกันคิดคำพูดของหมีพู (ถ้าเด็กเขียนได้ ก็ให้เด็กเขียน
คำพูดใส่บัตรคำ คำพูดละ 1 บัตร แล้วไปติดบนกระดาน) แล้วผู้จัดกิจกรรมรวบรวมคำตอบของเด็ก
ท้ังหมด เลือกคำตอบท่ีเด่นๆ มาส่วนหน่ึง 4-5 คำพูด

4. ให้เด็กช่วยกันคิดต่อว่า คำพูดแต่ละประโยคน้ัน
- มีผลอย่างไรกับส้มจุก
- คำพูดใดท่ีเด็กชอบบ้าง เพราะอะไร
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5. ผู้จัดกิจกรรมเฉลยคำพูดของหมีพู ว่า  “ส้มจุกจ๊ะ  ท่ีจริงก้อนหินตกลงไปในน้ำก็ดีเหมือน
กันนะ  ปลาในน้ำจะได้ดูหินสวยๆ ไงจ๊ะ น่ีไงดูสิจ๊ะ พวกปลาต่างก็มารุมดูก้อนหินของส้มจุกกันใหญ่
เลย ดูปลาทุกๆ ตัวซิ ต่างก็มีความสุขมากเลย”

6. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กว่า เด็กรู้สึกอย่างไร กับคำพูดของหมูพูเช่นน้ี
7. ผู้จัดกิจกรรมเล่าตอนจบของนิทานว่า  “พอส้มจุกได้ฟังคำพูดของหมีพู  ส้มจุกก็หาย

เสียใจ หยุดร้องไห้ และอารมณ์ดีข้ึนทันที ส้มจุกบอกว่า “จริงๆ ด้วยค่ะ ก้อนหินตกน้ำก็ไม่เห็นจะเป็น
อะไรเลย ส้มจุกมีความสุขจัง ท่ีเห็นฝูงปลามาดูก้อนหินแสนสวยของส้มจุก”  แล้วส้มจุก คุณแม่ กับ
ลุงหมูพู ต่างก็เฝ้ามองฝูงปลาท่ีรุมล้อมดูก้อนหินสีสวยของส้มจุก อย่างมีความสุข

8. ผู้จัดกิจกรรมสรุปว่า  คำพูดของหมีพู เป็นการมองโลกในแง่ดี  ทำให้ส้มจุกฉุกคิดได้
ว่า ก้อนหินท่ีอุตสาห์ระบายสีจนสวยน้ัน เป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืนๆ ไม่เสียแรงท่ีลงทุนวาดและระบาย
สี  เพราะปลาอีกหลายตัวได้เห็นความสวยงามของก้อนหินด้วย  เช่นเดียวกับชีวิตประจำวันของเด็ก
เด็กอาจเจอะเรื่องที่เราผิดหวัง เสียใจ ไม่ชอบใจ  แทนที่จะมัวแต่ร้องไห้ หรือโกรธ ลองหยุดคิด
สักหน่อยในแง่มุมอ่ืนท่ีดีและเป็นประโยชน์ เด็กจะพบว่ามีส่ิงดีๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในเหตุการณ์ท่ีเรา
ไม่ชอบได้เสมอ

9. ผู้จัดกิจกรรมใหเ้ด็กลองคิดถึงเหตกุารณ์ท่ีเด็กไมช่อบ คนละ 1 เหตกุารณ์  แล้วให้
เด็กช่วยกันมองใหม่ว่า เราจะคิดเร่ืองน้ันในมุมมองท่ีดีได้อย่างไร  โดยให้คิดข้ึนต้นด้วยคำพูดว่า “ก็ดี
เหมือนกันท่ี........”  ผู้จัดกิจกรรมอาจหยิบยกเร่ืองราวของเด็กท่ีผู้จัดกิจกรรมพบเห็นมาพูดคุยและ
ยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจ เช่น

9.1 ปิดเทอม เด็กผิดหวังท่ีอยากไปเท่ียวทะเล แต่แม่ไม่พาไป”
9.2 เม่ือแบ่งกลุ่มทำงานกัน เด็กถูกจับแยกกับเพ่ือนสนิท  ต้องไปอยู่กับกลุ่มเพ่ือนท่ี

เด็กไม่คุ้นเคย เป็นต้น
ผู้จัดกิจกรรมหยิบยกตัวอย่างจากเด็กมา 2-3 ตัวอย่าง  เพ่ือมาเรียนรู้ร่วมกัน

ส่ือ / อุปกรณ์

ภาพนิทานก้อนหินสีสวยประกอบการเล่านิทาน

การประเมินผล

สังเกต
1. เด็กมีส่วนร่วมในการคิดคำพูดของหมีพูได้
2. เด็กบอกได้ว่าคำพูดแต่ละคำพูดท่ีเด็กคิดน้ัน มีผลอย่างไรและเด็กชอบคำพูดใด
3. เด็กปรับเปล่ียนมุมมอง  สามารถมองด้านบวกในเหตุการณ์ท่ีไม่ชอบใจได้

ข้อเสนอแนะ

อาจใช้วิธีให้เด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้รูปแบบการแสดงบทบาทสมมติก็ได้
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมก้อนหินสีสวย

ภาพนิทานก้อนหินสีสวย
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จุดประสงค์

1. ให้เด็กรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน
2. ให้เด็กรับรู้สถานการณ์ต่างๆ ในทางบวก
3. ให้เด็กรู้จักนำคุณค่าของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน

สาระสำคัญ

การรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน แล้วนำคุณค่าน้ันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนได้ จะทำให้บุคคลเป็นคนมองโลกในแง่ดี

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมนำสนทนา หรือแสดงภาพเก่ียวกับฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว  แล้วถาม
เด็กว่า

- ให้เด็กบอกข้อดีของฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว ให้ได้มากท่ีสุด
- ให้เด็กร่วมกันสรุปว่า ส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยู่ในโลกน้ี ต่างล้วนมีข้อดีมากมาย

ถ้าเด็กพยายามหา
2. ให้เด็กจับคู่กันทำกิจกรรมดังต่อไปน้ี

2.1 ผลัดกันบอกข้อดีของตนเองให้เพ่ือนฟัง
2.2 ผลัดกันบอกข้อดีของเพ่ือนให้เพ่ือนฟัง

3. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า
3.1 เด็กมีความรู้สึกอย่างไรขณะท่ีเด็กพูดถึงความดีของตนเองและเพ่ือนพูดถึงความ

ดีของเพ่ือน
3.2 เด็กมีความรู้สึกอย่างไรขณะที่เด็กพูดถึงความดีของเพื่อนและเพื่อนพูดถึงความ

ดีของเด็ก
4. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กลองนึกถึงคนที่เด็กไม่ชอบ โดยไม่ต้องเอ่ยชื่อ ให้บอกข้อไม่ดีว่า

เด็กไม่ชอบเขาเพราะอะไร จากน้ันให้เด็กลองหาข้อดีของคนๆ น้ัน ว่าเขา “มีดีบ้างไหม”
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5. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันว่า เด็กจะนำการมองความดีของตนเอง
และผู้อ่ืนไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง

6. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กช่วยกันสรุปว่า การมองโลกในแง่ดี จะทำให้บุคคลพอใจในคุณค่า
ท่ีตนมี  รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รวมท้ังการรับรู้
สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในทางบวก และนำคุณค่าน้ันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน

ส่ือ / อุปกรณ์

ภาพฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว

การประเมินผล

การสังเกต
1. การตอบคำถามข้อดีของฤดูต่างๆ
2. การมองเห็นส่วนดีของตนเองและเพ่ือนในห้อง
3. การมองเห็นข้อดีของคนท่ีไม่ชอบได้
4. การสรุปความคิดเห็นของเด็กในการนำการมองข้อดีของตนและเพ่ือนไปใช้ประโยชน์

ข้อเสนอแนะ

ผู้จัดกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในขั้นนำกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม เช่น
ข้อดีของรถติด น้ำท่วม เป็นต้น

ใบความรู้
กิจกรรม ค้นหาส่วนดี

คนทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์ ทุกคนมีส่วนท่ีดีและไม่ดีในตัวเองท้ังส้ิน การคอยจ้องจับผิดเม่ือ
คนอ่ืนพูดเผลอ ทำผิด ดูจะเป็นการเสียเวลาเปล่า เป็นความจริงท่ีคนบางคนมีคำพูดและการกระทำ
บางอย่างท่ีทำให้เราเบ่ือหน่าย ทนไม่ได้ อยากหลีกออกไปให้ห่างๆ

แต่เรารู้ตัวหรือไม่ว่า เราเองก็อาจจะมีบางส่ิงบางอย่างท่ีทำให้คนใกล้ชิดไม่ชอบใจได้เหมือน
กัน และถ้าคนเราจะมองเฉพาะส่ิงท่ีเราไม่ชอบในกันและกัน  โลกน้ีคงไม่มีใครเป็นเพ่ือนใครได้เลย

ดังน้ัน ถ้าเราเป็นคนท่ีชอบมองจุดอ่อน หรือจุดไม่ดี ข้อด้อยของผู้อ่ืนล่ะก็  เราอาจจะลอง
ปรับการมองใหม่ โดยหันไปมองจุดเด่น ข้อดีของผู้อ่ืนบ้าง ก็จะทำให้เราเป็นคนท่ีมีเพ่ือนได้มากข้ึน
โลกก็คงจะสดใสกว่าเดิม และคนท่ีเป็นเพ่ือนกับเราก็จะเป็นเพ่ือนกันได้ย่ังยืนนานอีกด้วย
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมค้นหาส่วนดี

ภาพฤดูร้อน
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมค้นหาส่วนดี

ภาพฤดูฝน



98

ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมค้นหาส่วนดี

ภาพฤดูหนาว
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จุดประสงค์

1. เด็กสามารถมองบวกในสถานการณ์ลบท่ีเกิดข้ึน
2. ให้เด็กมีวิธีคิดในการเปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาส
3. ให้เด็กรู้จักยืดหยุ่นเม่ือพบกับความเปล่ียนแปลงอย่างมีเหตุผล

สาระสำคัญ

การปรับตัวที่ดี บุคคลจะต้องรู้จักตรวจสอบและแยกแยะอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การ
กระทำของตนและผู้อ่ืนตามสภาพท่ีเป็นจริง โดยมีความยืดหยุ่นเม่ือพบกับความเปล่ียนแปลงอย่าง
มีเหตุผล และมองด้านบวกของสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ว่าทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนมีด้านดีได้เสมอ

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีทำให้เด็กเกิดอารมณ์ทางลบ  (ผิดหวัง เสียใจ)
เช่น “วันหน่ึงคุณแม่และน้องก้อยไปซ้ือของท่ีห้างสรรพสินค้าหรือตลาดแห่งหน่ึง  น้องก้อยเห็นตุ๊กตา
หมีตัวใหญ่ แล้วรู้สึกอยากได้ จึงขอให้คุณแม่ซ้ือให้ แต่คุณแม่ปฏิเสธไม่ซ้ือให้”

2. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กว่า
ถ้าเด็กเป็นก้อย เด็กรู้สึกและแสดงออกอย่างไร เม่ือแม่ไม่ซ้ือตุ๊กตาหมีให้
ถ้าเด็กเป็นแม่  เด็กรู้สึกอย่างไรเม่ือเห็นการแสดงออกของน้อยก้อยและเด็กจะทำ

อย่างไร
3. ให้เด็กร่วมกันสรุปความรู้สึกและการแสดงออกของน้องก้อยและแม่ โดยผู้จัดกิจกรรม

อาจจะนำข้อมูลเขียนบนกระดาน เช่น
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4. จากความรู้สึกและการแสดงออกของแม่  ให้เด็กร่วมกันอภิปรายว่าเพราะเหตุใดแม่จึง
ไม่ซ้ือตุ๊กตาให้ (ผู้จัดกิจกรรมอาจให้ข้อสังเกตว่าแม่เองก็ไม่สบายใจเหมือนกันกับการท่ีตัดสินใจไม่
ซ้ือตุ๊กตาให้ก้อย) ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันสรุปเหตุผลท่ีเหมาะสม

5. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันอภิปรายว่า  การท่ีแม่ไม่ซ้ือตุ๊กตาให้ หากน้องก้อยจะมอง
ในแง่ดี มีข้อดีอย่างไร โดยใช้การคิดด้วยคำพูดข้ึนต้นว่า “ก็ดีเหมือนกันท่ี.......” และผู้จัดกิจกรรม
เช่ือมโยงไปสู่ความอดทน อดกล้ัน และการประหยัด

6. เด็กแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม  เพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับด้านดีของเหตุการณ์
ท่ีไม่ชอบ (ก็ดีเหมือนกันท่ี.........) กลุ่มละ 1 สถานการณ์ และวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือยอมรับการ
เปล่ียนแปลง ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น

- บ้านน้ำท่วม
- เม่ือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็ก
- ผิดหวังจากการแข่งขันกีฬา
- ผิดหวังจากการสอบ

7. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันสรุปว่าการยอมรับความเปล่ียนแปลงจะช่วยปรับใจให้เป็น
ปกติได้ และจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้สำเร็จ โดยสรุปเป็นข้ันตอนได้  ดังน้ี

7.1 ขั้นที่1 เมื่อพบกับสถานการณ์ที่ทำให้เด็กรู้สึกผิดหวัง เสียใจ ให้เด็กตรวจสอบ
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองเม่ือเผชิญกับสถานการณ์น้ันๆ

7.2 ข้ันท่ี 2 นึกถึงความรู้สึกและเหตุผลของผู้อ่ืน
7.3 ข้ันท่ี 3 คิดหาแนวทางในการปรับเปล่ียนความคิดจากสถานการณ์ท่ีเป็นลบให้

เป็นบวก ทำให้เกิดการยอมรับความเปล่ียนแปลงในสถานการณ์น้ัน

ส่ือ / อุปกรณ์

ใบกิจกรรมภาพสถานการณ์ต่างๆ

น้องก้อย แม่
ความรู้สึก การแสดงออก ความรู้สึก การแสดงออก
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การประเมินผล

1. การบอกความรู้สึกของเด็กจากสถานการณ์ท่ีกำหนดให้
2. การให้เหตุผลทางบวกของเด็ก
3. การอภิปรายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

ผู้จัดกิจกรรมสามารถปรับเปล่ียนสถานการณ์ให้เหมาะสมกับวัย สภาพปัญหาของเด็กและ
สภาพท้องถ่ิน โดยยึดจุดประสงค์ของกิจกรรมเป็นสำคัญ
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ใบกิจกรรมสร้างโลกสวยด้วยตัวเรา

ภาพสถานการณ์ท่ี 1 บ้านน้ำท่วม

ภาพสถานการณ์ท่ี 2 ผิดหวังท่ีไม่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนเด็ก

ข้อดีของเหตุการณ์
............................................................
....................................
การแก้ไขปัญหา
............................................................
............................................................
...........................................................
..............................

ข้อดีของเหตุการณ์
............................................................
....................................
การแก้ไขปัญหา
............................................................
............................................................
...........................................................
..............................
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ข้อดีของเหตุการณ์.............................
...................................................
การแก้ไขปัญหา
............................................................
............................................................
...........................................................

ข้อดีของเหตุการณ์.............................
........................................................
การแก้ไขปัญหา
............................................................
............................................................
..............................

ภาพสถานการณ์ท่ี 3 ผิดหวังจากการแข่งขันกีฬา

ภาพสถานการณ์ท่ี 4 ผิดหวังจากการสอบ
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ใบความรู้
กิจกรรม สร้างโลกสวยด้วยตัวเรา

วิธีการปรับใจเม่ือพบส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ
1. เรียนรู้ความเป็นจริง ในชีวิตของคนเราเราย่อมพบท้ังเร่ืองท่ีเราผิดหวังและสมหวัง และ

ได้พบท้ังเร่ืองท่ีเราพอใจและไม่พอใจ ความผิดหวังเป็นส่วนหน่ึงในการดำเนินชีวิต น่ันเป็นเพราะ
เราไม่มีอำนาจใดๆ จะบ่งการให้คนอ่ืนทำตามใจเราได้เสมอไป และส่ิงต่างๆ รอบตัวเราก็เป็นเร่ือง
ท่ีเราควบคุมไม่ได้ เช่น

- เราคาดหวังว่าเม่ือเราแต่งตัวสวย หรือหล่อ คนอ่ืนควรจะชมเรา แต่คนอ่ืนก็อาจ
ชมหรือไม่ชมเราก็ได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เขาอาจจะไม่เห็นว่าชุดน้ันสวยเหมือนท่ีเราเห็น หรือ
เขาอาจจะกำลังยุ่งกับเรื่องอื่นๆ จนไม่ทันได้สนใจเรา หรือเขาอาจจะชมเราในใจแต่ว่าเขาพูดชม
ออกมาไม่เป็นก็ได้ การปรับความคิดในกรณีน้ีเราจะต้องเรียนรู้ความรู้สึกและเหตุผลของผู้อ่ืน จะ
ทำให้เราปรับใจได้ง่ายข้ึน

- เวลาเราไปเท่ียว เราคาดหวังว่าฝนจะไม่ตก แต่ฝนก็อาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ เรา
คาดหวังว่าแม่ค้าจะทำอาหารตามท่ีเราส่ัง  แต่แม่ค้าก็อาจจะเอาอาหารท่ีไม่ใช่อย่างท่ีเราส่ังมาให้ก็ได้

ความเข้าใจสิ่งที่เป็นจริงเช่นนี้ จะทำให้เราไม่หงุดหงิด หัวเสีย หรือผิดหวัง
เกินไป เม่ือส่ิงต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามใจของเรา

2. การมองด้านดีในส่ิงท่ีเราผิดหวัง ไม่พอใจ บางเร่ืองเป็นส่ิงท่ีเราไม่ต้องการจะพบแต่
เราก็อาจจะต้องพบ เราไม่อาจทำตามใจเราได้ทุกอย่าง หรือได้ทุกอย่างท่ีเราต้องการ เช่น วันน้ีเรา
ข้ีเกียจไม่อยากไปโรงเรียน แต่เราก็ต้องไปโรงเรียน เราเตรียมตัวเล่นกีฬามาอย่างดี คาดหวังว่าเรา
ต้องชนะเลิศ แต่ก็อาจมีคนท่ีเก่งกว่าเรา และเรากลายเป็นผู้แพ้ก็ได้ ถ้าเรามัวแต่มาคิดเสียใจ ไม่พอใจ
ก็จะยิ่งทำให้เราเป็นทุกข์  สิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่า คือการคิดว่าทุกสิ่งที่เราต้องพบ หรือสิ่งที่
เกิดข้ึนกับเรา ย่อมเป็นส่ิงท่ีดีเสมอ มีอะไรดีๆ อีกด้านหน่ึงเกิดข้ึนกับเราเสมอ   เม่ือเราต้องฝืนใจ
ไปโรงเรียน ก็ลองคิดเสียใหม่ว่า ถ้าเราไม่ไปโรงเรียนเราก็จะกลายเป็นคนโง่ หรือวันน้ีเราจะลองหา
อะไรสนุกๆ เล่นที่โรงเรียน ถ้าเราแพ้กีฬา เราก็คิดว่า กีฬาก็ย่อมมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดา
การแพ้คร้ังน้ีทำให้เรารู้ว่าเรายังพยายามไม่พอ เราจะต้องพยายามมากข้ึนในคร้ังต่อไป หรือ การแพ้ก็ดี
เหมือนกันทำให้เราเป็นคนรู้จักแพ้รู้จักชนะ เป็นต้น

ส่ิงใดเกิดข้ึนแล้ว ส่ิงน้ันดีเสมอ
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⌫


จุดประสงค์

1. ฝึกหัดให้เด็กมีมุมมองเก่ียวกับตัวเองในทางบวกและเห็นคุณค่าในตัวเอง
2. ฝึกทักษะการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง ด้วยการ “พูดกับตัวเองทางบวก”

สาระสำคัญ

การมองตัวเองในด้านบวก จะมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ และกำลังใจให้ตัวเอง อยากทำ
ส่ิงท่ีดีและทำส่ิงต่างๆ ให้สำเร็จ  ภาพลักษณ์และความรู้สึกท่ีดีต่อตัวเองจะส่งผลต่อการมีอารมณ์
ที่ดี มีความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ความรักและเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นพื้นฐาน
ท่ีทำให้มนุษย์มีความสุข และมีสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน

การฝึกคิดและบอกตัวเองทางบวก เป็นทักษะท่ีจะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อตัวเอง
เพราะคำพูดด้านบวกจะส่งผลต่อการทำงานของสมองในการกระตุ้นสารแห่งความสุข ทำให้เด็กมี
ความสดช่ืน แจ่มใส มีพลังกายและพลังใจในการทำส่ิงต่างๆ ให้สำเร็จ

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมเล่านิทานเร่ือง  “นกกระจอกรวมใจ” ให้เด็กฟัง
2. ผู้จัดกิจกรรมพูดคุยกับเด็กว่ารู้สึกอย่างไรกับการฟังนิทาน

- นิทานเร่ืองน้ีให้แง่คิดอะไร
- ทำไมนกกระจอกจึงคิดว่าตัวเองต่ำต้อย
- ทำไมนกกระจอกจึงไม่สามารถออกมาจากตาข่ายได้ในตอนแรก
- ทำไมนกกระจอกจึงสามารถรอดพ้นจากอันตรายของตาข่ายมาได้

3. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กจับคู่กัน ให้สลับกันบอกเพ่ือนในข้อดีและไม่ดีของตัวเอง อย่างละ
3 ข้อ

4. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กว่า
- ขณะท่ีพูดข้อไม่ดีของตัวเอง ให้เพ่ือนฟัง เด็กรู้สึกอย่างไร
- ขณะท่ีพูดข้อดีของตัวเองให้เพ่ือนฟัง เด็กรู้สึกอย่างไร
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5. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กว่าได้แง่คิดอะไรจากการฟังนิทานเร่ือง นกกระจอกรวมใจและการ
ได้คิดถึงข้อดีและข้อบกพร่องของตัวเอง

6. ผู้จัดกิจกรรมสรุป ความคิดว่า ความคิดท่ีคนเรามองตัวเองมีอิทธิพลต่อคนเรามาก ถ้า
เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง คิดว่าอะไรๆ เราก็ไม่เก่ง เราไม่ดี เราทำไม่ได้ เราก็จะท้อแท้ ทำอะไร
ไม่สำเร็จ หรือถ้าคิดว่าตัวเองไม่น่ารัก ไม่สวย ไม่หล่อ เราก็จะมีปมด้อย ไม่อยากพูดคุย ไม่กล้า
แสดงออก ทำให้เสียโอกาสดีๆ หรือไม่ได้พัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพเท่าท่ีควรจะเป็น

7. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กทำใบกิจกรรมสมบัติอันมีค่าของฉัน  โดยให้เด็กรวบรวมรายการ
คุณสมบัติท่ีดีของเด็ก มาให้มากท่ีสุด และเลือกคุณสมบัติท่ีเด็กพอใจเก่ียวกับตัวเองมากท่ีสุดมา 3
ข้อ เรียงตามลำดับ ให้เด็กพูดข้อดีท่ีสุดในอันดับท่ี 1 โดยพูดดังๆ ให้เพ่ือนท้ังห้องได้ยินอย่างท่ัวถึง
(ขอให้เด็กทุกคนได้พูดข้อดีของตัวเองอย่างท่ัวถึง  ผู้จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กพูดดังๆ ด้วยความ
รู้สึกภาคภูมิใจในความดีของตัวเองจริงๆ)

8. ผู้จัดกิจกรรมสุ่มถามความรู้สึกของเด็กเม่ือได้พูดถึงความดีของตนเองออกมาดังๆ
9. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กฝึกหัดการสร้างความคิดแง่บวกให้ตัวเอง  ด้วยการพูดทางบวกกับ

ตนเองทุกๆ วัน โดยผู้จัดกิจกรรมให้เด็กฝึกการผ่อนคลายและใช้จินตนาการสร้างความรู้สึกดีให้กับ
ตัวเอง ตามบทสคริป เร่ือง “เพ่ือนท่ีแท้จริงของฉัน” (ขณะท่ีผู้จัดกิจกรรมอ่านสคริปเพ่ือนท่ีแท้จริง
ของฉัน ให้ผู้จัดกิจกรรมเปิดเพลงบรรเลงเบา ๆ  คลอไปด้วย)

10. ให้เด็กบอกความรู้สึกจากการทำกิจกรรมและแง่คิดท่ีได้จากการทำกิจกรรมในข้อ 9

ส่ือ / อุปกรณ์

1. นิทานเร่ือง “นกกระจอกรวมใจ”
3. ใบกิจกรรม “สมบัติอันมีค่าของฉัน”
4. เทปเพลงแห่งความสงบ
5. บทสคริป “เพ่ือนท่ีแท้จริงของฉัน”

การประเมินผล

1. เด็กสามารถให้ข้อคิดเห็นจากนิทานเร่ืองนกกระจอกรวมใจได้
2. เด็กสามารถบอกความรู้สึกได้เม่ือพูดถึงตัวเองในแง่ดีและไม่ดี
3. เด็กสามารถมองเห็นข้อดีของตัวเอง และบอกผู้อ่ืนอย่างภาคภูมิใจได้
4. เด็กสามารถทำกิจกรรมตามบทสคริป “เพ่ือนท่ีแท้จริงของฉันได้”
5. เด็กสามารถสรุปประโยชน์ของการมองตัวเองในแง่บวกได้

ข้อเสนอแนะ

ในการปรับกิจกรรมให้ยืดหยุ่นกับเวลาทำกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมอาจแบ่งกิจกรรมแต่ละ
ข้ันตอน ทำย่อยๆ แต่ละข้ันเป็นช่วงเวลาส้ันๆ หลายคร้ังก็ได้
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ใบกิจกรรม เพ่ือนท่ีแท้จริงของฉัน

นิทานเร่ืองนกกระจอกรวมใจ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีนกกระจอกอยู่ฝูงหนึ่ง เป็นนกกระจอกที่ขยันขันแข็งในการ
ทำงาน และรักกันมาก ทุกตัวเป็นเพ่ือนกัน จึงช่วยกันทำมาหากิน ในตอนเช้าทุกตัวก็จะต่ืนแต่เช้า
แต่นกกระจอกทุกตัวไม่ภาคภูมิใจในตัวเอง เพราะโดนมนุษย์ชอบว่า เป็นนกกระจอกที่ไม่มีสี
สวยงาม ตัวเล็ก และเสียงดัง นกระจอกจึงเช่ือว่าตัวเองไม่มีอะไรดี  มีเพียงจ้อย นกกระจอกน้อย
ตัวหนึ่งที่ไม่เชื่อตามที่มนุษย์บอก เพราะเห็นว่าถึงแม้จะเป็นเพียงนกกระจอกที่ตัวเล็ก สีไม่สวย
แต่ก็ยังมีความสามารถในการบินได้เหมือนกับนกทั่วไป และยังมีความขยันมากอีกด้วย จ้อยจึง
ภาคภูมิใจในตัวเอง

วันหน่ึง ฝูงนกกระจอกออกไปหากินท่ีนาของชาวนาคนหน่ึง ในขณะท่ีนกกระจอกท้ังฝูง
กำลังเตรียมตัวจะบินลงไปท่ีนาของชาวนาเพ่ือหาอาหาร ทันใดน้ันเองฝูงนกกระจอกก็รู้ว่าตัวเองกำลัง
ตกอยู่ในอันตรายเพราะเข้าไปอยู่ในตาข่ายท่ีชาวนาทำเป็นกับดัก ดักนกเอาไว้

นกกระจอกท้ังหมดตกอยู่ในตาข่ายของชาวนาใจร้าย ท้ังหมดพยายามหาทางออกด้วยการ
บินวนไปรอบๆ แต่ย่ิงบินตาข่ายก็ย่ิงพันกันทำให้ฝูงนกกระจอกย่ิงอยู่ในอันตราย นกกระจอกทุกตัว
พยายามหาทางออกด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ แต่ไม่ได้ผล ในท่ีสุดเม่ือเวลาผ่านไป นกทุกตัวหมดแรง
จึงยอมแพ้

มีแต่เพียงจ้อยตัวเดียวเท่าน้ันท่ียังไม่ยอมแพ้ พยายามหาทางต่อไป จ้อยพยายามบอกเพ่ือนๆ
ว่าให้ช่วยกันหาทางต่อไป  แต่ไม่มีนกกระจอกตัวใดเช่ือ ต่างพูดกันว่า เรามันก็ไอ้นกกระจอกตัวเล็ก
นิดเดียว จะไปแก้ตาข่ายอันใหญ่อย่างน้ันได้อย่างไร แต่จ้อยเช่ือว่า พวกเราทุกคนทำได้ ถ้าเราทุก
ตัวช่วยเหลือกัน ขอให้พยายามอีกคร้ังเป็นคร้ังสุดท้าย ในท่ีสุดนกทุกตัวจึงหันมาใช้ปากจิกตาข่าย
ทีละน้อยพร้อมๆ กัน เวลาผ่านไปนานทีเดียว กว่าท่ีตาข่ายแต่ละเส้นจะขาด แต่ในท่ีสุด ฝูงนกกระจอก
ก็ทำสำเร็จ ทุกตัวช่วยกันจิกตาข่ายจนขาดพร้อมกัน แล้วนกกระจอกท้ังหมด ก็สามารถบินออกมา
จากตาข่ายของชาวนาได้ แล้วบินกลับไปท่ีรังของตัวเองได้ดังเดิม
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ใบกิจกรรม เพ่ือนท่ีแท้จริงของฉัน

เร่ือง สมบัติอันมีค่าของฉัน

จากตัวอย่างรายการคุณสมบัติต่อไปน้ี เด็ก ๆ  ลองเลือกดูว่ามีคุณสมบัติดีๆ อะไรบ้าง นอก
จากคุณสมบัติท่ีให้ไว้แล้ว อาจมีคุณสมบัติอ่ืนๆ อีกก็ได้ท่ีเด็กคิดว่าตัวเองมี นอกเหนือจากน้ีก็ได้  ใส่
คุณสมบัติเหล่าน้ีไว้ในภาพรถบรรทุกสมบัติของเด็ก แล้วบอกทุกๆ คนด้วยความภาคภูมิใจว่าสมบัติ
อันมีค่าในตัวเด็กคืออะไร

รายการคุณสมบัติของฉัน

เป็นมิตรกับผู้อ่ืน เป็นผู้นำ เป็นคนตลก ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน
มีน้ำใจ มีศีลธรรม สุขภาพดี เอาใจใส่สุขภาพ
พูดเก่ง เล่นดนตรีได้ ใจเย็น ใจกว้าง
กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี เข้มแข็ง เข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน
แน่วแน่ คุยสนุก กล้าแสดงออก เคารพผู้อ่ืน
เป็นมิตร มีเหตุผล จริงใจ รอบคอบ
ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งม่ัน ตรงเวลา ขยัน
กตัญญู ซ่ือสัตย์ มีระเบียบ ประนีประนอม
สุภาพ พูดเพราะ อดทน อ่อนโยน
ใจดี สงบ สะอาด มีความรับผิดชอบ
คิดถึงจิตใจผู้อ่ืน ร่าเริง ประหยัด คล่องแคล่ว
กระตือรือร้น ใจคอหนักแน่น สนุกสนาน เป็นผู้ฟังท่ีดี
มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด ไม่เห็นแก่ตัว มีวินัย
ดูแลตัวเองได้ เป็นตัวของตัวเอง มีความสามารถ มีมารยาท
ช่ืนชมผู้อ่ืนเป็น เก่งเรื่อง.......... ย้ิมเก่ง ยอมรับผิดได้
แข็งแรง มีสมาธิดี ใฝ่รู้ เคารพผู้ใหญ่
มีเมตตา ควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน รู้แพ้รู้ชนะ
ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ อารมณ์ดีเสมอ ปรับตัวได้ง่าย ให้อภัยผู้อ่ืนได้
เช่ือฟังผู้ใหญ่ ยอมรับผู้อ่ืน ไม่เคร่งเครียด มีอารมณ์ขัน
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ใบกิจกรรม เพ่ือนท่ีแท้จริงของฉัน

ภาพรถบรรทุกสมบัติของฉัน

คุณสมบัติท่ีฉันภาคภูมิใจ
......................................
......................................
......................................
......................................
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ใบกิจกรรม เพ่ือนท่ีแท้จริงของฉัน

บทสคริป เพ่ือนท่ีแท้จริงของฉัน

ขอให้เด็กน่ังในท่าท่ีรู้สึกสบาย    หลับตา สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ..............แล้วค่อยๆ
ปล่อยลมหายใจออก.............เอาความฟุ้งซ่าน ความหิว ความไม่สบายกายไม่สบายใจออกมากับลม
หายใจออก.....สูดลมหายใจเข้าคร้ังท่ี 2 ลึกๆ  ช้าๆ .........แล้วค่อยๆ ปล่อยลมหายใจออก.......สูดลม
หายใจเข้าคร้ังท่ี 3...........ลึกๆ ช้าๆ............แล้วค่อยๆ ปล่อยลมหายใจออก.........รู้สึกสงบ  สบาย
และผ่อนคลาย...สูดลมหายใจเข้าครั้งที่ 4...........ลึกๆ ช้าๆ............แล้วค่อยๆ ปล่อยลมหายใจ
ออก.........รู้สึกสงบ  สบาย และผ่อนคลาย..........สูดลมหายใจเข้าคร้ังท่ี5...........ลึกๆ ช้าๆ.....แล้ว
ค่อยๆ ปล่อยลมหายใจออก.........รู้สึกสงบ  สบาย และผ่อนคลาย..........

ขณะนี้เด็กกำลังยืนอยู่ในท้องทุ่งเขียวขจี  เด็กเดินช้าๆ สูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ ช้าๆ
รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย

เด็กมองไปเบื้องหน้า ขณะนี้พระอาทิตย์กำลังเริ่มโผล่พ้นขอบฟ้า อากาศเริ่มสว่าง
แจ่มใส เท้าเปล่าเปลือยของเด็กสัมผัสได้ถึงละอองน้ำบนพ้ืนหญ้า  เด็กรู้สึกมีความสุข สงบ ผ่อน
คลาย

ขอให้เด็กหายใจเข้าเอาความรัก ความเมตตา  เข้ามาในตัวเรา  หายใจออกแผ่
ความรัก ความเมตตา ให้กับคนรอบข้าง  ฉันเร่ิมรู้สึกถึงส่ิงดีๆ ในตัวฉัน

“ฉันเป็นคนน่ารัก  ฉันเป็นคนมีความสามารถ ฉันเป็นคนดี  มีน้ำใจ ฉันมีความ
กตัญญูกตเวที ฉันเป็นคนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ ฉันมีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อผู้อ่ืน”

หายใจเข้าเอาความรักความเมตตาเข้ามาในตัวเรา หายใจออกแผ่ความรัก ความเมตตาให้
กับผู้อ่ืน และคนรอบข้าง

ฉันอาจเป็นเด็กท่ีเคยทำส่ิงท่ีผิดพลาดกับเพ่ือนๆ คุณผู้จัดกิจกรรมและผู้อ่ืน โดยท่ีฉันไม่
ได้ต้ังใจ ฉันจะพยายามปรับปรุงตนเอง ฉันจะให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน ฉันจะคิดจะพูดในส่ิงท่ีดีท้ังต่อ
ตัวเองและผู้อ่ืน ฉันรักตัวเองและบอกกับตัวเองว่า ขอบคุณ ขอบคุณ  ขอบคุณ  และดีใจจังท่ีได้เกิด
เป็นตัวฉัน ฉันจะเป็นเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของตนเองตลอดไป

หายใจเข้าเอาพลังแห่งความรัก ความเมตตาเข้ามาในตัวเรา  หายใจออกแผ่ความรักความ
เมตตา ให้กับผู้อ่ืน และกับคนรอบข้าง นับ 1, 2, 3, 4, 5 ขยับมือ ขยับเท้า แล้วค่อยๆ ลืมตา
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จุดประสงค์

1. เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
2. เพ่ือฝึกการต้ังคำถาม และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง
3. เพ่ือฝึกวิธีการคิดอย่างมีเหตุผล
4. เพ่ือทบทวนถึงข้อดีและข้อเสียในตนเอง

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กยืนล้อมวงเป็นวงกลม หันหน้าเข้าหากัน แล้วหลับตา
2. ผู้จัดกิจกรรมนำฉลากท่ีเขียนช่ือสัตว์ชนิดต่าง ๆ  หรือป้ายรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ก็ได้ นำไป

ปิดไว้ท่ีหลังของเด็กทุกคน โดยท่ีเด็กแต่ละคนจะไม่สามารถเห็นภาพ หรือป้ายช่ือของตนเอง
3. ผู้จัดกิจกรรมอธิบายกติกาว่า ให้เด็ก ๆ พยายามหาช่ือสัตว์ท่ีปิดอยู่ท่ีหลังตนเอง โดย

การใช้คำถาม ท่ีผู้ตอบสามารถตอบได้เพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ทราบ” เท่าน้ัน เช่น ฉัน
เป็นสัตว์บก ใช่หรือไม่ ฉันมีขนาดใหญ่กว่าแมวใช่หรือไม่ เป็นต้น

4. ผู้จัดกิจกรรมให้สัญญาณ เด็กเริ่มถามคำถามเพื่อนเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูล
เก่ียวกับสัตว์ท่ีตนเองได้รับ โดยให้เวลาในการหาข้อมูลช่วงแรก 3 นาที

5. ผู้จัดกิจกรรมเป่าสัญญาณพักคร่ึงเวลา ให้เด็กท่ีแน่ใจในคำตอบของตนเอง ลองทายว่า
ใช่สัตว์ชนิดน้ันหรือไม่ แต่ละคนมีสิทธ์ิตอบได้เพียง 1 คร้ัง ใครทายผิด จะต้องหยุดเล่น ส่วนใครท่ี
ทายถูก จะได้รับการปรบมือชมเชยจากเพ่ือน

6. ผู้จัดกิจกรรมร่วมพูดคุยกับเด็กว่า เราจะสามารถเดาคำตอบได้อย่างไร เราจะมีวิธีการ
ตั้งคำถาม อย่างไรให้ชัดเจน และได้ข้อมูลมากที่สุด และเราควรมีหลักการในการหาคำตอบได้
อย่างไร

7. เร่ิมกิจกรรมอีกคร้ัง โดยให้เด็กท่ียังไม่ได้คำตอบหาคำตอบต่อไปอีก 3 นาที
8. ลองให้เด็ก ๆ  เล่นอีกคร้ัง โดยคราวน้ีเปล่ียนโจทย์ จากช่ือของสัตว์ชนิดต่าง ๆ  เป็นช่ือ

ของเด็กในห้องแล้วเร่ิมให้นักรียนหาใหม่
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9. เด็ก ๆ ต้ังคำถามเพ่ือตอบคำทายของเพ่ือนว่า ช่ือของใครท่ีติดหลังตนอยู่ เด็ก ๆ อาจ
ต้ังคำถามเก่ียวกับตัวเพ่ือน ๆ อย่างหลากหาย เช่น

- คนน้ีเป็นคนขยันใช่หรือไม่
- คนน้ีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอ่ืนใช่หรือไม่
- คนน้ีเป็นคนชอบหลับในห้องเรียนใช่หรือไม่

10. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ แลกเปลี่ยนกิจกรรมว่า คนเราทุกคนมีลักษณะที่ดีและด้อย
ต่างกัน ข้อมูลท่ีได้มาเก่ียวกับตัวเราจะเป็นประโยชน์ จากการสะท้อนคุณสมบัติในตัวเราท่ีได้จากเพ่ือน
เด็ก ๆ ควรจะนำข้อมูลเหล่าน้ันไปปรับตัวให้ดีย่ิงข้ึน และเก็บลักษณะท่ีดีของตนไว้ต่อไปน้ี

ส่ือ / อุปกรณ์

- ป้ายช่ือรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ
- กระดาษกาว

ใบความรู้
กิจกรรม ฉันคือใคร อะไรเอ่ย

เด็กในวัยน้ีจะรู้ความคิดท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคล มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล พอใจใน
ความคิดเก่ียวกับบรรทัดฐานทางสังคม เช่น ใครมีบทบาทอะไรก็ต้องแสดงออกหรือปฏิบัติตามหน้าท่ี
และบทบาทน้ัน เช่น บทบาทของชาย - หญิง รู้ถูก – ผิดทางจริยธรรม เด็กจะอ่อนไหวต่อมุมมอง
ของคนอ่ืน ๆ  และเป็นช่วงวัยท่ีสามารถให้คำนิยามความสามารถของเพ่ือนได้ เช่น “ป๋องเก่งเลขมาก
แต่ข้ีอาย” “นกเล่าเร่ืองสนุก วาดรูปเก่ง”

เด็กในวัยน้ีให้คุณค่าต่อจริยธรรม ความถูกผิดค่อนข้างสูง จึงมีผลให้เด็กรู้สึกกดดัน และ
อ่อนไหวง่าย การท่ีเด็กจะมี Self Esteem เพ่ิมข้ึนก็ต่อเม่ือเด็กรู้สึกมี “ความหมาย” และไม่ถูกกดดัน
เด็กในวัยนี้ต้องการได้รับการให้คุณค่า การรู้สึกว่าเป็นที่พึงพอใจของคนอื่น ซึ่งนำไปสู่ “ความมี
คุณค่าในตนเอง” และความสำเร็จจะเพ่ิมคุณค่าข้ึน เม่ือเด็กรู้สึกว่าผู้ใหญ่ชอบและพึงพอใจ

การฝึกถามคำถามและคิดหาคำตอบเป็นพ้ืนฐานของการรู้จักคิดวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุ
และผล และฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
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จุดประสงค์

1. เสริมสร้างความม่ันใจ
2. สร้างทัศนคติและความคิดเชิงบวกต่อตัวเอง
3. เพ่ิมแรงจูงใจท่ีจะประสบความสำเร็จ

วิธีดำเนินการ

1. เร่ิมต้นให้เด็กช่วยกันคิดถึงอะไรท่ี “ฉันทำไม่ได้” ให้แต่ละคนเขียนรายการออกมา เช่น
ทำเลขหารท่ีมีทศนิยมไม่ได้ ข่ีจักรยานไม่เป็น ฉันห้ามใจท่ีจะ...ไม่ได้ ฯลฯ เขียนลงในแผ่นกระดาษ
ท่ีเตรียมให้

2. เม่ือเด็กเขียนเสร็จ ให้พับกระดาษเป็นส่ีเหล่ียม และนำมารวมกันไว้ในกล่องกระดาษ
เล็กท่ีมีป้ายติดไว้ว่า “ฉันทำไม่ได้” เม่ือเด็กทุกคนใส่กระดาษของตัวเองลงไปแล้ว ให้ผู้จัดกิจกรรม
เขียนของตัวเองใส่ลงไปด้วย เสร็จแล้วปิดฝากล่อง

3. ผู้จัดกิจกรรมพาเด็กออกไปท่ีสนาม และบอกกับเด็ก ๆ ว่าจะทำพิธีฝังกล่อง “ฉันทำ
ไม่ได้” ให้เด็กช่วยกันขุดดินเพ่ือทำการฝังกล่องน้ัน

4. เม่ือฝังกลบเสร็จ ผู้จัดกิจกรรมนำเด็กยืนล้อมเป็นวงรอบหลุมน้ัน พร้อมกับกล่าวอำลา
“ฉันทำไม่ได้” ท่ีอยู่ในกล่องท้ังหมด ผู้จัดกิจกรรมอาจจะสร้างบรรยากาศกล่าวไว้อาลัยในทำนองท่ี
“ฉันทำไม่ได้” เป็นเพ่ือนกับเรามานานถึงแม้ว่า “ฉันทำไม่ได้” จะไม่มีโอกาสอยู่กับเรา แต่เราก็สัญญา
ว่าจะรักพ่ีน้องของเธอ “ฉันทำได้” และ “ฉันจะทำ” ไว้เป็นเพ่ือนสนิทใกล้ชิดของพวกเราแน่นอน

5. ผู้จัดกิจกรรมพาเด็กกลับเข้าไปในห้อง คุยกับเด็กว่า ผู้จัดกิจกรรมเช่ือว่าตอนน้ีทุกคนมี
พลัง “ฉันทำได้” และ “ฉันจะทำ” อยู่เต็มเป่ียม จึงอยากให้เด็ก ๆ ทดลองพลังเหล่าน้ันว่ามีอยู่ใน
ตัวเราจริง โดยให้เด็กช่วยกันคิดว่าในระยะเวลา 1 สัปดาห์ เด็กจะทำอะไรให้ได้ เช่น ท่องคำศัพท์
50 คำ ได้ทุกคน ท่องสูตรคูณแม่ 12 ได้ทุกคน ฯลฯ ท้ังน้ี ผู้จัดกิจกรรมต้องร่วมประเมินเป้าหมาย
ของเด็ก ๆ ไม่ให้ยากหรือง่ายเกินไป

6. เมื่อได้เป้าหมาย ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กช่วยกันประเมินวิธีที่จะไปสู่ความสำเร็จนั้น
เด็ก ๆ  ต้องทำอย่างไรบ้าง ผู้จัดกิจกรรมช่วยให้คำแนะนำ และให้มีการปฏิบัติตามน้ันจริง
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7. ระหว่างน้ัน ผู้จัดกิจกรรมคอยให้กำลังใจและเตือนให้เด็กระลึกถึงเป้าหมายท่ีต้องการ
ทำร่วมกัน

8. เม่ือครบ 1 สัปดาห์ ประเมินผล และฉลองความสำเร็จ

ส่ือ / อุปกรณ์

- กระดาษ
- กล่องกระดาษมีฝาปิด

ใบความรู้
กิจกรรม ลาก่อน “ฉันทำไม่ได้”

การที่ผู้ใหญ่รอบข้างแสดงความเชื่อมมั่นในตัวเด็ก ให้เด็กรับรู้ด้วยการบอกว่า “เธอ
ทำได้” จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความนับถือตัวเองสูงข้ึน และเป็นการส่งเสริมบรรยากาศให้เต็มไปด้วย
ความรู้สึกปลอดภัยและความรัก

เรียนรู้ท่ีจะใช้คำพูดในเชิงบวกเพ่ือปลุกปลอบให้กำลังใจเด็ก เช่น ทุกคนเคยทำผิดกัน
ท้ังน้ัน ฉันรู้ว่าเธอจะทำได้ พัฒนาข้ึนมาก ลองพยายามดู เช่ือสิว่าเธอทำได้ เป็นความคิดท่ีดี ฉัน
ช่ืนชมท่ีเธอมีความพยายามอย่างสูง เธอทำได้ดีแล้ว ช่างเป็นย้ิมท่ีสดใสเสียเหลือเกิน ฉันดีใจท่ีเธอ
ลองทำมันดู ฉันภูมิใจท่ีได้เป็นผู้จัดกิจกรรมของพวกเธอ เป็นต้น

ความคิดเก่ียวกับ self concept ของคนเป็นเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงกันได้ แต่การเปล่ียนแปลง
ต้องอาศัยเวลา

การให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการทำงานเสร็จช้ินหน่ึง และได้รับคำชมเชยท่ีพอดีเป็น
เร่ืองสำคัญมากสำหรับเด็ก

การให้เด็กได้มีความมุ่งม่ันไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยการทำอย่างสม่ำเสมอ ในท่ีสุดเด็ก
จะเรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือลงมือทำอะไรท่ีเด็กเคยคิดว่าเป็นเร่ืองยากสำหรับเขา

การเรียนรู้ว่าอะไรคือปัจจัยของความสำเร็จ และเด็กต้องประเมินว่าพวกเขาจะต้อง
ทำอย่างไรบ้างน้ัน เป็นการสร้างแรงจูงใจท่ีดีแก่เด็ก ทำให้เด็กได้เรียนรู้ว่ามีหนทางแห่งความสำเร็จ
รออยู่ เพียงแต่ต้องลงมือทำเท่าน้ัน
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⌫   


จุดประสงค์

1. ให้เด็กได้มีประสบการณ์ของความสำเร็จ
2. ให้เด็กได้มีโอกาสต้ังเป้าของตัวเอง
3. ฝึกทักษะการทำงานร่วมกัน และเรียนรู้ความสำเร็จของกลุ่ม
4. เรียนรู้ว่าความพยายามเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กยืนเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากัน
2. ผู้จัดกิจกรรมคุยกับเด็กว่า ทุกคนกำลังจะร่วมกันทำกิจกรรมและกิจกรรมต่อไปน้ีจะต้อง

อาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกคน
3. ให้เด็ก ๆ  ใช้มือทำอย่างไรก็ได้ (ตี ต่อย ตุ๊ย) ท่ีจะเล้ียงลูกโป่งให้ลอยอยู่ในอากาศนาน

ถึง 20 ที เด็กท่ีแตะลูกโป่งจะต้องเป็นคนนับจาก 1 ถึง 2 จนกว่าจะครบ 20 หากมีใครทำลูกโป่ง
หล่นจะต้องเร่ิมนับ 1 ใหม่

4. เม่ือเด็กสามารถเล้ียงลูกโป่งได้ถึง 20 คร้ังแล้ว ให้เด็ก ๆ ตกลงกันว่าคร้ังต่อไปจะต้ัง
เป้าหมายไว้ท่ีก่ีคร้ัง และให้พยายามทำให้ได้ เม่ือเป้าหมายแรกสำเร็จแล้ว ค่อย ๆ เพ่ิมจำนวนคร้ัง
ให้มากขึ้น

5. ผู้จัดกิจกรรมคุยกับเด็กว่า ความพยายามเป็นปัจจัยของความสำเร็จ และความสำเร็จของ
กิจกรรมนี้ เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกคน หากล้มเหลวก็เป็นความล้มเลวของสมาชิก
ทุกคนเช่นกัน

ส่ือ / อุปกรณ์

ลูกโป่ง
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ใบความรู้
กิจกรรม ตี ต่อย ตุ๊ย (ลูกโป่งลอยฟ้า)

การให้เด็กได้มีประสบการณ์แห่งความสำเร็จ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานหรือการ
เรียนได้อย่างหน่ึง เพ่ือให้เด็กรู้สึกว่า “ฉันทำได้” “ฉันมีความสามารถ” การให้เด็กต้ังเป้าหมายว่า
จะเล้ียงลูกโป่งไว้ในอากาศนานเท่าไรน้ัน เป็นการให้เด็กได้หัดประเมินความสามารถของตนเองและ
กลุ่ม การต้ังเป้าหมายท่ีไม่เกินความสามารถจนเกินไป จะช่วยให้เกิดความสำเร็จได้ง่าย

ความสามารถในเด็กเล็กไม่ใช่เร่ืองสำคัญเท่ากับการมีแรงจูงใจท่ีจะทดลองทำ มีความ
พยายามการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ หลายเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีต้องฝึกฝน ทำซ้ำหลาย ๆ คร้ัง และต้องมี
วินัยในการฝึกด้วย

ถึงแม้ว่าจะล้มเหลว ลองให้เด็กหาสาเหตุของความล้มเหลว แล้วนำมาปรับปรุง เพ่ือ
คร้ังต่อไป เด็กอาจจะลดจำนวนคร้ังให้น้อยลงมา หรือ แก้ปัญหาด้วยการส่งสัญญาณส่ือสารว่าใคร
ควรจะเป็นคนรับลูกโป่ง ฯลฯ

เด็กจะตั้งเป้าหมายได้ต่อเมื่อเขารู้จักประเมินตนเองและมีความคาดหวังในตัวเอง
คาดหวังว่าตนเองจะประสบความสำเร็จ ผู้ใหญ่จะต้องทำให้เด็กคาดหวังในตนเองได้ ด้วยการแสดง
ให้เด็กรู้สึกว่าผู้ใหญ่มีความเช่ือม่ันในความสามารถของเขา
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จุดประสงค์

1. ให้เด็กฝึกหัดการคิดทางบวก กรณีเม่ือเจอความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ก็สามารถมองในแง่มุม
ของคู่กรณีได้

2. ให้เด็กมีความคิดท่ียืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับความคิดของตนเองและไม่ด่วนสรุปหรือตัดสิน
ผู้อ่ืนเร็วเกินไป

สาระสำคัญ

บ่อยคร้ังท่ีความเข้าใจผิด และความขัดแย้งระหว่างบุคคล มักเกิดจากการท่ีคนเรามองแต่
แง่มุมของเรา และไม่พยายามมองจากจุดยืนของคู่กรณีบ้าง ดังน้ันวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งท่ีสำคัญก็คือ
ความพยายามที่จะมองปัญหาในแง่มุมของผู้อื่น ยิ่งถ้าสามารถมองได้มุมกว้างมากๆ และมีความ
ยืดหยุ่นในมุมมอง ไม่ยึดติดกับความคิดตัวเองเกินไป หรือความคิดในแง่ลบท่ีคิดตัดสินถูกผิดผู้อ่ืน
เร็วเกินไป  หากคิดได้กว้างและยืดหยุ่นมากเท่าได  ก็ย่ิงจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ง่ายข้ึน

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมเล่านิทานเร่ือง “อูฐ” ตอนท่ี 1 แล้วให้เด็กแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน
ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหา ตามโจทย์ท่ีผู้จัดกิจกรรมมอบให้

2. ผู้จัดกิจกรรมถามเหตุผลเด็กว่าใช้วิธีการในการแบ่งอูฐอย่างไร และผู้จัดกิจกรรมหา
เหตุผลมาหักล้างคำตอบของเด็กตามความเป็นจริง

3. ผู้จัดกิจกรรมเฉลยคำตอบ โดยการเล่านิทานเร่ือง “อูฐ” ตอนท่ี 2
4. ให้เด็กคิดตามว่า คำตอบท่ีผู้จัดกิจกรรมเฉลยตรงตามจริงหรือไม่
5. ผู้จัดกิจกรรมสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมข้างต้น ว่า “ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

น้ัน ถ้าเราคิดแบบเดิมๆ ตามความเคยชิน หรือคิดในมุมมองแคบๆ มุมเดียว จะทำให้เราไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้อย่างดี  ดังน้ันหากเรามีการปรึกษากัน หัดคิด และมองการแก้ปัญหาในแง่
มุมท่ีกว้างและหลากหลาย แตกต่างจากท่ีเราเคยคิด จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้สำเร็จมากข้ึน”
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6. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนดูภาพสถานการณ์ทีละ 1 ภาพ ประมาณ 5 ภาพ  และ
ให้เด็กคิดว่า เด็กในภาพกำลังคิดอะไร และคิดต่อว่าเด็กในภาพจะตอบโต้อย่างไร

7. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กทีละภาพ ให้เด็กแลกเปล่ียนกันว่าเด็กจินตนาการส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
แต่ละภาพเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยผู้จัดกิจกรรมรวบรวมคำตอบท่ีหลากหลายของเด็ก

8. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กช่วยกันเปรียบเทียบคำตอบของเด็ก ว่าภาพที่เด็กคิดนั้นมีทั้ง
ความคิดทางบวกและลบ ซ่ึงจะส่งผลต่อการกระทำ หรือการแสดงออกต่อผู้อ่ืนแตกต่างกันอย่างไร

9. ผู้จัดกิจกรรมสรุปแนวคิดสำคัญของกิจกรรม โดยให้ข้อสรุปตามใบความรู้ว่า “เม่ือเด็ก
เจอความขัดแย้งหรือไม่พอใจผู้อ่ืน ให้ลองมองให้กว้างข้ึน หัดคิดถึงแง่มุมอ่ืนของคู่กรณีบ้าง จะช่วยให้
การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ง่ายข้ึน”

ส่ือ / อุปกรณ์

1. นิทาน เร่ือง “อูฐ”
2. ภาพสถานการณ์ต่างๆ

ภาพท่ี 1 ภาพเด็กถูกเพ่ือนทำน้ำหกรดใส่เส้ือ
ภาพท่ี 2 ให้เพ่ือนยืมหนังสือ แล้วเพ่ือนไม่เอามาคืนตามกำหนดท่ีได้ตกลงกันไว้
ภาพท่ี 3 พูดกับเพ่ือนในกลุ่มแล้ว เพ่ือนๆ ไม่สนใจ ไม่หันมาฟังเด็ก
ภาพท่ี 4 เด็กขอแม่นอนค่ำกว่าปกติ เพ่ือดูทีวีรายการสุดโปรด แต่แม่ไม่ยอม
ภาพท่ี 5 วันน้ีวันเกิดของเด็ก แต่เพ่ือนสนิท ไม่มีใครจำวันเกิดของเด็กได้เลย

การประเมินผล

1. การมีส่วนร่วมในการตอบคำถามนิทานเร่ือง “อูฐ”
2. การตอบแง่คิดทางบวกจากสถานการณ์ต่างๆ ได้
3. การสามารถแยกแยะผลท่ีเกิดข้ึนจากการคิดทางบวกและทางลบ

ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์ต่างๆ ผู้จัดกิจกรรมสามารถสร้างเร่ืองราวข้ึนใหม่ให้เหมาะสมกับอายุ และ
เร่ืองราวใกล้ตัวของเด็กท่ีผู้จัดกิจกรรมพบเห็นบ่อยๆ
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ใบกิจกรรม ฉันคิด...เธอคิด...

นิทานเร่ืองอูฐ ตอนท่ี 1

ชายชราคนหน่ึงเล้ียงอูฐ 17 ตัว  วันหน่ึงชายชราล้มป่วยหนัก ก่อนตาย เขาได้ส่ังเสียกับ
ลูกๆ ว่า “หากพ่อตาย ขอให้ลูกๆ ท้ัง 3 คน แบ่งอูฐ กัน ดังต่อไปน้ี  ให้คนโตได้อูฐไปเศษหน่ึง
ส่วนสอง  คนท่ีสองได้อูฐไปเศษหน่ึงส่วนสาม และคนเล็กได้อูฐไปเศษหน่ึงส่วนเก้า ท้ังสามคนก็เกิด
การทะเลาะกันใหญ่

ขอให้เด็กช่วยคิดหน่อยว่าท้ังสามคนควรแบ่งอูฐกันอย่างไร จึงจะถูกต้องตามเง่ือนไขท่ีชาย
ชราส่ังไว้

นิทานเร่ืองอูฐ ตอนท่ี 2

ขณะท่ีพ่ีน้องสามคนกำลังทะเลาะกันอยู่น้ัน ได้มีนักปราชญ์ท่านหน่ึงข่ีอูฐตัวหน่ึงมาเห็น
เหตุการณ์เข้า  เม่ือนักปราชญ์เข้าใจเร่ืองราวดีแล้ว จึงออกความเห็นว่า “ เอาอย่างน้ีม้ัย ฉันจะให้
พวกเธอยืมอูฐของฉันได้ นำไปแบ่งกันใหม่” เม่ือนำอูฐของนักปราชญ์ผู้น้ันมานับรวมกับอูฐท่ีมีอยู่แล้ว
17 ตัว เป็น 18 ตัว  ทั้ง 3 พี่น้องก็สามาถแบ่งอูฐกันได้ตามเงื่อนไข  และเป็นที่พอใจของ
ทุกๆ ฝ่ายอีกด้วย หลังจากน้ันนักปราชญ์ก็ข่ีอูฐของตนกลับไป

เฉลย อูฐ 18 ตัว แบ่งให้พ่ีชายคนโตคร่ึงหน่ึง เท่ากับ 9 ตัว  แบ่งให้คนท่ีสองเศษหน่ึง
ส่วนสาม เท่ากับ 6 ตัว และแบ่งให้น้องคนสุดท้อง เศษหน่ึงส่วนเก้า เท่ากับ 2 ตัว นับรวมแล้ว
เหลืออูฐ 1 ตัว คืนให้นักปราชญ์ข่ีกลับไปดังเดิม
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เด็กในภาพคิดอย่างไร.......................................................................
การตอบโต้ของเด็กในภาพ................................................................
ผลท่ีตามมาของการตอบโต้...................................................................

ภาพสถานการณ์กิจกรรม คิดได้หลายมุม

ภาพสถานการณ์ 1 เด็กถูกเพ่ือนทำน้ำหกรถใส่
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เด็กในภาพคิดอย่างไร....................................................................
การตอบโต้ของเด็กในภาพ.............................................................
ผลท่ีตามมาของการตอบโต้................................................................

ภาพสถานการณ์กิจกรรม คิดได้หลายมุม

ภาพสถานการณ์ 2 เด็กให้เพ่ือนยืมหนังสือแล้วเพ่ือนไม่เอามาคืน
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เด็กในภาพคิดอย่างไร...................................................................
การตอบโต้ของเด็กในภาพ.............................................................
ผลที่ตามมาของการตอบโต้............................................................

ภาพสถานการณ์กิจกรรม คิดได้หลายมุม

ภาพสถานการณ์ 3 เด็กพูดกับเพ่ือนแล้วเพ่ือนไม่สนใจฟัง
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เด็กในภาพคิดอย่างไร....................................................................
การตอบโต้ของเด็กในภาพ.............................................................
ผลท่ีตามมาของการตอบโต้................................................................

ภาพสถานการณ์กิจกรรม คิดได้หลายมุม

ภาพสถานการณ์ 4 เด็กขอแม่ดูรายการทีวีสุดโปรดยามค่ำแต่แม่ไม่ให้
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เด็กในภาพคิดอย่างไร.....................................................................
การตอบโต้ของเด็กในภาพ...............................................................
ผลที่ตามมาของการตอบโต้..................................................................

ภาพสถานการณ์กิจกรรม คิดได้หลายมุม

ภาพสถานการณ์ 5 วันเกิดของเด็กแต่ไม่มีเพ่ือนจำได้เลย
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ใบความรู้
กิจกรรม ฉันคิด...เธอคิด...........

บ่อยคร้ังท่ีความเข้าใจผิด  มักเกิดจากการท่ีเรามองแต่แง่มุมของเราและไม่พยายามมอง
จากจุดยืนของคู่กรณีบ้าง  ดังน้ันวิธีแก้ปัญหาข้อขัดแย้งท่ีสำคัญก็คือ ความพยายามท่ีจะมองปัญหา
ในแง่มุมของผู้อ่ืน ย่ิงถ้าสามารถมองได้มุมกว้างมากๆ ก็ย่ิงจะช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ง่ายข้ึน

ตัวอย่างความเข้าใจในเร่ืองน้ี (ผู้จัดกิจกรรมอาจหยิบยกเร่ืองราวอ่ืนๆ ของตัวเองแทน
ก็ได้)

สมมุติง่ายๆ ก็ได้ว่า ขณะท่ีเรากำลังเดินอยู่ข้างถนน มีรถคันหน่ึงแล่นมาด้วยความเร็วสูง
จนกระท่ังเม่ือผ่านเราไปอย่างรวดเร็วน้ัน ได้ทำให้น้ำข้างถนนกระฉอกข้ึนมาถูกเส้ือผ้าเราเลอะเทอะ
ไปหมด ถามว่าเราคงรู้สึกโกรธมากใช่หรือไม่  แน่นอนเราอาจจะนึกด่าว่าคนขับไม่มีมารยาทอยู่
ในใจต่อมาเราเดินไปอีกนิดหนึ่ง ก็ปรากฏว่ารถคันนี้ได้เสียหลักหัวทิ่มลงไปในคูน้ำ  เราจะรู้สึก
เช่นไร?

แน่นอนเราคงรู้สึกสมน้ำหน้าคนขับน้ันจริงๆ แต่พอเราเดินเข้าไปใกล้  เขาคลานออกมา
จากรถและพูดว่า เขากำลังจะรีบไปเย่ียมลูก ซ่ึงได้รับอุบัติเหตุหนักท่ีโรงพยาบาล

เราจะรู้สึกเช่นไรกับคำพูดของเขาขณะน้ี?
เราก็คงจะให้อภัย เพราะเราเร่ิมเข้าใจพฤติกรรมของเขามากข้ึนแล้ว ใช่หรือไม่?
มนุษย์ทุกคนก็เช่นเดียวกัน  บ่อยคร้ังความขัดแย้งใจท่ีเกิดในความสัมพันธ์มักมาจากการ

มองหรือคิดด้านเดียว โดยไม่มีข้อมูลท่ีถูกต้อง ต่อเม่ือเรารับรู้ข้อมูล หรือรู้จักคนน้ันมากข้ึน ความ
เข้าใจและการให้อภัยก็จะตามมาเอง

การหัดมองในแง่มุมของผู้อ่ืน คิดถึงใจเขาใจเรา จึงเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างมิตร และส่งเสริมมิตรภาพให้ย่ังยืน

จากแบบฝึกหัดวิเคราะห์ภาพสถานการณ์
คิดบวก ตามมาด้วยการตอบโต้ในทางบวกและผลตอบกลับจากอีกฝ่ายในทางบวก เช่น

เพื่อนทำน้ำหกใส่ เกิดจากเพื่อนไม่ตั้งใจ ก็จะให้อภัย ไม่โกรธแล้วบอกเพื่อนว่าไม่เป็นไร ผลที่
ตามมาคือไม่โกรธกับเพ่ือน

คิดลบ ตามมาด้วยการตอบโต้ในทางลบ และผลตอบกลับจากอีกฝ่ายในทางลบ เช่น เพ่ือน
ทำน้ำหกใส่ คิดว่าเพ่ือนแกล้ง ก็จะพูดคำว่าเพ่ือนกลับเพ่ือนก็จะไม่พอใจกลับมา แล้วอาจทะเลาะ
กันรุนแรงได้
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม
2. เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3. เพ่ือฝึกการทำงานร่วมกัน
4. เพ่ือจัดการคิดเพ่ือแก้ปัญหา
5. เพ่ือส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน
6. รู้จักลำดับความคิด และจัดกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ

วิธีดำเนินการ

ข้ันตอนท่ี 1 แปลงร่าง พรางกาย
1. ให้เด็กยืนเป็นวงกลม หันหน้าเข้าหากัน
2. ผู้จัดกิจกรรมเปิดเพลง แล้วให้เด็กเคล่ือนไหวตามเพลง เม่ือเพลงจบให้เด็กทำตามคำส่ัง

ของผู้จัดกิจกรรม
3. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กสองคน ต่อตัวกันเป็นนกหน่ึงตัว

เด็กสามคน ต่อตัวเป็นแมลงปอหน่ึงตัว
เด็กห้าคน ต่อตัวเป็นดอกไม้หน่ึงดอก
เด็กเจ็ดคน ต่อตัวเป็นรถยนต์หน่ึงคัน

4. ให้เด็กรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มละ 7 คน แล้วให้น่ังรวมกลุ่มหันหน้าเข้าหากัน

ข้ันตอนท่ี 2 ไข่ตลกตกไม่แตก
1. ผู้จัดกิจกรรมแจก กระดาษ เอ 4 ให้เด็กแต่ละกลุ่ม ช่วยกันออกแบบใช่ไก่หน่ึงฟอง พร้อม

อุปกรณ์ท่ีกำหนดให้ ทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ไข่ตกลงมาแตกถ้าโยนจากท่ีสูง ความสูง 3 เมตร ให้เด็ก
ช่วยกัน ออกแบบแล้วสเกตช์ภาพลงในกระดาษ เอ 4
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2. ให้เด็กนำเสนอความคิดในการออกแบบ พร้อมอภิปรายถึงเหตุผลในการออกแบบด้วย
3. ผู้จัดกิจกรรมแจกอุปกรณ์ให้เด็กแต่ละกลุ่ม ได้แก่

- ไข่ไก่ 1 ฟอง
- สำลี 1 ก้อน
- ถุงพลาสติก 1 ถุง
- ดินน้ำมัน 1 ก้อน
- หิน 1 ก้อน
- เชือกฟางยาว 5 ฟุต
- กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่น
- ถ้วยพลาสติก 1 ใบ

4. ให้เด็กทดลองประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันไข่แตก โดยให้เวลากลุ่มละ 30 นาที
5. เด็กทดลองโยนไข่จากช้ันสองของอาคาร กลุ่มท่ีไข่ไม่แตกจะได้คะแนน 10 คะแนน
6. ให้เด็กวิเคราะห์หาสาเหตุของความสำเร็จ และล้มเหลวจากการทำงาน ว่าเกิดข้ึนจาก

สาเหตุใด และจะมีวิธีการปรับปรุงการทำงานให้ดีข้ึนได้อย่างไร
7. ร่วมอภิปราย สรุปการทำงานและการทำกิจกรรมของเด็ก จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าเด็ก

ทุกกลุ่มจะได้รับอุปกรณ์และเวลา ซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการแก้ปัญหาเหมือน ๆ  กัน แต่สุดท้ายการสร้าง
ผลงานของแต่ละกลุ่มก็มีความแตกต่างกัน และผลจากการทดลองโยนไข่ลงสู่พ้ืนก็อาจมีบางกลุ่มไข่
แตก บางกลุ่มไข่ไม่แตก แสดงว่าให้ผลท่ีแตกต่างกันเช่นเดียวกัน ดังน้ัน ความคิดของแต่ละคนย่อม
ไม่เหมือนกัน เม่ือความคิดในการออกแบบ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นสาเหตุมีความแตกต่างกัน ย่อมนำไป
สู่ผลลัพธ์ท่ีไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับการกระทำของคนน่ันเอง

ส่ือ / อุปกรณ์

- กระดาษเอ 4
- ไข่ไก่
- สำลี
- ถุงพลาสติก
- ดินน้ำมัน
- หิน
- เชือกฟาง
- กระดาษหนังสือพิมพ์
- ถ้วยพลาสติก
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ใบความรู้
กิจกรรม ไข่ตลกตกไม่แตก

พัฒนาการทางความคิดของเด็กในช่วงวัยน้ีเป็นเหตุเป็นผล และสามารถต้ังกฏเกณฑ์
ได้ แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาด้าน “ตัวตน” ก็มาสู่ข้ันของการเปล่ียนแปลงอีกข้ันเช่นกัน เด็ก
ในวัยน้ีเข้าสู่ช่วงท่ีเรียกว่า Comparative Assessment คือ จะประเมินความสามารถตนเองกับเพ่ือน
ความกดดันของเด็กในช่วงวัยน้ี คือ ความคิดด้านการแข่งขัน และการเป็นเหมือนอย่างเพ่ือน การ
เรียนแบบเดิมท่ีเน้น I.Q. และการสอบแข่งขันจึงส่งผลสูงในการกระตุ้นให้เด็กต่อสู้มากข้ึน จนเกิด
ความเครียด หากเราหันมาส่งเสริมให้เด็กแข่งขันกับตนเองจะพบว่า เด็กเกิดการพัฒนาในหลาย ๆ
ด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงผลงาน (Product) ผลงานน้ันต้องเป็นงานท่ีแปลกใหม่ และ
มีคุณค่า กล่าวคือ ใช้ได้และมีคนยอมรับ ถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกระบวนการ
(Process) กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ คือการเช่ือมโยงสัมพันธ์ส่ิงของหรือความคิด ท่ีแตกต่าง
กันเข้าด้วยกัน ส่วนความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบุคคล บุคคลน้ันต้องเป็นคนท่ีมีความแปลกแยก มีความ
เป็นตัวของตัวเอง (Originality) เป็นผู้ท่ีมีความคิดคล่อง (Fluency) มีความคิดยืดหยุ่น (Flexible)
และสามารถให้รายละเอียดในความคิดน้ัน ๆ  ได้ (Elaboration)

เด็กมักมีความมั่นใจในความคิดของตนเองอย่างมากตั้งแต่เยาว์วัย ผู้จัดกิจกรรมมี
อิทธิพลอย่างย่ิงท่ีจะมีส่วนกระตุ้น หรือหยุดย้ังความม่ันใจน้ัน ผู้จัดกิจกรรมสามารถช่วยให้เด็กเห็น
คุณค่าในความคิดของตนเอง 2 ประการณ คือ

1. ผู้จัดกิจกรรมควรให้กำลังใจ ในความพยายามของเด็กในการสร้างงานสร้างสรรค์
โดยไม่คำนึงว่าผลงานน้ันจะประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใด

2. ผู้จัดกิจกรรมควรสนับสนุนให้เด็กพึ่งความรู้สึกนึกคิด หรือการตัดสินใจของ
ตัวเด็กเองมากกว่าการตัดสินใจจากบุคคลหรือส่ิงภายนอก



129




จุดประสงค์

1. เพ่ือเป็นการกระตุ้นความคิดอิสระของเด็ก
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
3. เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดคล่อง
4. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการทำงานกลุ่ม
5. เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึง
6. เพ่ือกระตุ้นความสนใจ กระตือรือร้นในการทำงาน

วิธีดำเนินการ

ข้ันตอนท่ี 1 การทบทวนความคิด (thinking exercise)
1. ผู้จัดกิจกรรมแจกกระดาษ เอ 4 ให้เด็กทุกคนในกลุ่ม
2. ให้เด็กแต่ละคน ตอบคำถามของผู้จัดกิจกรรม ดังต่อไปน้ี

ถ้าคำตอบเป็น “เพ่ือน” คำถามคืออะไร
ข้อดีของ “เพ่ือน”
ข้อเสียของ “เพ่ือน”
ถ้าไม่มี “เพ่ือน” เด็กจะคบกับใคร
เพ่ือนท่ีเราอยากคบด้วยเป็นอย่างไร

ข้ันตอนท่ี 2 การระดมความคิด (brainstorming)
1. ผู้จัดกิจกรรมแจกกระดาษให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 2 แผ่น
2. ให้เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปราย และระดมความคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เด็ก

ไม่สบายใจ อย่างน้อย 30 เหตุการณ์ลงในกระดาษ
3. ให้เด็กเลือกเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กไม่สบายใจมากที่สุด มาเพียงสองเหตุการณ์จากที่

ช่วยกันระดมความคิดไว้
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ข้ันตอนท่ี 3 วาดรูป
1. ให้ใช้เหตุการณ์ที่ช่วยกันคัดเลือกสองเหตุการณ์ มาเรียบเรียงค้นหาถึงสาเหตุของ

เหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สบายใจ และช่วยกันหาทางออกของเหตุการณ์น้ัน
2. แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 นำเสนอสาเหตุของความไม่สบายใจ และกลุ่มท่ี 2

นำเสนอทางออกของความไม่สบายใจ เป็นภาพวาดบนผืนผ้าขนาด 1 x 1.5 เมตร
3. แสดงผลงาน และเสนอความคิดประกอบผลงาน
4. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กสนทนาถึงส่ิงท่ีได้เรียนรู้ร่วมกัน

ส่ือ / อุปกรณ์

- ผ้าขาวขนาด 1 x 1.5 เมตร
- ดินสอ
- สีชอล์ค หรือสีพลาสติก

ใบความรู้
กิจกรรม เธอคือเพ่ือนรัก

การคิดอย่างมีเหตุผล และรู้จักคิดแก้ไขปัญหาต้องอาศัยการคิดอย่างมีระบบ คือ การ
รู้จักมองรู้จักพิจารณาส่ิงต่าง ๆ  โดยวิธีคิดหาสาเหตุ สืบค้นต้นเหตุ ตลอดจนผลสุดท้ายท่ีเกิดข้ึน และ
การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นศิลปะจะช่วยให้ได้สำรวจ ทดลอง ค้นพบ และแสดงออกถึง
ความคิด ความรู้และประสบการณ์ของตนเอง นอกจากนี้ศิลปะยังถือเป็นกิจกรรมแก้ปัญหา
(Problem solving) อย่างหน่ึงด้วย

การส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักคิด และคิดในด้านบวก นอกจากผู้ใหญ่จะต้องเป็นแม่แบบ
ท่ีดีแล้ว การฝึกให้เด็ก “คิดดี” ฝ่ายการลงมือปฏิบัติ หรือการลงมือทำความดี (action) จะช่วยให้
เด็กได้ขัดเกลาตนเองและเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ

การคิดอย่างมีเหตุผลในแง่บวกจะช่วยให้เด็กสามารถเพ่ิมพลังในการดำเนินชีวิตให้กับ
ตนเอง เป็นการสร้างบรรยากาศของความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และการเพ่ิมพูนความคิดเชิงบวกให้
แก่เด็ก ก่อให้เกิดความสุขท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน สำหรับการเพ่ิมพลังด้านบวก (empowerment) ทำได้
โดย

- การสร้างรอยย้ิม
- คำช่ืนชม
- การสบตา
- การทักทาย
- การสัมผัสด้วยการกอด
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⌫⌫


จุดประสงค์

1. ฝึกทักษะการคิดระดมสมอง
2. เรียนรู้วิธีจัดการกับความกังวลใจ
3. เปล่ียนพลังเชิงลบให้เป็นด้านบวก

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กระดมสมองคิดเร่ืองท่ีแต่ละคนมีประสบการณ์ความล้มเหลว เช่น สอบตกวิชา
คณิตศาสตร์ ทำกิจกรรมเข้าจังหวะไม่ได้ เล่นกีฬาไม่เก่ง สอบเข้าโรงเรียนดัง ๆ  ไม่ได้ ต้ังใจว่าจะส่ง
การบ้านตรงเวลาทุกคร้งแต่ก็ทำไม่ได้ ข่ีจักรยานไม่ได้ ว่ายน้ำไม่เป็น เลิกโกหกไม่ได้ ฯลฯ

2. ให้เด็กจัดลำดับเรื่องที่เด็กกังวลมากที่สุดในข้อ 1 ขึ้นมา 3 เรื่องเพื่อที่จะให้เด็กรู้ว่า
ตัวเองกังวลเร่ืองใด

3. จากน้ันให้เด็กช่วยกันคิดว่าพฤติกรรมของคนท่ีประสบความล้มเหลว หรือกังวลว่าจะไม่
ประสบความสำเร็จมักจะเป็นอย่างไร เช่น กล่าวโทษคนอ่ืน เลิกล้มความต้ังใจกลางคัน รังแกคนอ่ืน
ชอบแก้ตัว ข้ีโมโห หงุดหงิด กินจุ ฯลฯ

4. คุยกับเด็กถึงพฤติกรรมในข้อ 3 บางคนอาจเป็นแบบน้ัน แต่บางคนน้ัน เม่ือกลัวความ
ล้มเหลว เขาก็ต้องพยายามมากข้ึน บางคนรู้ว่าตัวเองไม่ประสบความสำเร็จทางด้านน้ี แต่ก็หันไป
เอาดีทางอ่ืนแทน ยกตัวอย่างเช่น เรียนไม่เก่งแต่เล่นกีฬาเก่ง เป็นต้น

5. กลับไปในข้อ 2 ให้เด็กเขียนตอบว่า แต่ละคนเม่ือกังวลแล้วมีพฤติกรรมอย่างไร หาก
พบว่ามีพฤติกรรมท่ีแตกต่างหรือน่าเป็นห่วง อาจจะต้องคุยกันเป็นการส่วนตัว

6. ถามเด็กว่า เด็กคิดไหมว่าผู้จัดกิจกรรมเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
มาก ๆ เด็กส่วนใหญ่จะตอบว่า ใช่ และลองถามเหตุผลของเด็กว่าทำไมคิดเช่นน้ัน

7. ให้เด็กเข้าน่ังล้อมวงกันใกล้มากข้ึน ให้ผู้จัดกิจกรรมเล่าถึงประสบการณ์ความล้มเหลว
ในชีวิตให้เด็กฟังด้วยความจริงใจและซ่ือสัตย์ ไม่ใช่เป็นการแสดง คุยกับเด็กถึงห้วงเวลาน้ันท่ีสามารถ
ผ่านมาได้ เปิดโอกาสให้เด็กได้ซักถามเพิ่มเติม (หากผู้จัดกิจกรรมไม่มีประสบการณ์ตรง ก็ต้อง
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ทำการบ้านค้นคว้าชีวิตของคนอ่ืนท่ีประสบความล้มเหลว ก่อนประสบความสำเร็จมาเล่าให้ฟัง แต่
ถ้าเป็นประสบการณ์ของผู้จัดกิจกรรมจะมีน้ำหนักมากกว่า)

8. พูดคุยหาข้อสรุป ทำนองเช่น ทุกคนก็อาจล้มเหลว หรือผิดพพลาดกันได้ เป็นเรื่อง
ธรรมดาท่ีจะล้มเหลว น่ันไม่ใช่เร่ืองคอขาดบาดตาย ไม่ใช่สุดท้ายของชีวิต ถ้าเรามุ่งม่ัน เราก็จะเอา
ชนะมันได้ และความล้มเหลวก็เป็นบทเรียนท่ีดีแก่เรา และทำให้เราเข้มแข็งข้ึน

ส่ือ / อุปกรณ์

- กระดาษ
- บอร์ด

ใบความรู้
กิจกรรม ความล้มเหลวเป็นครูท่ีดี

การท่ีเราบอกกับเด็กว่า “เธอทำได้” แปลว่าเรามีความคาดหวังในตัวเขา หมายถึงมี
ความเช่ือม่ันในความสามารถของเด็ก เช่ือว่าเขาสามารถทำได้หากเขาพยายาม ความคาดหวังต้อง
ควบคู่ไปกับความรัก ความเข้าใจ การให้กำลังใจ และการยอมรับในศักยภาพที่เด็กที่อยู่ มิใช่
คาดหวังแบบกดดันเด็ก

ควรสอนให้เด็กเห็นว่าความพยายามมีความสำคัญมากกว่าความสามารถ และความ
ผิดพลาดหรือความล้มเหลวก็เป็นส่วนหน่ึงของความสำเร็จ บางคร้ังสาเหตุความล้มเหลวของพวก
underachievers น้ันมาจากขาดความพยายาม ผู้ใหญ่ควรจะพิจารณาด้วยว่าไม่ได้มอบหมายงานท่ียาก
เกินไปให้แก่เด็ก อาจจะต้องแบ่งงานให้มีความยากง่ายแตกต่างกันตามกลุ่มของความสามารถ และ
การวัดผลของผู้ใหญ่ก็ควรวัดท่ีความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคน ไม่ใช่วัดร่วมกับเพ่ือนท้ังช้ัน

ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกำหนดเป้าหมายในการเรียนของตนเอง โดยเฉพาะในเด็ก
ท่ีเรียนอ่อน เพ่ือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ จะช่วยให้เด็กเกิดความม่ันใจมากข้ึนตามลำดับ

การท่ีเด็กจะมีเป้าหมายได้น้ัน ผู้ใหญ่ต้องสร้างความอยากให้เกิดข้ึนในตัวเด็ก เช่น อยาก
เป็นคนเก่ง อยากเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรง โดยคุยกับเด็กว่าการไปถึงจุดหมายน้ัน ดีอย่างไร คุยกับ
เด็กบ่อย ๆ  และทำชีวิตประจำวันให้มีชีวิตชีวา มีความรู้สึกสนุกในการเรียนรู้ เม่ือเด็กมีเป้าหมาย หน้าท่ี
ของผู้ใหญ่คือ ช่วยทำให้เกิดความชัดเจน และส่งเสริมความสามารถและศักยภาพในตัวเด็ก กระตุ้น
และสร้างโอกาสให้เด็ก รวมทั้งให้กำลังใจ หากเด็กทำไม่สำเร็จก็อย่าตำหนิ ควรชื่นชมในความ
พยายามอย่างสุดความสามารถของเด็ก
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จุดประสงค์

1. ให้ทุกคนได้มีประสบการณ์ของการว่ิงมินิมาราธอน
2. เพ่ือพัฒนาวินัยและแรงจูงใจ
3. เพ่ือสร้างความสนุกสนาน
4. ได้รับผลพลอยได้ในการสร้างเสริมบุคลิกภาพ

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมคุยกับเด็ก ๆ  ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายประเภทว่ิง
2. ชักชวนเด็กให้ร่วมกันจัดว่ิงมินิมาราธอน ให้เด็กมีหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการร่วมจัดกับ

ผู้จัดกิจกรรม โดยมีหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมว่ิงมินิมาราธอน
3. ให้เด็กร่วมออกแบบโปสเตอร์เชิญชวน และออกแบบเหรียญรางวัลท่ีระลึกสำหรับผู้เข้า

แข่งขันทุกคน
4. ผู้จัดกิจกรรมอธิบายถึงข้ันตอนของการท่ีจะประสบความสำเร็จในการว่ิงมินิมาราธอน

เด็กต้องซ้อมทุกวัน เร่ิมจากการว่ิงระยะส้ัน ๆ  ทุกวัน ก่อนจะเพ่ิมระยะทางข้ึนเร่ือย ๆ
5. หลังเลิกเรียนให้เด็กได้ซ้อมวิ่งร่วมกันเป็นเวลา 1 เดือน รวมถึงชักชวนคนอื่น ๆ ที่

สมัครเข้าว่ิงมาซ้อมด้วยกันทุกวัน จะช่วยให้เด็กเกิดแรงฮึกเหิมท่ีจะว่ิงให้ครบเป้าหมาย เพราะอยู่ใน
บรรยากาศท่ีกระตุ้นให้อยากว่ิงร่วมกับคนอ่ืน ๆ  เกิดความสนุกสนานโดยมีรางวัลเป็นส่ิงเสริมแรง ซ่ึง
ผู้จัดกิจกรรมควรช่วยเสริมสร้างบรรยากาศด้วย

6. เม่ือถึงวันงาน ทุกคนสามารถว่ิงมินิมาราธอนได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้
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กิจกรรม ว่ิงมินิมาราธอน
ใบความรู้

แรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กก้าวไปสู่ความสำเร็จ ถ้าเด็กขาดแรงจูงใจเด็กจะ
ไม่พยายามทำอะไรอย่างเต็มที่ ผลที่ตามมาคือเขาจะไม่อยากพยายามทำอีกต่อไปเพราะฝังใจว่า
อย่างไรก็คงไม่สำเร็จ

แรงจูงใจแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ รางวัล คำชมเชย ประกาศนียบัตร
ซึ่งเป็นสิ่งผลักดันจากภายนอกให้เราพยายามก้าวไปถึงเป้าหมาย แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ
แรงจูงใจภายใน ซ่ึงเป็นแรงผลักดันท่ีมาจากภายในตนเอง การมีเป้าหมาย มีความรู้สึกกระตือรือร้น
เช่ือว่าเราทำได้และพยายามเตรียมพร้อมด้วยการฝึกฝนตนเอง เพ่ิมประสิทธิภาพของตนเองเพ่ือไป
ให้ถึงเป้าหมายน้ัน แม้จะไม่มีรางวัลจากภายนอก แต่แรงจูงใจภายในจะทำให้เกิดความมุ่งม่ันท่ีจะทำ
ให้สำเร็จ

เด็กที่มีแรงจูงใจภายในนั้น จะยอมทำงานหนัก ต่อสู้กับอุปสรรค และพยายาม
เอาชนะอุปสรรคน้ันให้ได้ แต่เด็กท่ีมีแรงจูงใจจากภายนอกเท่าน้ัน มักจะยอมแพ้เม่ือพบกับความยาก
ลำบาก หรือเม่ือขาดแรงจูงใจภายนอก เช่น ไม่มีรางวัล ไม่มีคำชมเชยก็มักจะหมดความพยายามท่ี
จะทำต่อไป
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จุดประสงค์

1. ให้เด็กสามารถแยกแยะพฤติกรรมดีและไม่ดีได้
2. ให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของกฏเกณฑ์และปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ได้
3. ให้เด็กฝึกหัดทักษะการรับฟังผู้อ่ืน

สาระสำคัญ

การสอนให้เด็กรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรไม่ควร รู้จักกฎเกณฑ์ของสังคม เป็นพ้ืนฐาน
ให้เด็กเรียนรู้ผลของการกระทำของตนเอง และควบคุมตนเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิด เด็กเรียนรู้สิ่ง
ถูกผิดได้จากการสังเกต การเลียนแบบพฤติกรรมจากผู ้ใหญ่ และการที ่ผู ้ใหญ่บอกสอน
ส่ิงท่ีถูกต้อง โดยผู้ใหญ่ให้คำชมเชยในส่ิงท่ีดี และบอกสอนในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ด้วยการฝึกหัดให้เด็กคิด
แยกแยะถูกผิดได้ และยอมรับการถูกลงโทษหากตนเองทำผิด  การเรียนรู้ถูกผิดและยอมรับกฏเกณฑ์
ของสังคม ได้ จะทำให้เด็กเป็นคนท่ีอยู่ในสังคมได้อย่างดี ไม่ทำตัวให้เป็นปัญหาของผู้อ่ืน

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมแจกถุงถ่ัวแก่เด็กคนละ 1 ถุง ในถุงประกอบด้วยถ่ัว 4 ชนิด คละกัน คือ
ถ่ัวเขียว ถ่ัวลิสง ถ่ัวแดง และถ่ัวเหลือง

2. ผู้จัดกิจกรรมให้เวลาเด็ก 2 นาที ให้แยกประเภทถ่ัวท้ัง 4 ประเภท เป็นกองๆ
3. ผู้จัดกิจกรรมต้ังคำถามว่าเด็กมีเกณฑ์ในการแยกถ่ัวอย่างไร
4. ผู้จัดกิจกรรมพูดคุยกับเด็กว่า “ถั่วแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะของตนเอง เช่น สี

แตกต่างกัน ขนาดเมล็ดถ่ัวเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน เช่นเดียวกับคนเราแต่ละคนก็มีลักษณะท่ีแตกต่างกัน
มีท้ังลักษณะท่ีเป็นข้อดีและลักษณะท่ีเป็นข้อด้อย แตกต่างกัน

5. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคน เรียงกลุ่มเมล็ดถ่ัว ท่ีเด็กคิดว่าดีมากท่ีสุดไปหาเมล็ดท่ีดี
น้อยท่ีสุด  แล้วผู้จัดกิจกรรมสุ่มถามเด็กว่า เด็กแต่ละคนมีวิธีการหรือมีเหตุผลในการเรียงกลุ่มเมล็ดถ่ัว
จากดีท่ีสุดไปหาดีน้อยท่ีสุดอย่างไร
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6. ผู้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มเด็ก เป็นกลุ่มละ 5-6 คน ช่วยคิดร่วมกันในการเรียงกลุ่ม
เมล็ดถ่ัว จากกลุ่มท่ีคิดว่าดีท่ีสุด ไปหากลุ่มเมล็ดถ่ัวท่ีคิดว่าดีน้อยท่ีสุด แล้วผู้จัดกิจกรรมถามเด็ก
แต่ละกลุ่มว่า เด็กมีวิธีการหรือมีเหตุผลอะไรในการจัดกลุ่มเมล็ดถั่วที่ดีที่สุด ไปหากลุ่มเมล็ดถั่ว
ท่ีดีน้อยท่ีสุด

7. ผู้จัดกิจกรรมพูดคุยกับเด็กว่า คนแต่ละคนมีความคิดแตกต่างกัน มีความชอบไม่เหมือนกัน
เหมือนกับท่ีเด็กจัดเรียงเมล็ดถ่ัว บางคนคิดว่าชนิดน้ีมีประโยชน์มากกว่าต้องดีกว่า  บางคนคิดว่า
ชนิดน้ีสวยกว่าก็ต้องดีกว่า   บางคนคิดว่าเมล็ดใหญ่กว่าก็ต้องดีกว่า ท้ังท่ีทุกคนมีถ่ัวเหมือนๆ กัน
และถ่ัวทุกชนิดก็มีคุณค่าต่อร่างกายท้ังน้ัน ความคิดท่ีแตกต่างกันน้ีเห็นได้จากเม่ือเด็กเรียงถ่ัวลำพัง
คนเดียวกับเม่ือช่วยกันเรียงเป็นกลุ่ม จะมีผลท่ีแตกต่างกัน ในขณะท่ีเราหาข้อตกลงกันน้ัน  ถ้าสมาชิก
กลุ่มส่วนใหญ่คิดตรงกัน (ซ่ึงอาจแตกต่างกับท่ีเราคิด) เราก็ต้องยอมรับ  เช่นเดียวกับเร่ืองการกระทำ
ของคนเรา  สังคมจะมีกฏเกณฑ์ของการกระทำ ถ้าคนส่วนมากในสังคมยอมรับว่าสิ่งใดเป็นการ
กระทำดี เราก็ต้องยอมรับและทำส่ิงน้ัน ถ้าคนในสังคมเห็นว่าส่ิงน้ันไม่ดี ไม่ยอมรับ เราก็ไม่ควรกระทำ

8. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กยืนล้อมกันเป็นวงกลม  และผู้จัดกิจกรรมอยู่กลางกลุ่ม หยิบ
แผ่นป้ายการกระทำต่างๆ ให้เด็กดูภาพการ์ตูนแสดงกิริยาต่างๆ ท้ังท่ีดีและไม่ดี คร้ัละ 1 ภาพถ้า
เด็กรู้สึกดีกับการกระทำน้ันให้ก้าวไปข้างหน้าหน่ึงก้าว ถ้ารู้สึกเฉยๆ ให้อยู่กับท่ี ถ้ารู้สึกไม่ดีกับการ
กระทำน้ันให้ก้าวถอยหลัง หน่ึงก้าว

9. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กว่า เพราะอะไรจึงแยกการกระทำน้ันว่าดีหรือไม่ดี
10. ผู้จัดกิจกรรมสรุปให้เด็กฟังว่า  “การกระทำที่ไม่ดี คือ การกระทำที่สร้างความ

เดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อ่ืน เช่น ชกต่อยเพ่ือน ท้ิงขยะไม่ลงถัง พูดคุยขณะเรียน ส่วนการกระทำ
ดี คือ การกระทำที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อ่ืน กระทำแล้วผู้อ่ืนมีความสุข เราก็มี
ความสุขด้วย  เช่น ปลูกต้นไม้  ออกกำลังกาย  เก็บขยะ ช่วยแม่ทำงานบ้าน เป็นต้น  และการ
กระทำยังส่งผลต่อความรู้สึกของเราด้วยท้ังความรู้สึกท่ีดีและไม่ดี

11. ผู้จัดกิจกรรมให้เวลาเด็ก 5 นาที แบ่งเด็กเป็นสองแถว ให้แถวหน่ึงคิดถึงการกระทำ
ท่ีไม่ดีท่ีบ้าน หรือท่ีโรงเรียนท่ีเด็กพบให้มากท่ีสุด  แถวท่ีสองให้เขียนพฤติกรรมท่ีดีท่ีเด็กพบท่ีบ้าน
และท่ีโรงเรียนให้มากท่ีสุด ให้ออกไปเขียนเรียงกัน คร้ังละ 1 คน/1 พฤติกรรม เม่ือคนหน่ึงเขียน
เสร็จแล้วให้ว่ิงไปแตะมือเพ่ือนคนต่อไปและว่ิงไปต่อแถวด้านหลัง

12. ผู้จัดกิจกรรมสรุปให้เด็กฟังว่า  ถ้าเด็กไม่ชอบการกระทำใด เด็กก็ไม่ควรทำสิ่งนั้น
ไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่ก็ตาม และเด็กจะต้องพยายามทำส่ิงท่ีดีๆ ให้มากๆ เพ่ือให้เป็นเด็กดีของ
ทุกๆ คน

13. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคน  บอกการกระทำดีๆ ท่ีเด็กทำคนละ 1 อย่าง และผู้จัด
กิจกรรมกล่าวชมเชย พร้อมท้ังให้ข้อสรุปว่า การแสดงพฤติกรรมท่ีดีย่อมเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน และ
ทำให้เด็กภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนพฤติกรรมที ่ไม่ดีย่อมไม่เป็นที ่ยอมรับและเด็กย่อมไม่
ภาคภูมิใจในตัวเอง
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ส่ือ/อุปกรณ์

1. เมล็ดถ่ัว 4 ชนิด บรรจุในถุง จำนวนถุงเท่าจำนวนเด็ก
2. ป้ายรูปการ์ตูนแสดงการกระทำท่ีดีและไม่ดี

2.1 เด็กแย่งของเล่นจากเพ่ือน  และ ภาพเด็กแบ่งของเล่นกับเพ่ือน
2.2 เด็กโกรธและขว้างปาข้าวของในบ้าน และภาพเด็กเก็บข้าวของให้เป็นท่ี
2.3 เด็กพูดล้อเลียนเพ่ือน  และ เด็กพูดให้กำลังใจเพ่ือน
2.4 เด็กท้ิงขยะเกล่ือนกลาด และภาพเด็กช่วยกันเก็บขยะ
2.5 เด็กแอบขโมยของๆ เพ่ือน และภาพเด็กแบ่งของกินให้เพ่ือน
2.6 เด็กตะคอกใส่น้องท่ีมายุ่งกับเด็กตอนเด็กอ่านการ์ตูนอยู่ และภาพเด็กบอกน้อง

ดีๆว่า  เด๋ียวพ่ีจะไปเล่นด้วยนะ รอให้พ่ีอ่านการ์ตูนจบก่อน
2.7 เด็กทำแจกันโปรดของแม่ตกแตก และโยนความผิดว่าแมวทำหล่น กับภาพเด็ก

ยอมรับว่าเด็กทำผิดเอง
2.8 ภาพเด็กเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วไปคืนเจ้าของ  กับภาพเด็กเก็บของได้แล้วแอบ

เก็บไว้
2.9 ภาพเด็กรังแกสัตว์  กับภาพเด็กเล้ียงสัตว์
2.10ภาพเด็กแซงคิวซ้ือของ กับภาพเด็กเด็กเข้าคิวซ้ือของ

การประเมินผล

1. เด็กสามารถแยกแยะกองเมล็ดถ่ัวได้
2. เด็กบอกเหตุผลในการแยกเมล็ดถ่ัวท่ีดีมากและดีน้อยได้
3. เด็กแยกแยะและบอกเหตุผลได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นการกระทำท่ีดีและไม่ดี
4. เด็กสามารถบอกการกระทำท่ีดีของตนเองกับเพ่ือนๆ ได้

ข้อเสนอแนะ

ผู้จัดกิจกรรมสามารถทำแผ่นป้ายบอกพฤติกรรมท่ีดีและไม่ดี โดยหยิบยกพฤติกรรมท่ีดีและ
ไม่ดีให้เหมาะสมกับวัย และสภาพแวดล้อมท่ีผู้จัดกิจกรรมพบเห็นบ่อยๆ ได้
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน

ภาพสถานการณ์

 ไม่ดี การแย่งของเพ่ือน

     ดี การแบ่งของเล่นกัน
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน

ภาพสถานการณ์

 ไม่ดี การโกรธแล้วขว้างปาข้าวของ

     ดี การเก็บข้าวของให้เป็นท่ี
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน

ภาพสถานการณ์

 ไม่ดี พูดล้อเลียนเพ่ือน

     ดี พูดให้กำลังใจเพ่ือน


⌫
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน

ภาพสถานการณ์

 ไม่ดี ท้ิงขยะเกล่ือนกลาด

     ดี ช่วยกันเก็บขยะ
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน

ภาพสถานการณ์

 ไม่ดี แอบโขมยของเพ่ือน

     ดี แบ่งขนมให้เพ่ือน

⌫
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน

ภาพสถานการณ์

 ไม่ดี ตะคอกใส่น้อง

     ดี พูดกับน้องดีๆ

⌫⌫
⌫
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน

ภาพสถานการณ์

 ไม่ดี ทำผิดแล้วโทษแมว

     ดี ทำผิดแล้วยอมรับผิด
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน

ภาพสถานการณ์

 ไม่ดี เก็บของได้แล้วไม่คืนเจ้าของ

     ดี เก็บของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน

ภาพสถานการณ์

 ไม่ดี รังแกสัตว์

     ดี เมตตาสัตว์
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมแยกถ่ัวแยกคน

ภาพสถานการณ์

 ไม่ดี แซงคิว

     ดี เข้าคิว


⌫

⌫⌦
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จุดประสงค์

1. ให้เด็กตระหนักถึงการเคารพและให้เกียรติคนอ่ืน
2. ให้เด็กระมัดระวังในการแสดงพฤติกรรมและคำพูดท่ีไม่ดีต่อผู้อ่ืน
3. ให้เด็กเห็นว่า การพูดชมเชย ให้กำลังใจ และให้เกียรต์ิยกย่องเพ่ือน เป็นส่วนหน่ึงใน

การสร้างห้องเรียนให้มีความสุข

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กนั่งล้อมวงกัน
2. ผู้จัดกิจกรรมแนะนำเกมบอกรัก โดยการหันไปทางด้านขวามือให้พูดว่า “น่ารัก” ส่วนการ

หันไป ทางด้านซ้ายมือให้พูดว่า “บ้า”
3. เม่ือเด็กคนแรกเร่ิมหันหน้าไปทางใด คนถัดมาก็ต้องรับช่วงต่อ จะหันไปทางซ้าย

หรือทางขวาต่อๆ กัน หรือสลับกันก็ได้  (หันซ้าย พูดคำว่าบ้า  หันขวาพูดคำว่าน่ารัก)
4. ให้เด็กช่วยกันคิดคำด่าว่าต่างๆ ที่ทำให้เพื่อนรู้สึกแย่มากที่สุด ผู้จัดกิจกรรมเขียน

บนกระดาน
5. ผู้จัดกิจกรรมนำแลกเปล่ียนทัศนะว่า คำด่าว่าใดท่ีเด็กรู้สึกแย่เม่ือได้ยิน
6. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กคิดคำพูดด้านดี ต่างๆให้มากท่ีสุด แล้วให้เด็กเปรียบเทียบความรู้สึก

เม่ือได้ยินคำพูดท่ีดีและคำพูดท่ีไม่ดี
7. ผู้จัดกิจกรรมแจกหัวใจกระดาษสีชมพูแก่เด็กคนละ 1 ดวง
8. ผู้จัดกิจกรรมจะอ่านคำด่าว่าบนกระดานนั้นไปเรื่อยๆ หากเด็กรู้สึกว่าใจกระทบ

กระเทือนกับคำใด (อาจจะมากกว่า 1 คำก็ได้) ก็ให้พับหัวใจน้ันตรงมุมใดมุมหน่ึง ซ่ึงกว่าผู้จัดกิจกรรม
จะอ่านจบหัวใจกระดาษของเด็กบางคนก็อาจจะยับย่นไปหมด  ให้เด็กโชว์หัวใจของตนเองให้
เพ่ือนๆ ดู

9. ผู้จัดกิจกรรมอ่านคำพูดด้านบวกบนกระดานบ้าง เม่ือผู้จัดกิจกรรมอ่านคำพูดด้านบวก
ก็ให้เด็กคลายรอยพับกระดาษคืนท่ี ผู้จัดกิจกรรมต้องอ่านคำชมครบ 7 คำ เด็กจึงจะคลายรอยพับ
ได้ 1 รอย ผู้จัดกิจกรรมต้องอ่านคำพูดดีๆ จำนวนมากกว่าเด็กจะคลายรอยพับได้ท้ังหมด
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10. ผู้จัดกิจกรรมสรุปให้เด็กเห็นว่า เม่ือเด็กคลายรอยพับได้หมดแล้ว อย่างไรก็ตามหัวใจ
ดวงน้ีก็ไม่เหมือนเดิม  คือไม่เรียบร้อยและไม่สวยงามเหมือนเดิม

11. ผู้จัดกิจกรรมเล่านิทานเร่ือง “ตะปู” ให้เด็กฟัง
12. ให้เด็กสรุปว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมและนิทาน
13. ผู้จัดกิจกรรมสรุปว่า คำพูดและการกระทำไม่ดีน้ันมีผลต่อความรู้สึกของผู้อ่ืนมากมาย
การกระทำที่ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ หรือคำพูดที่ทำร้ายจิตใจของผู้อื่น จะทำให้

ผู้อ่ืนเจ็บช้ำน้ำใจ  และฝังลึกในความรู้สึก ซ่ึงแม้ว่าเราจะทำดีภายหลังอย่างไร ก็ยากจะลบเลือนได้
สนิท และทำให้เกิดความกินแหนงแคลงใจกันได้ ดังนั้นทางที่ดีเราควรระมัดระวังคำพูดและการ
กระทำของเราท่ีจะทำร้ายจิตใจผู้อ่ืน  และคิดถึงใจเขาใจเราว่าเม่ือเราไม่ชอบส่ิงใดเพ่ือนก็ย่อมไม่ชอบ
สิ่งเดียวกัน

ส่ือ / อุปกรณ์

1. กระดาษสีรูปหัวใจ เท่าจำนวนเด็ก
2. นิทานเร่ือง “ตะปู”

การประเมินผล

1. ความร่วมมือของเด็กในการทำกิจกรรม
2. เด็กสามารถบอกเปรียบเทียบความรู้สึกต่อคำพูดท่ีดีและไม่ดีได้
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ใบกิจกรรม หัวใจสลาย

นิทานเร่ืองตะปู

มีเด็กน้อยคนหน่ึงท่ีสีหน้าแสดงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนัก
พ่อของเขาจึงให้ตะปูกับเขา 1 ถุง
และบอกกับเขาว่า “ทุกคร้ังท่ีเขารู้สึกโมโห หรือโกรธใครสักคน
ให้ตอกตะปู 1 ตัวเข้าไปกับร้ัวท่ีหลังบ้าน”
วันแรกผ่านไป เด็กน้อยคนน้ันตอกตะปูเข้าไปท่ีร้ัวหลังบ้านถึง 37 ตัว
และก็ค่อย ๆ ลดจำนวนลงเร่ือย ๆ
ในแต่ละวันท่ีผ่านไป ก็ลดจํานวนลง น้อยลง น้อยลง
เพราะเขารู้สึกว่า การรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองให้สงบ
ง่ายกว่าการตอกตะปูต้ังเยอะ
และแล้ว หลังจากท่ีเขาสามารถควบคุมตนเองได้ดีข้ึน ใจเย็นมากข้ึน
เขาจึงเข้าไปพบกับพ่อ และบอกกับพ่อของเขาว่า
เขาสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้ว
ไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนท่ีเคยเป็นมา
พ่อย้ิม และบอกกับลูกชายของเขาว่า
“ถ้าเป็นเช่นน้ันจริงเจ้าต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้
โดยทุกๆ คร้ังท่ีเขาสามารถควบคุมอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเองได้
ให้ถอนตะปูออกจากร้ัวหลังบ้าน 1 ตัว ทุกคร้ัง”
วันแล้ววันเล่า เด็กน้อยคนน้ันก็ค่อยๆ ถอนตะปูออก
ทีละตัว จาก 1 เป็น 2 .... จาก 2 เป็น 3
จนในท่ีสุดตะปูท้ังหมดก็ถูกถอนออก จนหมด
เด็กน้อยดีใจมากรีบว่ิงไปบอกกับพ่อเขาว่า
“ฉันทำได้ ในท่ีสุดฉันก็ทำจนสำเร็จ !!”
พ่อไม่ได้พูดอะไร
แต่จูงมือลูกของเขาออกไปท่ีร้ัวหลังบ้าน
และบอกกับลูกว่า “ทำได้ดีมาก ลูกพ่อ”
และเจ้าลองมองกลับไปท่ีร้ัวเหล่าน้ันสิ
เจ้าเห็นหรือไม่ว่า ร้ัวน้ันมันไม่เหมือนเดิม
ไม่เหมือน..กับท่ีมันเคยเป็น
จำไว้นะลูก
เม่ือใดก็ตามท่ีเจ้าทำอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์
ส่ิงน้ันมันจะเกิดเป็นรอยแผล
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เหมือนกับการเอามีดท่ีแหลมคมไปแทงใครสักคน
ต่อให้ใช้คำพูด ว่า “ขอโทษ” สักก่ีหน
ก็ไม่อาจลบความเจ็บปวด
ไม่อาจลบรอยแผลท่ีเกิดข้ึนกับเขาคนน้ันได้
ฉันใดก็ฉันน้ัน “กับเพ่ือน” ...
เพ่ือนเปรียบเสมือน อัญมณีอันมีค่าท่ีหายาก
เป็นคนท่ีทำให้เราย้ิม
เป็นคนท่ีคอยให้กำลังใจ และยินดีเม่ือเราพบกับความสำเร็จ
เป็นคนท่ีคอยปลอบใจเราเม่ือยามเศร้า ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรา
และจริงใจกับเราเสมอ ... แสดงให้เขาเห็น
ว่าเราห่วงใยเขามากแค่ไหน
และระวังส่ิงท่ีเราทำไป ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำ
และจงจดจำไว้เสมอว่า “คำขอโทษ”
ไม่ว่าเขาจะยกโทษให้เราหรือไม่ก็ตาม
แต่ส่ิงท่ีมันเกิดข้ึน คือ
รอยร้าวท่ีเขาคงไม่อาจลืมมันได้ ...... ท้ังหมด”
หวังว่านิทานน้ีคงช่วยให้พวกเรา
อยู่ร่วมกัน ทำงาน ร่วมกัน คบกัน
ด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกันข้ึนเร่ือยๆ
ตลอดไป.....
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จุดประสงค์

1. ให้เด็กรู้จักคุณค่าของการอยู่ร่วมกันโดยการรู้จักการให้และการรับ
2. ให้เด็กฝึกหัดการเป็นผู้ให้และผู้รับในชีวิตประจำวัน

สาระสำคัญ

มนุษย์จะมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกันได้ ก็เม่ือรู้จักการให้และการรับซ่ึงกันและกัน   ผู้ท่ีรู้จัก
ให้และแบ่งปันส่ิงดีๆ แก่ผู้อ่ืน ย่อมเป็นท่ีรัก น่าคบหา ขณะท่ีคนท่ีให้ใครไม่เป็น คอยแต่จะเรียกร้อง
ส่ิงดีๆ จากผู้อ่ืนเท่าน้ัน ย่อมเป็นคนท่ีไม่น่าคบหา และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ยาก

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมแจกการ์ดภาพส่ิงของต่างๆ แก่เด็กคนละ 3 ภาพ (ภาพส่ิงของจะมีส่ิงของ
คละกันท้ังส่ิงของท่ีเด็กชอบหรือจำเป็นมาก ชอบและจำเป็นปานกลาง และส่ิงของท่ีเด็กไม่ชอบและ
ไม่จำเป็น) วิธีการแจกภาพ

- ไม่ให้เด็กเห็นภาพแต่ละภาพขณะท่ีหยิบภาพจากมือผู้จัดกิจกรรม
- เม่ือเด็กรับรูปภาพไปแล้วให้เด็กดูคนเดียวเท่าน้ัน และระวังไม่ให้คนอ่ืนๆ

เห็นรูปภาพของเด็ก
2. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กเล่นเกมส์แลกภาพกับเพ่ือน  โดยทำตามกติกาต่อไปน้ี

2.1 ให้เด็กจินตนาการว่าภาพส่ิงของท่ีเด็กได้รับเป็นส่ิงของจริงๆ
2.2 ให้เด็กแลกภาพกับเพ่ือนในเวลาท่ีผู้จัดกิจกรรมกำหนด ประมาณ 2-3 นาที โดย

เด็กจะเลือกแลกภาพใดกับใครก็ได้ ให้แลกกันคร้ังละ 1 ภาพต่อ 1 คน (แลกซ่ึงกันและกันคร้ังละ
1 ภาพ) และสามารถแลกก่ีภาพกับคนก่ีคนก็ได้  จะซ้ำคนเดิมหรือไม่ซ้ำก็ได้

2.3 ขณะท่ีเพ่ือนมาแลกภาพกับเด็ก เด็กจะต้องยินยอมแลกภาพด้วยเสมอ
ห้ามปฏิเสธว่าไม่แลก

3. ผู้จัดกิจกรรมให้สัญญาณให้หยุดเล่นเม่ือหมดเวลา
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4. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กเล่าประสบการณ์ขณะเล่นเกมส์ โดยต้ังคำถามเด็ก ถึงประสบการณ์
ในขณะที่เด็กเล่นเกมส์นี้ว่า

4.1 คร้ังแรกท่ีเด็กได้ภาพ เด็กได้ภาพอะไรบ้าง และเด็กรู้สึกอย่างไรต่อการได้ภาพ
แต่ละภาพ (ซ่ึงเด็กสมมุติว่าได้รับส่ิงของจริง ตามภาพ)

4.2 ในการแลกภาพเด็กมีวิธีการแลกภาพอย่างไรบ้าง  เหตุผลเพราะอะไร
4.3 เม่ือแลกภาพกับเพ่ือน เด็กได้ภาพอะไรบ้าง ความรู้สึกของเด็กเม่ือได้ภาพส่ิงของ

ท่ีชอบมาก ชอบปานกลางและส่ิงของท่ีไม่ชอบเป็นอย่างไร
4.4 ขณะท่ีแลกส่ิงของท่ีดี และไม่ดีให้เพ่ือน เด็กสังเกตหรือไม่ว่าเพ่ือนมีท่าทีอย่างไร

และเด็กรู้สึกอย่างไรกับท่าทีของเพ่ือน
4.5 การให้ส่ิงของท่ีดีและไม่ดีกับเพ่ือน หรือผู้อ่ืน มีผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือน

มีความแตกต่างกันหรือไม่ต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือนเม่ือเราให้ส่ิงของท่ีดีหรือไม่ดีกับเพ่ือน
5. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กช่วยกันสรุปว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณ์ในการ

เล่นเกมส์นี้
6. ผู้จัดกิจกรรมช่วยสรุปให้แง่คิดเพ่ิมเติมในคุณค่าของการให้และการรับว่า

- ธรรมชาติของคนเราก็ต้องการส่ิงท่ีดีๆ ให้ตนเองท้ังน้ัน  เหมือนกับการเลือกของ
คนจำนวนมากก็มักจะเก็บส่ิงดีๆ ไว้กับตัว และเลือกส่ิงไม่ดีให้กับผู้อ่ืน แต่เวลาท่ีเรารับจากผู้อ่ืน เรา
กลับอยากได้ส่ิงดีๆ และไม่ชอบใจถ้าผู้อ่ืนให้ส่ิงไม่ดีกับเรา

- ถ้าเราฝึกท่ีจะคิดถึงความต้องการของผู้อ่ืนมากข้ึน มากกว่ายึดแต่ความต้องการของ
ตัวเอง  คิดว่าคนอ่ืนก็ต้องการเช่นเดียวกับเรา และรู้จักท่ีจะให้ส่ิงดีๆ กับผู้อ่ืนมากข้ึน จะทำให้เรา
ต่างก็ให้ส่ิงดีๆ ซ่ึงกันและกัน และได้รับส่ิงดีๆ จากกันและกัน

- เราสามารถมีความสุขได้เม่ือเห็นผู้อ่ืนพอใจส่ิงดีๆ ท่ีได้รับจากเราและ ผู้ท่ีรับส่ิงดีๆ
จากเราย่อมเกิดความรู้สึกดี และเป็นมิตรต่อกัน  ดังคำกล่าวท่ีว่า “ผู้ให้ย่อมเป็นท่ีรัก”

7. ผู้จัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มเด็ก  ให้เด็กแต่ละกลุ่มระดมสมองว่า เด็กสามารถให้และรับแก่
ผูอ่ื้น ในเร่ืองอะไรบ้าง ท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน ให้เด็กแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนพูดหน้ากลุ่มใหญ่

8. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กช่วยกันสรุปการให้และการรับว่า
8.1 การให้และการรับ นอกจากให้สิ่งของแก่กันแล้ว ยังสามารถให้สิ่งอื่นๆ แก่กัน

มากมาย เช่น
- การลงแรงช่วยเหลืองานกัน
- การให้คำชมเชย และคำพูดท่ีดีแก่กัน
- การให้เวลา รับฟังกัน  การไปเย่ียมเยียมกันและกัน
- การให้ความร่วมมือในการทำส่ิงต่างๆ
- การให้อภัยเม่ือคนอ่ืนทำส่ิงผิดพลาด

8.2 เราควรท้ังรู้จักให้และรู้จักรับ  แลกเปล่ียนกัน ถ้าให้มากเกินไปไม่ดูความต้องการ
ของอีกฝ่ายหนึ่ง ก็จะทำให้การให้นั้นไม่มีคุณค่า ถ้าปฏิเสธไม่รับเลย คนให้ก็จะรู้สึกเสียใจ และ
ไม่กล้ารับของเราเช่นกัน ถ้ารับฝ่ายเดียวไม่ให้ ก็เป็นคนเห็นแก่ตัว
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8.3 เด็กๆ ก็สามารถให้ผู้ใหญ่ ได้ ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ต้องเป็นฝ่ายให้ฝ่ายเดียว เช่นให้การ
เช่ือฟัง ไม่ทำให้ผู้ใหญ่หนักใจ

ส่ือ / อุปกรณ์

การ์ดภาพส่ิงของต่างๆ  จำนวน เท่ากับ จำนวนเด็ก x 3 (ผู้จัดกิจกรรมสามารถทำการ์ด
ภาพได้ โดยตัดภาพจากแผ่นโฆษณาสินค้าของห้างสรรพค้าต่างๆ เลือกภาพท่ีมีความหลากหลาย
คละกัน ท้ังภาพส่ิงของท่ีเด็กชอบและเป็นประโยชน์ และภาพท่ีเด็กไม่ชอบและไม่เป็นประโยชน์)

การประเมินผล

1. ความร่วมมือของเด็กในการเล่นเกมส์
2. เด็กสามารถพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ขณะเล่นเกมส์ได้
3. เด็กสามารถแสดงความเห็นในคุณค่าของการให้และการรับ
4. เด็กสามารถสรุปวิธีการให้และรับได้

ข้อเสนอแนะ

ผู้จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมต่อเน่ือง เพ่ือฝึกหัดให้เด็กฝึกหัดการให้และการรับ เช่น การ
ให้เด็กให้ดาว หรือได้มีโอกาสแสดงความช่ืนชมเพ่ือนเม่ือเพ่ือนให้ส่ิงดีๆ แก่ตัวเอง
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมการให้และรับ

ตัวอย่างการ์ดภาพส่ิงของต่างๆ
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จุดประสงค์

1. ให้เด็กรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิด ความต้องการ มุมมองของผู้อื่น
ตามท่ีเป็นจริง และแสดงให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้

2. ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมในการรู้จักมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือผู้อ่ืน

สาระสำคัญ

การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ด้วยการรับรู้อารมณ์ความรู้สึก ความต้องการท้ังของตนเอง
และผู้อ่ืน และแสดงออกด้วยการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  มีน้ำใจ และช่วยเหลือเก้ือกูลผู้อ่ืน จะนำไปสู่
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมสร้างสถานการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ โดยผู้จัดกิจกรรมถือของหลายอย่างและ
หนักๆ ตรงมาท่ีห้องเรียน (พร้อมกับผู้จัดกิจกรรมทำท่าทางเหน่ือยอ่อนมาก)

1.1 ผู้จัดกิจกรรมสังเกตว่าเด็กเม่ือเห็นเหตุการณ์น้ี มีใครทำอะไรบ้าง
1.2 ผู้จัดกิจกรรมขอบคุณเด็กท่ีช่วยเหลือ
1.3 ผู้จัดกิจกรรมและเด็กพูดถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยผู้จัดกิจกรรมบอกความรู้สึกเม่ือ

เด็กช่วยเหลือ และถามความรู้สึกของเด็กท่ีเข้ามาช่วยเหลือ
1.4 ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันสรุปถึงพฤติกรรมการมีน้ำใจ ว่าเป็นส่ิงท่ีดี

2. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กจับคู่เพศเดียวกัน แสดงความรู้สึกต่อกันด้วยการกอดกันนาน
1 นาที

2.1 ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กว่าขณะท่ีกอดเพ่ือน เด็กรู้สึกอย่างไร
2.2 ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กว่าขณะท่ีเพ่ือนกอดเด็ก เด็กรู้สึกอย่างไร
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3. ผู้จัดกิจกรรมแจกภาพสถานการณ์แก่เด็กคนละ 1 ภาพ ให้เด็กเขียนคำบรรยายใต้ภาพ
ว่า

3.1 ภาพสถานการณ์ท่ีเห็นเป็นภาพเหตุการณ์อะไร หรือเกิดอะไรข้ึน
3.2 ดูภาพแล้วเด็กรู้สึกอย่างไร
3.3 คนในภาพรู้สึกอย่างไร
3.4 ถ้าเด็กพบเห็นคนในภาพ เด็กคิดจะทำอย่างไร

4. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กรวมกลุ่ม เพ่ือนท่ีได้ภาพสถานการณ์เดียวกัน  กลุ่มละ 4-5 คน
ร่วมกันสรุปความคิดเห็นของเด็กทุกคนจากสถานการณ์น้ันๆ  เขียนบนกระดาษฟลิปชาร์ต

5. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันสรุปไปสู่การรู้จักท่ีจะแสดงความเห็นอกเห็นใจและมีน้ำใจ
กับผู้อ่ืน

6. ให้เด็กรวมกลุ่ม 4-5 คน แล้วให้แต่ละคนนึกถึงเหตุการณ์และความรู้สึกจาก
ประสบการณ์จริงท่ีเด็กเคยแสดงความมีน้ำใจหรือเคยช่วยเหลือผู้อ่ืนให้เพ่ือนๆ ทราบ

7. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กส่งตัวแทนกลุ่ม 1 คนมาสรุปเร่ืองราวของกลุ่มว่าสมาชิกมีการแสดง
ความมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อ่ืนในเร่ืองอะไรบ้าง

8. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันสรุปว่า การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  ด้วยการนึกถึงความรู้สึก
ความต้องการของผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจคนท่ียากลำบาก  และมีความปรารถนาดี ต้องการให้ส่ิงดีๆ
กับผู้อ่ืน  จะทำให้บุคคลมีความเมตตากรุณา พร้อมท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในสังคมก็จะมีการ
ให้และการรับต่อกัน ทำให้บุคคลอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ส่ือ / อุปกรณ์

ภาพสถานการณ์ต่างๆ จากหนังสือพิมพ์, นิตยสาร, หรือบันทึกภาพข่าวต่างๆ ท่ีเหมือนจริง
ตัวอย่างเช่น

- คนแก่นั่งขอทาน
- เด็กนั่งทานอาหารกลางวันกันอยู่ แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งไม่มีอาหารทาน นั่งมอง

ทุกคนด้วยความหิว
- ขณะกำลังเล่นกีฬา เพ่ือนคนหน่ึงหกล้มหัวเข่าแตก
- เด็กๆ ท่ีภาคใต้ประสบภัยซึนามิ
- เด็กใส่เส้ือผ้าขาดๆ มาโรงเรียน
- คุณแม่กำลังวุ่นวายกับงานบ้านต่างๆ ท่ียุ่งเหยิงไปหมด
- คนพิการเดินข้ามถนน
- คนท้องยืนอยู่บนรถเมล์
- เด็กเล็กๆ ร้องให้เพราะหลงทางกับแม่
- เด็กเด็กน่ังร้องให้อยู่คนเดียวในห้องเรียน

การประเมินผล
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การประเมินผล

การสังเกต
1. พฤติกรรมการมีน้ำใจ เม่ือผู้จัดกิจกรรมสร้างสถานการณ์สมมุติ
2. การแสดงความรู้สึกและข้อคิดเห็นต่อภาพสถานการณ์ต่างๆ
3. การบอกเล่าพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจและการช่วยเหลือผู้อ่ืนของตนเอง ให้เพ่ือนๆ

ทราบ

ข้อเสนอแนะ

- ผู้จัดกิจกรรมอาจปรับเปล่ียนภาพสถานการณ์เป็นสถานการณ์จำลอง หรือนิทานก็ได้
- ให้เด็กร้องเพลง หรือเขียนเรียงความท่ีแสดงถึงความมีน้ำใจและการช่วยเหลือผู้อ่ืน
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมน้ำเอยน้ำใจ

ภาพสถานการณ์
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมน้ำเอยน้ำใจ

ภาพสถานการณ์
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมน้ำเอยน้ำใจ

ภาพสถานการณ์
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมน้ำเอยน้ำใจ

ภาพสถานการณ์
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมน้ำเอยน้ำใจ

ภาพสถานการณ์
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จุดประสงค์

ให้เด็กรู้จักการปฏิบัติตามกฎของช้ันเรียน โรงเรียน ครอบครัว และสังคมได้

สาระสำคัญ

การปฏิบัติตามกฏกติกาของชั้นเรียน โรงเรียน ครอบครัวและสังคม จะทำให้บุคคล
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมเปิดเพลง “ชาติ” ให้เด็กฟัง (ผู้จัดกิจกรรมยืนตรงจนเพลงจบ)
2. ผู้จัดกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่า เด็กปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อได้ยินเพลงชาติ

จนจบ
3. ผู้จัดกิจกรรมสุ่มถามเด็ก

- เด็กท่ีลุกข้ึนยืนตรงทันทีเม่ือได้ยินเพลงชาติ ว่ายืนตรงเพราะเหตุใด
- เด็กท่ีไม่ลุกข้ึนยืนทันที เม่ือได้ยินเสียงเพลงชาติ ว่าเพราะเหตุใด

4. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันสรุปถึงพฤติกรรมการยืนตรงเม่ือได้ยินเพลงชาติ ซ่ึงเป็น
กติกาของสังคมไทยท่ีแสดงถึงความเคารพต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

5. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปน้ี
5.1 ทำไมการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีกฏกติกา
5.2 หากปฏิบัติตามกฏกติกาหรือไม่ปฏิบัติตามกฏกติกาจะเกิดผลอย่างไรบ้าง
5.3 เด็กเคยปฏิบัติตามกฏกติกาของสังคมอย่างไรบ้าง
5.4 ให้เด็กสรุปว่า มีการปฏิบัติตนตามกฏกติกาของสังคมในระดับใดบ้าง

              (ข้อสรุปของเด็กไม่ครบ ให้ผู้จัดกิจกรรมเสริมให้ครบ คือในระดับห้องเรียน โรงเรียน
ครอบครัว และชุมชน)

6. ผู้จัดกิจกรรมเลือกสถานที่ที่กว้างพอสำหรับทำกิจกรรมนี้ โดยให้เด็กทั้งหมดยืนเป็น
วงกลม  โดยถือรองเท้าของตนเองไว้  ให้ทุกคนโยนรองเท้าไปกลางวง จากน้ันให้เด็กไปหยิบรองเท้า
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ของตนให้ได้เร็วท่ีสุดแล้วกลับมายืนท่ีเดิม ผู้จัดกิจกรรมจับเวลาจนกว่าเด็กคนสุดท้ายจะหยิบรองเท้า
แล้วกลับมายืนท่ีเดิม

6.1 ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กร่วมกันอภิปรายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
6.2 ผู้จัดกิจกรรมบอกเวลาท่ีใช้ในการค้นหารองเท้าของเด็ก
6.3 ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กช่วยกันปรึกษาว่า ทำอย่างไรเด็กจึงจะหารองเท้าของ

ตนเองได้  โดยใช้เวลาน้อยลง
7. ให้เด็กทุกคนวางรองเท้าใหม่ตามท่ีร่วมกันคิดไว้ในข้อ 6.3  แล้วให้เด็กหยิบรองเท้า

ของตนให้เร็วท่ีสุด แล้วกลับมายืนท่ีเดิม ผู้จัดกิจกรรมจับเวลาจนกว่าเด็กคนสุดท้ายจะหยิบรองเท้า
แล้วกลับมายืนท่ีเดิม

7.1 ให้เด็กร่วมกันอภิปรายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
7.2 ผู้จัดกิจกรรมบอกเวลาท่ีใช้ในการค้นหารองเท้าของเด็ก

8. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กร่วมกันสรุปถึงผลดีของข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงน้ันๆ
9. แบ่งเด็กเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละเท่า ๆ กัน กำหนดให้

กลุ่มท่ี 1 ให้เด็กกำหนดข้อปฏิบัติท่ีจะทำให้เด็กอยู่ร่วมกันในห้องเรียนได้อย่างมีความสุข
กลุ่มท่ี 2 ให้เด็กกำหนดข้อปฏิบัติท่ีจะทำให้เด็กอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
กลุ่มท่ี 3 ให้เด็กกำหนดข้อปฏิบัติท่ีจะทำให้เด็กอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุข
กลุ่มท่ี 4 ให้เด็กกำหนดข้อปฏิบัติท่ีจะทำให้เด็กอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข

10. ตัวแทนเด็กแต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม ผู้จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เพ่ือน
เด็กกลุ่มอ่ืนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้

11. เด็กและผู้จัดกิจกรรมร่วมกันสรุปว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข จำเป็นต้อง
มีกฏกติกาท่ีจะนำไปสู่ความมีระเบียบวินัย ซ่ึงเร่ิมมาจากการกำหนดข้อควรปฏิบัติในสังคมย่อย ๆ   ไปสู่
สังคมใหญ่  เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน จนถึงประเทศชาติ  ท่ีเราเรียกว่า “กฎหมาย” ถือเป็น
หน้าท่ีของทุกคนในชาติต้องปฏิบัติตาม

12. ให้เด็กนำข้อตกลงท่ีได้จากอภิปรายนำไปปฏิบัติจริงและรายงานผลตามแบบรายงาน

ส่ือ / อุปกรณ์

1. เทปเพลง “ชาติ”
2. ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติตามกฏกติกา
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การประเมินผล

1. การสังเกต
- การแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย
- การนำเสนอผลงานกลุ่ม
- ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

2. แบบรายงานการปฏิบัติตามกฏกติกาของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้จัดกิจกรรมอาจปรับเปล่ียนเพลงชาติ เป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม
กับจุดประสงค์เป็นสำคัญ

2. ผู้จัดกิจกรรมควรนำข้อปฏิบัติต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันท่ีเด็กช่วยกันคิดติดป้ายนิเทศ เพ่ือ
ให้เพื่อนในห้องได้เห็นและให้เด็กฝึกหัดการควบคุมกฎกติกาซึ่งกันและกัน
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ตัวอย่าง
แบบรายงานการปฏิบัติตนตามกฏกติกา

ชื่อ-สกุล...........................................................................ชั้น.....................................................

วัน  เดือน  ปี การกระทำท่ีแสดงถึง ลายมือ ช่ือ-สกุล ความคิดเห็น
การปฏิบัติตนตามกฏ ของผู้รับรู้เหตุการณ์ ของผู้จัดกิจกรรม

กติกา

 ผู้จัดกิจกรรมอาจเสริมแรงเป็นสัญลักษณ์ดาว คะแนน หรือคำพูดเสริมแรงทางบวกก็ได้
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⌫


จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กเลือกใช้คำพูดท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ได้
2. เพ่ือให้เด็กบอกประโยชน์ของการใช้คำพูดท่ีเหมาะสมได้

สาระสำคัญ

คำพูดสำคัญท่ีเราควรจะใช้เพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในการส่ือสารคือ คำว่าสวัสดี ขอโทษ
ขอบคุณ และไม่เป็นไร

สวัสดี ควรใช้ในการทักทายเม่ือเราพบกัน จากกัน
ขอโทษ ควรใช้เม่ือเราทำผิด ทำให้ผู้อ่ืนโกรธ เสียใจผิดหวัง รำคาญใจ หรือรบกวนผู้อ่ืน
ขอบคุณ ควรใช้เม่ือผู้อ่ืนทำประโยชน์เพ่ือเรา ชมเชย ให้หรือช่วยเหลือเรา
ไม่เป็นไร ใช้เป็นการตอบรับ เม่ือผู้อ่ืนขอโทษ หรือขอบคุณเรา

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมเล่านิทานมิตรภาพ เร่ือง กระต่ายน้อยกับแครอท ให้เด็กชูป้ายคำท่ีถูกต้อง
ท่ีเป็นคำพูดของตัวละคร ตามใบกิจกรรมนิทานมิตรภาพ

2. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กช่วยกันสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากนิทาน ท่ีแสดงถึงคำพูดดีๆ เพ่ือสร้าง
มิตรภาพท่ีเด็กควรใช้  4 คำ  คือคำว่าสวัสดี ขอโทษ  ขอบคุณ ไม่เป็นไร

3. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กดูรูปภาพสถานการณ์ต่างๆ แล้วให้เด็กเติมประโยคคำพูดที่เว้น
ช่องว่างไว้ให้สมบูรณ์ ว่าเด็กจะใช้คำพูดใดในสถานการณ์ต่างๆ อย่างไร

4. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กทั้งห้องยืนเป็นวงกลม 2 วง หันหน้าเข้าหากัน  เล่นเกมส์
ส่งลูกบอลต่อๆ ให้กันไปมาระหว่างคนยืนวงนอกและวงใน โดยผู้จัดกิจกรรมเป็นคนเร่ิมต้นส่งลูกบอล
คนแรก ขณะท่ีส่งลูกบอล ต้องพูดคำพูด 1 ประโยคกับเพ่ือน โดยเป็นคำพูดท่ีข้ึนต้นคำพูดด้วย สวัสดี
หรือ ขอโทษ หรือ ขอบคุณ  ให้นึกถึงคำพูดจริงๆ ท่ีเด็กอยากพูดกับเพ่ือนคนน้ันจริงๆ เช่น คำพูด
ว่า “สวัสดีจ๊ะ อยากรู้จักเธอจัง” “ขอโทษนะท่ีวันก่อนฉันพูดจาเสียงดังกับเธอ”  “ขอบคุณนะท่ีเธอ
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ให้ฉันยืมดินสอ” เป็นต้น  และเพ่ือนท่ีรับลูกบอลก็ต้องพูดตอบ เช่น พูดคำว่า “สวัสดีเช่นกันจ๊ะ
ยินดีท่ีได้รู้จักเธอ”  “ไม่เป็นไรจ๊ะ เร่ืองเล็กน้อยเท่าน้ันเอง”  “ด้วยความยินดีจ๊ะ” เป็นต้น คนท่ีรับ
ลูกบอลแล้วก็จะเป็นคนส่งลูกบอลต่อไป ส่งต่อๆ ไปจนครบทุกคน

5. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กว่า
5.1 เด็กรู้สึกอย่างไรเม่ือเราพูดคำว่า  สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ไม่เป็นไรต่อกัน
5.2 ให้เด็กช่วยกันสรุปว่าเราใช้คำพูดว่าสวัสดี ขอบคุณ  ขอโทษ ไม่เป็นไร ใน

สถานการณ์ใดกันบ้าง
5.3 คำพูดว่าสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ไม่เป็นไร มีประโยชน์อย่างไร

6. ผู้จัดกิจกรรมสรุป ชมเชย และให้เด็กช่วยกันร้องเพลง “งามอย่างไทย”

ส่ือ / อุปกรณ์

1. นิทานมิตรภาพ
2. บัตรคำ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ไม่เป็นไร
3. ภาพสถานการณ์ต่างๆ
4. ลูกบอล
5. เพลงงามอย่างไทย

การประเมินผล

1. เด็กสามารถเติมคำจากนิทานมิตรภาพและสรุปสาระสำคัญของนิทานได้
2. เด็กสามารถเติมประโยคให้สมบูรณ์จากภาพสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. คำพูดท่ีเด็กใช้อย่างเหมาะสมขณะเล่นเกมส์ส่งบอล
4. เด็กสามารถสรุปการใช้คำพูด สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ไม่เป็นไร ได้อย่างถูกต้อง และ

บอกประโยชน์ของการใช้คำพูดท้ัง 4 คำน้ีได้
5. ประเมินจากพฤติกรรมการใช้คำพูดท่ีเหมาะสมของเด็กในห้องเรียน

ข้อเสนอแนะ

การเล่านิทานมิตรภาพ ผู้จัดกิจกรรมสามารถใส่หุ่นมือประกอบการเล่าเร่ือง จะทำให้เด็ก
รู้สึกสนุกสนานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้มากข้ึน
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ใบงาน กิจกรรมคำพูดท่ีน่าฟัง

นิทานมิตรภาพเร่ืองกระต่ายน้อยกับแครอท

กาลคร้ังหน่ึงมีกระต่ายน้อยตัวหน่ึง ได้เดินทางออกจากบ้านเพ่ือ ไปเก็บแครอทให้แม่ใน
ขณะท่ีเดินทางอยู่น้ัน กระต่ายน้อยก็เห็นหมีกับสิงโตทะเลาะกันอยู่

กระต่ายน้อย : ทำไมน้า เขาไม่พูดกันดีๆ ทำไมต้องทะเลาะกันด้วย การทะเลาะกัน
ไม่เห็นจะดีเลย ทำไมเขาต้องหน้าบ้ึง โกรธและพูดคำหยาบคายใส่กัน

                                 

จากน้ันกระต่ายน้อยก็เดินไปท่ีป่าแล้วเห็นว่า วันน้ีมีแครอทอยู่น้อยจังเลย กระต่ายน้อยเห็น
แครอทอยู่อันหน่ึง วางหล่นอยู่ท่ีพ้ืน ก็ว่ิงไปรีบเอ้ือมมือจะหยิบ ปรากฏว่ามีหนูใหญ่ตัวหน่ึงยืนอยู่ก่อน
แล้ว

กระต่ายน้อย : อุ๊ย ......(1)............ ท่ีหยิบของคุณ หนูไม่ทราบว่าเป็นของคุณค่ะ
หนูใหญ่ : ......(2).......... พอดีฉันต้องรีบหาแครอทเพ่ือจะไปต้มซุป ให้กับคุณยายท่ีป่วย

  อยู่น่ะ .........(3)............มากนะ
                                 

กระต่ายน้อยก็เดินหาแครอทต่อไป “ทำไมช่างหายากเย็นจริงๆ นะ” แล้วกระต่ายน้อย
ก็เหลือบไปเห็นลูกหมู 2 ตัว หมูขาวกับหมูดำ กำลังแย่งแครอทผลหน่ึงกันอยู่

ลูกหมูขาว : เอามานะ เอาของฉันมา เอามานี่เดี๋ยวนี้ ฉันเจอก่อน ฉันต้องได้ก่อน
ฉันก่อน ฉันก่อน

ลูกหมูดำ : ใครว่าเธอเจอก่อน ฉันเจอมันต้ังแต่เม่ือวาน อุตสาห์เอาใบไม้ปิดไว้ยังมาเห็นอีก
แล้วกระต่ายน้อยก็ยืนดู ลูกหมูดำและลูกหมูขาวแย่งแครอทกันไปมาอยู่พักใหญ่ ก็เห็นว่า

ลูกหมู 2 ตัว น้ันเหน่ือยแล้ว ต่างตัวต่างกระแทกกันล้มลุกคลุกคลานจนเน้ือตัวเจ็บช้ำไปหมด จุก
สีเขียวก็หลุดออกมาจากแครอท และแล้วแครอทก็กระเด็นตกดินเปื้อนโคลนไปหมด ส่วนหมูดำ
หงายท้องล้มลงไป  และหมูขาวกระเด็นหัวไปชนต้นไม้จนหัวแตก  พอหมูดำลุกได้ เห็นเพื่อนมี
เลือดซึมๆ จากแผลท่ีหัว  ก็มีอาการตกใจอย่างย่ิง

ลูกหมูดำ : เป็นอย่างไรบ้าง ...........(4)........... เราไม่ได้ตั้งใจ จะดึงแรงๆ ให้เธอต้อง
เจ็บอย่างน้ี ถ้าเราไม่แย่งกันเธอก็คงไม่เป็นเช่นน้ี  มา เราจะพาเธอไปทำแผล
ก่อน  (แล้วก็ช่วยพยุงหมูขาว ให้ลุกข้ึนมา)

ลูกหมูขาว : .........(5)............ฉันไม่เป็นอะไรมากหรอก แผลเล็กน้อยแค่น้ีใส่ยาเด๋ียว
ก็หาย......(6).............ที่เธอช่วยพยุงฉัน ที่จริงแค่แครอทอันเดียว เรา
ไม่น่าจะต้องแย่งกันจนเจ็บตัวอย่างน้ีเลยนะ
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ลูกหมูดำ : (ลุกไปหยิบแครอทท่ีเป้ือนโคลนมาให้ลูกหมูขาว) พร้อมกับพูดว่า “เธอเอา
แครอทอันน้ีไปเถอะเธอเจ็บอย่างน้ี คงไม่มีแรงหาแครอทอีก เธอเอาไปกิน
เถอะ”

ลูกหมูขาว : .........(9).............  แต่ฉันว่าเราแบ่งกันคนละคร่ึงดีกว่านะ
กระต่ายน้อยรู้สึกยินดีที่เหตุการณ์จบลงด้วยดี  แม้ว่าวันนั้นกระต่ายน้อยจะหาแครอท

ไม่ได้เลย แต่กระต่ายน้อยรู้แล้วล่ะว่าจะทำอย่างไร
                                 

เย็นน้ันกระต่ายน้อยกลับบ้านพร้อมกับผักบุ้งกำใหญ่ท่ีเก็บได้จากริมบึง
กระต่ายน้อย : ...........(10)...............จ๊ะแม่....แครอทน่ะหาได้ยากจริงๆ หนูเลยเก็บ

ผักบุ้งริมบึงมาให้แม่แทน แม่คงไม่ว่าอะไรนะ
แม่ยิ้มให้กระต่ายน้ำ พร้อมกับพูดว่า .................. จ๊ะลูก แม่ภูมิใจในตัวลูกมาก ลูกได้

พยายามหาแครอทอย่างดีท่ีสุดแล้วน่ีจ๊ะ
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าการใช้คำพูดท่ีสุภาพและนุ่มนวลในการช่วยเหลือและให้อภัย

ซ่ึงกันและกันทำให้เกิดมิตรภาพและเพ่ือนท่ีดี
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ใบกิจกรรมคำพูดท่ีน่าฟัง

นักเรียนจะพูดคำใดในสถานการณ์ต่อไปน้ี
1. เม่ือเราพบกัน

น้องเอ : .........................เราช่ือเอ อยู่ห้องป.1/1 เธอล่ะช่ืออะไร
น้องบีม...............................เราช่ือบีม อยู่ห้อง ป/1 เหมือนกัน ง้ันเราก็อยู่ห้องเดียวกันซินะ
น้องเอ : ..........................................................................................................................
น้องบีม :.......................................................................................................................

2. เม่ือเราทำอะไรผิดพลาด

น้องเอ : ..............................ผมทำหนังสือของผู้จัดกิจกรรมหน้านี้ขาด
ครู : .................................................................... ที่มาสารภาพกับผู้จัดกิจกรรมตรงๆ
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3. เม่ือเพ่ือนช่วยเหลือเรา

น้องเอ : ............................................................................ที่ช่วยเรายกของ
น้องบีม : ...................................................................................................

4. เม่ือเราจะจากกัน

น้องเอ  : เราคงคิดถึงนายมาก ......................................................................
น้องบีม : ........................................................................................................
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5. เม่ือเราทำให้น้องหกล้ม

น้องเอ  : ...............................................................พี่ไม่ได้ตั้งใจทำให้น้องหกล้ม
น้องแนน : ...........................................................................................................

6. เม่ือเรามาสาย เลยเวลานัด

น้องเอ : ...............................................พอดีมีอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางครับ ผมเลยมาสาย
ไปหน่อย

เพื่อนๆ:  .........................................................................................................
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7. เม่ือผู้จัดกิจกรรมให้รางวัลเรา

ครู  : .................................ที่เธอช่วยเก็บกระเป๋าสตางค์ที่ผู้จัดกิจกรรมลืมไว้ให้
น้องเอ : .........................................................................................

8. เม่ือเราทำเสียงดัง รบกวนผู้อ่ืน

บรรณารักษ์ : เด็กๆ เงียบๆ หน่อยนะจ๊ะ  ท่ีน่ีเป็นห้องสมุด ต้องการความสงบนะจ๊ะ
นักเรียน : .......................................................................................................
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9. เม่ือเราโทรศัพท์ผิดเบอร์

10. เม่ือเพ่ือนพาเราไปห้องพยาบาล

น้องเอ : ...................................................................ที่ช่วยพาเรามาห้องพยาบาล
เพื่อนๆ : ..................................................................................................................

น้องเอ : .............................................ขอพูดกับบีมหน่อยครับ
เสียงตามสาย : ............................................ที่นี่ไม่มีชื่อคนชื่อบีมนะ
น้องเอ : .....................................................................................................
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11. เม่ือพ่อไปส่งเราท่ีโรงเรียน

พ่อ : ต้ังใจเรียนนะลูก เย็นๆ พ่อจะมารับ
น้องเอ : ...........................................................................................................

12. เม่ือผู้จัดกิจกรรมชมว่าเราแต่งตัวหล่อ (สวย)

ผู้จัดกิจกรรม : วันน้ีน้องเอแต่งตัวหล่อ (สวย) จัง
น้องเอ : ..............................................................................................................
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13. เม่ือมีคนลุกให้เราน่ังบนรถประจำทาง

น้องเอ  : .....................................................................................................

14. เม่ือไปเย่ียมคุณย่า

คุณย่า :  น้องเอโตข้ึนมากเลยนะ
น้องเอ : ..............................................................................................................
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15. เม่ือเพ่ือนไปเท่ียวแล้วเอาของท่ีระลึกมาฝาก

น้องก๊ิก : เอ  เรามีของขวัญมาฝาก
น้องเอ : ............................................................................................................

16. เม่ือเพ่ือนทำน้ำหกรดเราในขณะรับประทานอาหาร

เพื่อน : .........................................................ฉันไม่ได้ตั้งใจทำน้ำหกใส่เธอ
น้องเอ...........................................................................................................
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เม่ือ เจอกัน เราทักกัน สวัสดี
สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ

เม่ือจากกัน เราลากัน สวัสดี
สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ

เม่ือใครมี จิตไมตรี ขอขอบคุณ
ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ

เม่ือผิดพล้ังไป ขออภัย ขอโทษที
ขอโทษครับ ขอโทษค่ะ
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร

ใบกิจกรรม คำพูดท่ีน่าฟัง

เพลง งามอย่างไทย
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จุดประสงค์

1. เด็กตระหนักถึงความสำคัญของการตั้งใจฟัง
2. ฝึกทักษะการส่ือความหมาย

สาระสำคัญ

การฟังอย่างใส่ใจมีผลทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและแปลความหมายได้ตรงกับความเป็นจริง
ซึ่งการฟังที่เกิดจากทั้งผู ้ส่งสารให้ข้อมูลไม่ผิดพลาดและผู้รับสารฟังอย่างใส่ใจจะทำให้การ
ส่ือสารน้ันเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

วิธีดำเนินการ

1. แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 7 คน ให้เด็กแต่ละคนในกลุ่มเข้าแถวเรียงกัน
2. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กคนแรกของแต่ละแถวออกมายืนห่างจากกลุ่ม ผู้จัดกิจกรรมกระซิบ

ข้อความให้คนแรกของกลุ่มฟัง  จากน้ันเด็กคนแรกบอกข้อความน้ีต่อๆ ให้เพ่ือนทีละคน โดยไม่ให้
คนอ่ืนได้ยิน บอกต่อกันไปจนถึงคนสุดท้ายของแถว

3. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กคนสุดท้ายว่าเพ่ือนกระซิบบอกอะไร และถามเด็กคนหัวแถวว่า
ข้อความตรงกันหรือไม่

4. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กช่วยกันอภิปรายว่า สาเหตุใดท่ีทำให้ข้อความสุดท้ายแตกต่างไปจาก
ข้อความแรก เช่น พูดเบาไป ฟังไม่ถนัด รีบเร่งเกินไป โดยผู้จัดกิจกรรมสรุปให้เด็กฟังว่า
การส่ือสารข้อความผ่านจากคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึงเป็นเร่ืองท่ีต้องอาศัยความใส่ใจในการฟัง

5. ผู้จัดกิจกรรมแจกข้อความให้เด็กแต่ละกลุ่มใหม่ ให้ทำกิจกรรมซ้ำอีกรอบ แล้วสังเกต
ว่ามีความแตกต่างจากคร้ังแรกหรือไม่ (หลังจากท่ีเด็กได้เรียนรู้ปัญหาการส่ือสารในคร้ังแรกแล้ว เด็ก
จะสามารถส่ือข้อความได้ถูกต้องมากข้ึน)
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6. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กช่วยกันสรุปวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี
ข้อความท่ีชัดเจน เช่น เขียนถูกต้อง พูดถูกต้อง ฟังชัด จะช่วยให้ผู้รับสารได้รับ

สารที่ถูกต้อง
ความผิดพลาดในการส่ือสารกิจกรรมน้ีอาจเกิดจากการท่ีคนฟัง ฟังไม่ถูกต้อง และ

ไม่มีการตรวจเช็ค ถามให้แน่ใจ หรือรีบร้อนเกินไปจึงส่ือข้อความผิด
ความผิดพลาดในการส่ือสารเกิดข้ึนได้เสมอทุกท่ีแม้ในห้องเรียน หากบรรยากาศ

ไม่เอื้อต่อการฟัง เช่น มีเสียงดังรบกวน ไม่มีสมาธิที่จะฟัง ผู้พูดพูดไม่ชัดเจน ความผิดพลาด
บางคร้ังก็เป็นเร่ืองเล็กๆ แต่บางเร่ืองก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ เช่น กรณีตัวอย่างในนิทานอีสป
เร่ืองกระต่ายต่ืนตูม  เป็นต้น

ส่ือ/อุปกรณ์

ข้อความสำหรับกระซิบ ตัวอย่างข้อความเช่น “บ้านฉันมีสีฟ้า เลี้ยงหมา เลี้ยงปลา
เล้ียงนก มีกระรอกชอบว่ิงบนต้นไม้”

การประเมินผล

1. เด็กบอกได้ว่า การกระซิบข้อความท่ีไม่ตรงกันเพราะสาเหตุอะไร
2. ผลการทำกิจกรรมในคร้ังท่ี 2 ท่ีมีการพัฒนาดีกว่าคร้ังแรก
3. ข้อคิดเห็นของเด็กต่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
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จุดประสงค์

1. เพื่อให้เด็กเห็นถึงความสำคัญในการเป็นผู้ฟังที่ดี
2. เพ่ือให้เด็กฝึกทักษะในการเป็นผู้ฟัง และมีมารยาทในการฟัง

สาระสำคัญ

การฟังเป็นทักษะเบ้ืองต้นท่ีสำคัญในการส่ือสาร ซ่ึงเด็กจะต้องมีการให้เกียรติรับฟัง    มี
ความอดทน และใส่ใจในการรับฟัง หากเด็กเรียนรู้ท่ีจะรับฟังกันและกันแล้ว จะทำให้เกิดความรู้สึก
ท่ีดีและมีสัมพันธภาพท่ีดต่ีอกัน

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ขออาสาสมัครกลุ่มละ 2 คนเป็นผู้เล่าเร่ือง โดยให้เล่า
เร่ืองท่ีเขาสนใจ เช่น รายการโทรทัศน์ท่ีชอบ หรือกิจกรรมท่ีชอบทำ ให้เวลาในการเล่าเร่ืองคนละ
2 นาที

2. ผู้จัดกิจกรรมให้ผู้เล่าเร่ืองแต่ละกลุ่มออกไปจากห้องสักครู่หน่ึง แล้วทำความตกลงกับ
เด็กอ่ืนๆ ในห้องว่า เม่ือเด็กคนแรกเล่าให้แสดงท่าทีสนใจฟังก่อน แต่เม่ือเด็กคนท่ีสองเล่า ให้แสดง
ท่าทีดังนี้

2.1. แสดงท่าทาง ไม่สนใจผู้เล่าเร่ือง โดยมองไปทางอ่ืน เปิดหนังสืออ่าน หรือหาวนอน
2.2. โต้ตอบ โดยการพูดขัดจังหวะ พูดออกนอกเร่ืองหรือแนะนำทันที

3. ให้เด็กอาสาสมัครคนที่ 1 กลับเข้ามาในห้อง แล้วไปเล่าเรื่องให้กลุ่มตัวเองฟัง โดย
เพ่ือนๆ ในกลุ่มแสดงท่าทีกับสนใจฟัง ตามท่ีผู้จัดกิจกรรมได้ทำข้อตกลงไว้

4. ให้เด็กอาสาสมัครคนที่ 2 กลับเข้ามาในห้องเป็นอันดับต่อมาแล้วเล่าเรื่องให้กลุ่ม
ตัวเองฟัง โดยเพ่ือนๆ ในกลุ่ม แสดงท่าทีไม่สนใจฟัง ตามท่ีผู้จัดกิจกรรมได้ทำข้อตกลงไว้

5. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กอาสาสมัครในแต่ละกลุ่ม ว่า
5.1 คนท่ี 1 ซ่ึงเล่าเร่ืองแล้วเพ่ือนสนใจฟัง เด็กรู้สึกอย่างไร
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5.2 คนท่ี 2 ซ่ึงเล่าเร่ืองแล้วเพ่ือนไม่สนใจฟัง เด็กรู้สึกอย่างไร
6. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปเร่ืองราวท่ีเพ่ือนเล่าให้ฟัง ท้ัง 2 เร่ือง  ซ่ึง

จะพบว่า เร่ืองแรกท่ีเด็กต้ังใจฟัง เด็กจะสรุปได้ แต่เร่ืองท่ี 2 ท่ีเด็กไม่ต้ังใจฟัง เด็กจะสรุปหรือจับ
ประเด็นไม่ได้

7. เด็กช่วยกันอภิปรายประเด็นต่อไปน้ี
7.1 เม่ือมีใครบางคนไม่ได้ฟังเราพูด เราจะรู้สึกอย่างไร
7.2 ผู้ฟังท่ีดี มีลักษณะอย่างไร
7.3 อะไรบ้างท่ีจะช่วยให้เด็กเป็นผู้ฟังท่ีดีข้ึน

8. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กช่วยกันสรุปสาระสำคัญตามใบความรู้

ประเมินผล

1. เด็กสามารถรับฟังเพ่ือนได้
2. เด็กให้ข้อคิดเห็นในการฟังที่มีประสิทธิภาพได้
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ใบความรู้
กิจกรรม ฟังให้เข้าหู

การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

1. หันหน้าเข้าหาผู้พูด มีการสบตาพอสมควร พยายามจดจ่อกับเร่ืองท่ีผู้พูดกำลังเล่า หยุด
ทำงานอ่ืนๆ ในขณะท่ีกำลังฟัง

2. ฟังเพ่ือให้เข้าใจชัดเจน เป็นการฟังเพ่ือจะได้เข้าใจความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้พูด
อย่างชัดเจน อย่าขัดจังหวะ เพ่ือจะเล่าเร่ืองให้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำของตนเองในขณะท่ีฟัง เพ่ือ
ให้เข้าใจว่าเขาพูดอย่างไร และตรวจสอบความคิดเห็น และความรู้สึกของผู้พูดซ้ำอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือ
ทบทวนความเข้าใจ

3. ถามเพ่ือขอข้อมูล ความคิดเห็น และความรู้สึกต่างๆ เพ่ิมเติมโดยกระตุ้นให้พูดมากข้ึน
ด้วยการถามคำถามว่า ทำไม ท่ีไหน อย่างไร โดยไม่ให้เป็นการขัดจังหวะ ของผู้พูด

4. จดบันทึกคำสำคัญ หรือ รายละเอียดเท่าท่ีจำเป็นเพ่ือช่วยการจำและการถามเร่ืองท่ี
กำลังฟัง
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จุดประสงค์

1. เพื่อให้เด็กเข้าใจว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) มีผลทั้งในทางบวกและ
ทางลบ

2. ฝึกทักษะการให้คำแนะนำท่ีสร้างสรรค์ และให้กำลังใจ

สาระสำคัญ

คำพูดท่ีดีสร้างสัมพันธภาพและกำลังใจ ในทางตรงข้ามคำพูดท่ีไม่สร้างสรรค์ ก็จะบ่ันทอน
ความสัมพันธ์

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมอธิบายว่าการวิจารณ์แบบสร้างสรรค์จะช่วยให้อะไรดีข้ึน แต่การวิจารณ์แบบ
ไม่สร้างสรรค์จะเป็นการทำลายกำลังใจและบ่ันทอนมิตรภาพ พร้อมกับยกตัวอย่างให้เห็น เช่น “เธอ
แต่งสีแดงแบบน้ีไม่เข้ากับผิวเธอ”  ไม่ใช่ “เธอแต่งตัวทุเรศจัง เหมือนอีกาคาบพริก” เป็นต้น

2. ให้อาสาสมัคร 1 คน ออกมาสร้างบ้านด้วยไพ่ เด็กท่ีเหลือมีหน้าท่ีให้คำแนะนำ ผู้จัด
กิจกรรมเขียนคำแนะนำท่ีเด็กพูดกับเพ่ือนบนกระดาน เช่น “สร้างฐานก่อนสิ” หรือ “เฮ้ย นายน่ี
ช้าเป็นบ้า เร็วๆ หน่อย” ฯลฯ ปล่อยให้อาสาสมัครลองสร้างบ้านอยู่นานประมาณ 3 นาที แล้วให้
หยุดสร้าง ผู้จัดกิจกรรมถามอาสาสมัครว่ารู้สึกอย่างไรกับคำแนะนำหรือคำวิจารณ์ คำพูดของเพ่ือน
บนกระดานประโยคใดท่ีช่วยให้ทำงานได้ดีข้ึน ประโยคใดท่ีทำให้บ้านพังได้

3. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ๆ  ละ 4 คน ให้ทำงานร่วมกันโดยสร้างบ้านด้วย ไพ่ 1 หลัง ร่วมกัน
ขณะที่ทำไม่ให้พูดกันเลย หลังจากผ่านไป 5 นาที สั่งให้หยุด และถามความรู้สึกเด็กว่าเป็น
อย่างไร อึดอัดไหม ถ้าไม่มีการสื ่อสารกันจะทำให้งานยากขึ ้นไหม ถ้าจะให้ง่ายต้องเป็น
อย่างไร

4. ให้เด็กสร้างบ้านด้วยไพ่ต่อ โดยผู้จัดกิจกรรมอนุญาตให้เด็กพูดคุยกันได้ แล้วถาม
เด็กว่าแบบใดท่ีทำให้งานเร็วข้ึนและเข้าใจกันได้ดีกว่า ผลของงานแบบใดดีกว่ากัน
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5. ผู้จัดกิจกรรมสรุปเร่ืองการให้ข้อมูลย้อนกลับว่า
5.1 การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีช่วยให้เกิดกำลังใจ มองเห็นแนวทางในการปรับปรุง

แก้ไข หรือหนทางท่ีจะนำไปสู่เป้าหมายได้ชัดเจน ในทางตรงกันข้ามคำวิจารณ์แบบตำหนิติเตียน
จะทำให้คนท้อถอยและล้มเลิกกลางคันได้ การสื่อสารจึงมีความสำคัญต่อการทำงานและการอยู่
ร่วมกัน ผู้ส่งสารท่ีมีความเข้าใจเร่ืองอารมณ์ มีความคิดเชิงบวก มีเหตุผลดี มีความนับถือตนเองสูง
ย่อมมีความคิดและส่งผ่านข้อความไปในทางที่เป็นบวกเสมอ จึงส่งสารอย่างสร้างสรรค์ มีความ
เข้าอกเข้าใจ ส่วนผู้รับสารก็จะถอดรหัสได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ การส่ือสารท่ีถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพน้ีช่วยรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

5.2 คนทุกคนย่อมต้องการได้รับฟัง หรือได้ยินแต่คำพูดท่ีดี
5.3 การให้ข้อมูลย้อนกลับหรือ Feedback ควรชื่นชมส่วนที่ดี และบอกว่าส่วนใดที่

บกพร่องควรแก้ไขอย่างไร ถ้าจะพูดตำหนิให้ตำหนิท่ีพฤติกรรม แต่อย่าพูดตำหนิตัวบุคคล เช่น ควร
พูดว่า “เธอคิดเลข ข้อน้ีผิด” ไม่ควรพูดว่า “เธอมันหัวข้ีเล่ือย” หรือ พูดว่า “วันน้ีเธอไม่ส่งการบ้าน”
แทนท่ีจะพูดว่า “เธอมันคนข้ีเกียจ” เป็นต้น

ส่ือ / อุปกรณ์

ไพ่ 3 สำรับ

การประเมินผล

1. สังเกตการมีส่วนร่วมกิจกรรม
2. เด็กสามารถสรุปผลการทำกิจกรรม “สร้างบ้านด้วยไพ่” ได้
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จุดประสงค์

เพื่อให้เด็กฝึกหัดทักษะการฟังอย่างใส่ใจและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการ
ทำงานร่วมกัน

สาระสำคัญ

การฟังเป็นทักษะเบ้ืองต้นเพ่ือจะสามารถรับรู้และเข้าใจส่ิงท่ีผู้อ่ืนส่งสาร การฟังท่ีดีน้ันต้อง
มีสมาธิในการฟัง ให้ใจจดจ่อกับเร่ืองราวท่ีผู้อ่ืนส่ือสาร มีการซักถามและตรวจสอบความเข้าใจให้ตรง
กัน

การรับฟังและการส่ือสารท่ีดีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อกัน และเกิดความร่วมมือกัน
ในการทำงานต่างๆ ให้สำเร็จ

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละคนเดินไปหาใบไม้มาคนละ 1 ใบ  ให้แอบซ่อนใบไม้อย่าให้
คนอ่ืนเห็น (หรือผู้จัดกิจกรรมอาจเตรียมใบไม้ท่ีมีขนาดรูปลักษณะ สีสัน แตกต่างกันไป จำนวน
ใบไม้เท่ากับจำนวนเด็ก)

2. ให้เด็กจับคู่กัน แล้วน่ังหันหลังชนกัน ให้คนหน่ึงเป็น A คนหน่ึงเป็น B
ให้ A ส่ือสารบอกลักษณะของใบไม้ท้ัง ขนาด สีสัน รูปลักษณะ และรายละเอียดต่างๆ

ของใบไม้ของตน ให้ B ฟัง โดยเป็นข้อตกลงว่า ห้าม B  หันมาดู ให้ B วาดภาพและระบายสีใบไม้
ตามคำบอกของ A โดย B สามารถซักถาม A ได้หากมีข้อสงสัย

3. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ A และ B หันหน้าคุยกัน ว่าภาพที่วาดเป็นอย่างไร ใกล้เคียง
ของจริงหรือไม่

4. ให้ B สลับเป็นผู้เล่า และ A สลับเป็นผู้วาดภาพ และพูดคุยกันเมื่อทำเสร็จแล้ว
ตามข้ันตอนท่ี 2 และ 3 อีกรอบหน่ึง
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5. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นท่ีได้จากการทำกิจกรรม โดยต้ังคำถามว่า
5.1 เด็กพอใจกับผลการทำงานหรือไม่ เพราะอะไร
5.2 อะไรเป็นข้อดีท่ีทำให้งานสำเร็จ
5.3 อะไรเป็นข้อด้อยที่เป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งน่าจะปรับปรุงแก้ไขในการทำงาน

ร่วมกัน
    5.4 เด็กจะประยุกต์ใช้กิจกรรมน้ีในชีวิตประจำวันอย่างไร
6. ผู้จัดกิจกรรมให้ข้อสรุปเร่ืองการฟังอย่างใส่ใจ ตามสาระสำคัญของกิจกรรม

ส่ือ / อุปกรณ์

1. ใบไม้ลักษณะและขนาดต่างๆ จำนวนเท่าเด็ก
2. อุปกรณ์กระดาษวาดเขียน ดินสอ สีระบาย

การประเมินผล

1. เด็กสามารถเป็นผู้ส่ือสารและผู้รับฟังได้
2. เด็กสามารถสรุปข้อคิดเห็นเร่ืองการฟังอย่างใส่ใจได้
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⌫ 


จุดประสงค์

เพ่ือให้เด็กสามารถเข้าใจถึงวิธีการในการส่ือสารโดยการเขียนเพ่ือแสดงความรู้สึก

สาระสำคัญ

การส่ือสารโดยการเขียนเป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถบันทึกข้อความไว้เพ่ือเตือนความทรงจำ และ
เป็นหลักฐานได้ดี นอกจากน้ีการเขียนยังเป็นวิธีการในการแก้ไขความขัดแย้งได้วิธีหน่ึง เน่ืองจาก
ผู้ส่งสารอาจไม่กล้าเผชิญหน้าและไม่กล้าแสดงความรู้สึกต่อผู้รับสารด้วยการพูดได้ ท่ีสำคัญการเขียน
สามารถอ่านทบทวนเพ่ือแก้ไขข้อความท่ีไม่เหมาะสม และข้อความท่ีทำลายความรู้สึกของผู้อ่านได้

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กเขียนจดหมายถึงเพ่ือนท่ีเราประทับใจและเขียนถึงในส่ิงดีๆ  อธิบายให้เขารู้ว่า
เรารู้สึกอย่างไร และอยากจะพูดส่ิงดีๆ ท่ีเขาทำอะไรให้เรา อยากช่ืนชมอะไรในตัวเขา เช่น เพ่ือนท่ี
ช่วยเราทำเวร  เพ่ือนท่ีพาเราไปห้องพยาบาล เพ่ือนท่ีช่วยตักเตือนและแนะนำเม่ือเราทำในส่ิงไม่ดี

2. ผู้จัดกิจกรรมยกตัวอย่างให้ตัวแทนมาอ่าน 2-3 ฉบับ โดยอ่านให้ผู้จัดกิจกรรมและ
เพ่ือนๆ ฟัง และถามว่าถ้าคนท่ีได้รับข้อความเหล่าน้ีจะรู้สึกอย่างไร  แล้วผู้จัดกิจกรรมเขียนความ
รู้สึกเหล่าน้ันบนกระดาน เช่น ดีใจ ปล้ืมใจ

3. ให้เด็กเขียนจดหมายถึงเพื่อนที่เคยทำให้เรารู้สึกไม่ดี เช่น ทะเลาะกัน โกรธกัน ไม่
พูดกัน และเหตุการณ์ใดท่ีทำให้เกิดความขัดแย้งท่ีอยากจะยุติและอยากจะขอโทษหรือขอร้องเพ่ือน
โดยในข้อความท่ีเขียนจะต้องมีคำท่ีแสดงความรู้สึกท่ีมีในขณะท่ีเกิดความขัดแย้ง  เช่น โกรธ  เสียใจ
ไม่สบายใจ  และความรู้สึกหลังจากเกิดความขัดแย้งแล้ว เช่น อึดอัดใจ คับข้องใจ กลุ้มใจ

4. ผู้จัดกิจกรรมสุ่มเด็ก 4-5 คน อ่านให้ผู้จัดกิจกรรมและเพื่อนๆ ฟัง แล้วให้ช่วยกัน
ขัดเกลาว่าประโยคใดท่ีเขียนแล้วทำให้คนอ่านอาจจะรู้สึกโกรธและไม่พอใจ ประโยคใดท่ีเขียนแล้ว
คนอ่านรู้สึกว่าเป็นการขอโทษและตนเองก็รู้สึกผิดและอยากท่ีจะคืนดีกับเพ่ือนเช่นกัน ผู้จัดกิจกรรม
เขียนความรู้สึกเหล่าน้ันบนกระดาน
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5. ผู้จัดกิจกรรมแนะนำให้เด็กนำจดหมายนั้นไปส่งให้เพื่อนจริงๆ กรณีที่เพื่อนอยู่ใน
ห้องเรียนด้วย ผู้จัดกิจกรรมถามความรู้สึกของเพ่ือนท่ีได้รับจดหมายว่ารู้จักอย่างไรต่อข้อความใน
จดหมาย

6. ผู้จัดกิจกรรมสรุปตามสาระสำคัญของกิจกรรม

ส่ือ / อุปกรณ์

1. กระดาษเขียนจดหมาย
2. ปากกา
3. ซองจดหมาย

การประเมินผล

1. เด็กสามารถเขียน ข้อความทางบวกกับเพ่ือนได้
2. เด็กสามารถวิเคราะห์ผลการใช้ข้อความท่ีดีและไม่ดีได้
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จุดประสงค์

1. ฝึกทักษะการส่ือสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
2. สามารถใช้คำพูดและท่าทางท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้

สาระสำคัญ

ท่าทีในการสื่อสารของบุคคลมี 3 แบบ คือเป็นฝ่ายยอมตาม (Passive) เป็นฝ่าย
เรียกร้อง (Aggressive)และฝ่ายท่ียืดหยุ่นอย่างเหมาะสม (Assertiveness)

สัมพันธภาพท่ีดีจะเกิดข้ึนได้หากสามารถประนีประนอมความต้องการของท้ังตัวเองและ
ผู ้อื ่น คือการเป็นผู ้ที ่สามารถบอกความรู ้สึกความต้องการ และรักษาสิทธิของตัวเองได้
ขณะเดียวกันก็ให้เกียรติผู้อ่ืน ไม่คุกคามหรือก้าวร้าวล่วงเกินสิทธิของผู้อ่ืน น่ันคือ การส่ือสารอย่าง
เหมาะสม ท่ีเรียกว่า “Assertiveness” หรือ “I Massage” น่ันเอง

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมอธิบายให้เด็กเข้าใจว่า ท่าทีในการส่ือสารของคนเรามี 3 รูปแบบ คือเป็น
ฝ่ายยอมตามผู้อื่น (Passive)มีชื่อว่า “คุณหงอ” เป็นฝ่ายเรียกร้องคนอื่น (Aggressive)มีชื่อว่า
“คุณระเบิด” และฝ่ายที ่ยืดหยุ ่นระหว่างความต้องการของตัวเองและผู ้อื ่นอย่างเหมาะสม
(Assertiveness)มีช่ือว่า “คุณพอดี” โดยผู้จัดกิจกรรมแสดงภาพบุคลิกของคุณหงอ, คุณระเบิด และ
คุณพอดีประกอบความเข้าใจ

2. ผู้จัดกิจกรรมขออาสาสมัครเด็ก 3 คน มาสวมบทเป็น  “ คุณหงอ” “คุณระเบิด” และ
“คุณพอดี” (โดยผู้จดักิจกรรมทำป้ายแขวนแสดงบทบาทของแต่ละคน) ให้แต่ละคนสวมบทบาท
แสดงการพูด 3 แบบในสถานการณ์เดียวกัน “ขอให้เพ่ือนคืนดินสอท่ียืมไป”

- แบบ Passive ช่ือ “คุณหงอ” พูดว่า “ฉันไม่มีดินสอใช้เลยวันน้ี” (ท่าทีกล้าๆ กลัวๆ)
- แบบ Aggressive ชื่อ “คุณระเบิด” พูดว่า “ทำไมไม่คืนดินสอของฉันเสียที

เอามาคืนเด๋ียวน้ี” (ท่าทีโกรธและไม่พอใจ)
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- แบบ Assertiveness ชื่อ “คุณพอดี”พูดว่า “ช่วยคืนดินสอที่ยืมไปด้วยนะจ๊ะ”
(ท่าทีย้ิมแย้ม แจ่มใส)

3. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กถึงความรู้สึกเม่ือได้ฟังคำพูดท้ัง 3 แบบ และถามเด็กว่า
3.1 เด็กมีพฤติกรรม ในการส่ือสาร 1 ใน3 แบบน้ี บ้างหรือไม่ อย่างไร
3.2 เด็กอยากจะพูดกับคนใดมากท่ีสุด เพราะอะไร

4. ผู้จัดกิจกรรมสรุปให้เด็กเห็นว่าวิธีการพูดท้ัง3 แบบ มีวิธีการพูดท่ีแตกต่างกันอย่างไร
ตามใบความรู้

5. หาตัวแทนแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ ในคร้ังแรกให้ใช้ท่าทีเป็นคุณหงอ,
ครั้งที่ 2 ใช้ท่าทีเป็น คุณระเบิด จากนั้นให้เด็กปรึกษาว่าจะใช้ท่าทีเป็น คุณพอดี ได้อย่างไรใน
สถานการณ์เดียวกัน  ตัวอย่างสถานการณ์

5.1 ฉากแรก (คุณหงอ) เด็กเล่นชิงช้าอยู่แล้วมีเพื่อนมาแกล้ง ผลักเด็กล้มลง
เพ่ือแย่งเล่นชิงช้า คุณหงอได้แต่ร้องไห้ และยอมให้เพ่ือนเล่นชิงช้าโดยดี

5.2 ฉากท่ี 2 (คุณระเบิด) เม่ือเพ่ือนแกล้งผลักเด็กและแย่งเล่นชิงช้า คุณระเบิดโกรธ
มาก ตรงเข้าชกต่อยเด็กคนน้ันทันที

5.3 ฉากท่ี 3 (คุณพอดี) เม่ือเพ่ือนแกล้งผลักเด็กและแย่งเล่นชิงช้า คุณพอดีพูดกับ
เพ่ือนดีๆ ว่า “ฉันเจ็บนะ ถ้าเธออยากเล่นชิงช้า เธอก็ควรขอฉันดีๆ” แล้วก็เล่นชิงช้าต่อไป โดย
ไม่ยอมให้เพ่ือนแย่งชิงช้า เพ่ือนเห็นว่า แกล้งไม่ได้ผล ก็เดินจากไป

6. ผู้จัดกิจกรรมพูดคุยกับเด็กว่ามีวิธีการอ่ืนๆ อย่างไรอีก อาจเปล่ียนสถานการณ์ แล้วให้
เด็กลองคิดบทสนทนาในท่าทีท้ัง 3 แบบเอง โดยอาจให้เด็กแบ่งกลุ่ม คิดกลุ่มละ 1 สถานการณ์
แล้วให้เด็กนำเสนอ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ ตัวอย่างสถานการณ์ เช่น

6.1 เด็กเข้าห้องน้ำ แล้วมีรุ่นพ่ีมาชักชวนให้สูบบุหร่ี เด็กจะพูดอย่างไร หากปฏิเสธแล้ว
ก็ยังรบเร้าให้สูบบุหร่ี

6.2 มีเด็กกลุ่มหน่ึงกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนาน มีเด็กอีกคนหน่ึงน่ังมอง และสนใจ
อยากเล่นด้วย  เด็กคนน้ันควรจะทำอย่างไร

6.3 เด็กกำลังเดินกลับบ้าน มีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาหา ชวนคุย ชวนไปกินขนม
ท่าทางไม่น่าไว้วางใจ เราควรจะโต้ตอบเขาอย่างไร

6.4 ขณะที่เด็กรวมกลุ่มสอนการบ้านกันอยู ่นั ้น มีเพื ่อนสองสามคนร้องเพลง
เต้นกัน ส่งเสียงดังรบกวนจนกระท่ังเด็กพูดคุยกันไม่รู้เร่ือง  เด็กจะแสดงออกกับเพ่ือนท่ีมารบกวน
อย่างไร

7. ขณะท่ีเด็กนำเสนอ ผู้จัดกิจกรรมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม
แก่เด็กในแต่ละสถานการณ์ตามใบความรู้ และให้เด็กฝึกคิดคำพูดความขั้นตอนการสื่อสารใน
ใบความรู้

8. ผู้จัดกิจกรรมสรุปถึงผลท่ีจะตามมาเม่ือใช้ท่าทีในการส่ือสารท้ัง 3 แบบ ว่าจะมีผลลัพธ์
ท่ีตามมาแตกต่างกันอย่างไร และการนำวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมไปใช้ในชีวิตประจำวัน
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ส่ือ / อุปกรณ์

ภาพแสดงความเข้าใจ “คุณหงอ” “คุณระเบิด” “คุณพอดี”

การประเมินผล

1. เด็กสามารถสวมบทบาทเป็นคนหงอ คุณระเบิด คุณพอดีได้
2. เด็กสามารถแสดงการส่ือสารท่ีพอดีได้
3. เด็กสามารถวิเคราะห์ผลท่ีตามมาของการส่ือสารแต่ละแบบได้
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ใบความรู้
เร่ืองท่าทีในการส่ือสาร

ท่าทีในการส่ือสารมี 3 แบบท่ีสำคัญ
แบบท่ี 1 Passive หรือคุณหงอ เอาแต่ต้ังรับ ยอมตามใจคนอ่ืนตลอดเวลา ไม่เอาเร่ือง

เอาราวกับใคร คุณหงอดูจะสนใจความต้องการของคนอ่ืนมากกว่าตัวเอง คุณหงอไม่ยืนยันความ
ต้องการของตัวเอง ไม่พยายามทำให้ได้ส่ิงท่ีตัวเองต้องการได้อย่างจริงจัง แต่ปล่อยให้คนอ่ืนมีอิทธิพล
เหนือตัวเอง แม้จะไม่ขัดแย้งกับใคร แต่ย่อมอึดอัดใจ ไม่สมปรารถนาในส่ิงท่ีตัวเองต้องการ ถูกคนอ่ืน
เอารัดเอาเปรียบ และเป็นเบ้ียล่างของคนอ่ืน

ลักษณะการพูด ไม่กล้าพูด ไม่กล้าบอกความรู้สึกความต้องการของตัวเอง ยอมคล้อยตาม
คนอ่ืน ท้ังท่ีลึกๆ ไม่เต็มใจ  มักจะเออออ กับผู้อ่ืนท้ังท่ีไม่เต็มใจ  ปฏิเสธผู้อ่ืนไม่เป็น

แบบท่ี 2 Aggressive หรือ คุณระเบิด คอืคนท่ีชอบก้าวร้าว รุกเร้าและบงการผู้อ่ืน  ถ้า
ตัวเองต้องการอะไรก็จะเอาส่ิงน้ันให้ได้ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้อ่ืน และใช้
วิธีการก้าวร้าวกับผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ  แม้คนแบบนี้จะเป็นคนที่ได้ในสิ่งตัวเอง
อยากได้ก็จริง แต่คนอ่ืนย่อมไม่อยากคบหา ซ่ึงจะมีผลร้ายต่อตัวเองทีหลัง

ลักษณะการพูด พูดตำหนิคนอ่ืน ใช้อารมณ์  ไม่ฟังคนอ่ืน พูดไม่สุภาพกับคนอ่ืน
แบบท่ี 3 Assertive หรือ คุณพอดี เป็นคนท่ีรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไร และไม่กลัวท่ีจะบอก

ความต้องการของตัวเองกับผู้อ่ืน แต่ก็นึกถึงความรู้สึก ความต้องการและสิทธิของผู้อ่ืนด้วย คุณพอดี
กล้าท่ีจะบอกผู้อ่ืนว่าตัวเองต้องการอะไร ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างตามต้องการ
ตลอดเวลา จึงสามารถประนีประนอมของต้องการของตัวเองกับผู้อ่ืนได้

ลักษณะการพูด ไม่ใช้อารมณ์ บอกความรู้สึกความต้องการของตัวเอง ยืนยันส่ิงท่ีตัวเอง
ต้องการได้ โดยไม่ใช้อารมณ์ และใช่คำพูดต่อผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ

ทักษะการพูดอย่างเหมาะสม

ท่าทีในการส่ือสารของบุคคล ในการส่ือสารท้ัง 3 แบบน้ัน แบบ Assertiveness เป็นทักษะ
ท่ีควรใช้ในการทำให้ผู้อ่ืนเห็นด้วยกับเรา ทำได้โดยการใช้น้ำหนักเสียง ท่าทีท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะให้
ผลดีท่ีสุดและไม่ทำลายความสัมพันธ์

การรู้จักอ้างสิทธิของตนเองให้เหมาะสมกับวัย น้ัน สัมพันธ์กับการตัดสินใจของตัวเขาเอง
เม่ือเขาถูกชักจูงไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง เช่นการถูกเพ่ือนชักชวนให้เสพยาเสพติด หรือการต้ังกลุ่มหรือ
แก๊งที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม

วิธีการพูดแบบ Assertive หรือเรียกว่า I Massge มีข้ันตอนดังน้ี
1. การพูดเพ่ือบอกความต้องการของตัวเองกับผู้อ่ืน เช่น การขอให้เพ่ือนคืนปากกาท่ี

ยืมไป การขอให้เพ่ือนช่วยทำความสะอาดห้องเรียน มีข้ันตอนดังน้ี
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1) ทำอารมณ์ให้สงบก่อน ไม่พูดขณะท่ีโกรธรุนแรง
2) บอกความรู้สึกและความต้องการของตนเอง กับเพ่ือน ตามด้วยส่ิงท่ีเพ่ือนทำให้

เราไม่สบายใจ หรือสิ่งที่ต้องการให้เพื่อนทำให้  เช่น “ฉันรู้สึกเหนื่อยที่ต้องทำความสะอาดห้อง
อยู่คนเดียว ฉันอยากให้พวกเธอมาช่วยกันทำความสะอาดบ้าง  เธอว่ายังไง”

3) แสดงความขอบคุณ เมื่อคู่สนทนาทำตาม เช่น “ดีจังเลยที่พวกเธอยินดีมา
ช่วยกันทำความสะอาดห้อง ขอบคุณมากนะ”

2. การพูดเม่ือมีความขัดแยังทางความคิด หรือความต้องการไม่ตรงกัน  เช่น  เพ่ือน
ชวนไปดูหนัง  ในขณะท่ีเด็กไม่เห็นด้วย เพราะกังวลใจว่าถ้าไปดูหนัง รายงานกลุ่มท่ีผู้จัดกิจกรรม
มอบหมายจะทำใม่เสร็จ” มีข้ันตอนดังน้ี

1) พูดถึงความรู้สึกและปัญหาแล้วแสดงความต้องการอย่างเปิดเผย เช่น “ฉันรู้สึก
กังวลใจ ถ้าเราไปดูหนังกัน งานกลุ่มคงจะไม่เสร็จ เราก็ต้องถูกผู้จัดกิจกรรมดุแน่ๆ ฉันว่าเราอย่าไปดูหนัง
เลย”

2) ถามความรู้สึกนึกคิดของคู่สนทนา พร้อมท้ังยินดีรับฟังเหตุผลและความคิดเห็น
ของคู่สนทนา เช่น “พวกเธอมีความเห็นยังไงล่ะ”

3) เม่ือเพ่ือนยอมรับเหตุผลของเรา ให้แสดงความขอบคุณหรือช่ืนชมคู่สนทนา เช่น
“ขอบคุณนะท่ีเธอฟังฉัน”

3. การพูดเม่ือต้องการปฏิเสธส่ิงท่ีตนเองไม่ต้องการกับผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น เพ่ือนชวน
ให้สูบบุหร่ีแต่เด็กไม่ต้องการทำเช่นน้ัน

1) พูดอย่างหนักแน่นถึงความรู้สึกและความต้องการของตัวเองอย่างเปิดเผยตรงไป
ตรงมา เช่น “แม่ห้ามไม่ให้ฉันยุ่งเก่ียวกับบุหร่ีและส่ิงเสพติดทุกชนิด ฉันไม่สบายใจถ้าต้องทำส่ิงท่ี
ผิด”

2) ขอความเห็นใจจากเพ่ือน “เธอคงเข้าใจเรานะ”
3) หากเพ่ือนยังคะย้ันคะยอ ให้ยืนยันความต้องการอย่างหนักแน่น แล้วหาทางออก

ให้พ้นจากสถานการณ์น้ัน “ยังไง เราก็ไม่ลองสูบ แน่ๆ เราขอตัวไปล่ะ” (แล้วรีบเดินจากไป)

คำพูดท่ีทำลายมิตรภาพท่ีไม่ควรใช้

1. คำพูดตำหนิ ผู้อ่ืนด้วยถ้อยคำรุนแรง เช่น “ เธอเป็นคนไม่มีน้ำใจ  เห็นแก่ตัว” เพราะ
ไม่มีใครชอบการตำหนิ และคนท่ีถูกตำหนิจะย่ิงโกรธ ไม่รับฟังเรา

2. คำพูดดูถูก ล้อเลียน หรือไม่ให้เกียรติ เช่น “พ่อแม่ไม่ส่ังสอนหรือไง ถึงได้กินมูมมาม
อย่างน้ี”
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมส่ือสารสร้างมิตรภาพ

ใบหน้าและท่าทางคุณหงอ
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมส่ือสารสร้างมิตรภาพ

ใบหน้าและท่าทางคุณระเบิด
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ส่ือ/อุปกรณ์ กิจกรรมส่ือสารสร้างมิตรภาพ

ใบหน้าและท่าทางคุณพอดี
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⌫


จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กได้เข้าใจถึงการใช้คำพูดและวิธีการในการประณีประนอมและไม่ทำให้เกิด
ความขัดแย้งกัน

2. เพ่ือให้เด็กสามารถใช้การไกล่เกล่ียเม่ือเจอเหตุการณ์ท่ีเส่ียงต่อการเกิดความขัดแย้ง

สาระสำคัญ

เมื่อเจอสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรง การตีความอารมณ์หรือคำพูดใน
สถานการณ์น้ันโดยไม่ยับย้ังช้ังใจหรือใช้เหตุผล มักจะก่อให้เกดิการทะเลาะวิวาทหรือการประหัต
ประหารกัน  บางคร้ังเม่ือคนสองคนทะเลาะกัน ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ก็จำเป็นจะต้องหาผู้ไกล่เกล่ีย
หรือประนีประนอม เพ่ือให้เหตุการณ์น้ันสามารถยุติได้ด้วยสันติวิธี ผู้ประนีประนอมท่ีมีการส่ือสาร
ที่ดี รับฟังทั้งสองฝ่าย และสามารถให้เหตุผล รวมทั้งการจูงใจที่ดี จะช่วยให้สองฝ่ายสามารถ
ประนีประนอมกันได้และยุติความรุนแรงและความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน

วิธีดำเนินการ

1. ให้เด็กแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 คน ให้ A และ B  คนสวมบทบาทเป็นคู่ขัดแย้งกัน C เป็น
ผู้ไกล่เกลี่ย และ D เป็นผู้สังเกตการณ์ ให้ข้อคิดเห็นว่าการไกล่เกลี่ยนั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่
อย่างไร ตามเหตุการณ์ความขัดแย้งท่ีกำหนดให้ ในใบงานกลุ่มละ 1 สถานการณ์

2. ผู้จัดกิจกรรมสุ่มเด็กบางกลุ่มในแต่ละสถานการณ์ ให้แสดงบทบาทสมมติให้เพ่ือนดู ให้
เด็กท้ังห้องช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ โดยผู้จัดกิจกรรมต้ังคำถามว่า

2.1 สถานการณ์ความขัดแยังน้ันเกิดข้ึนเพราะอะไร
2.2 คำพูดใดท่ีสร้างความขัดแย้งบ้าง
2.3 การไกล่เกล่ียเป็นอย่างไร ประสบผลสำเร็จหรือไม่ เพราะเหตุใด
2.4 ถ้าการไกล่เกล่ียไม่สำเร็จ เด็กคิดว่าควรมีวิธีการไกล่เกล่ียอย่างไรจึงจะได้ผลดี

3. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กช่วยกันสรุปวิธีการไกล่เกล่ียท่ีได้ผลในแต่ละสถานการณ์
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4. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์เดิมอีกคร้ังหน่ึง อาจ
มีการสลับตำแหน่งเป็น A B C และ D กันบ้าง ให้คนท่ีทำหน้าท่ีไกล่เกล่ีย ทดลองฝึกการส่ือสาร
ในการไกล่เกล่ียตามท่ีได้เรียนรู้มา

5. ผู้จัดกิจกรรมถามผลการฝึกในแต่ละกลุ่ม  แล้วให้เด็กสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ส่ือ / อุปกรณ์

ใบงาน สถานการณ์สมมติ

การประเมินผล

1. เด็กสามารถวิเคราะห์ว่าการขัดแย้งเกิดจากการใช้คำพูดแบบใดได้
2. เด็กวิเคราะห์ได้ว่าคำพูดไกล่เกล่ียแบบใดได้ผลและไม่ได้ผล
3. เด็กมีแนวทางในการพูดไกล่เกล่ียได้อย่างเหมาะสม
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ใบงานกิจกรรมผู้ไกล่เกล่ีย

ขอให้เด็กรวมกลุ่ม 4 คนเลือก 1 สถานการณ์ต่อไปน้ี
ให้ A  เป็นเด็กคนท่ี 1
ให้ B  เป็นเด็กคนท่ี 2
ให้ C  เป็นผู้ไกล่เกล่ีย เข้ามาพูดให้ท้ัง A และ B  ประนีประนอมกัน
ให้ D  เป็นผู้สังเกตุการณ์ วิเคราะห์ว่า C ไกล่เกล่ียได้สำเร็จหรือไม่  เพราะเหตุใด

สถานการณ์ความขัดแย้ง (1)
เด็กคนท่ี 1 : เธอยืมหนังสือของฉันไปยังไม่คืนเลยนะ
เด็กคนท่ี 2 : ยืมแค่น้ี ทำไมต้องทวง
เด็กคนที่1 : ไม่ได้ทวงแต่อยากให้รู้ว่าของของฉันซ้ือมาราคาแพง
เด็กคนที2่ : แพงมากนักหรือไง ง้ันก็น่ีแน่ะ (ขว้างออกไปในพุ่มไม้)
เด็กคนที่1 : ทำไมเธอทำแบบน้ี (ว่ิงเข้าไปจะชกหน้า)
ผู้จัดกิจกรรมช้ีแนะผู้ไกล่เกล่ีย : บอกให้เพ่ือนเข้าใจถึงการใช้สิทธิของตัวเองในการแสดง
ความเป็นเจ้าของ และมีสิทธ์ิทวงคืนได้ แต่ต้องใช้คำพูดท่ีรักษาน้ำใจกันมากกว่าการใช้อารมณ์และ
เหตุผลท่ีไม่สมควร และใช้เหตุผลจริง เช่น “เราจำเป็นต้องใช้หนังสือ ไม่รู้ว่าเธอใช้เสร็จหรือยังจ๊ะ”
เป็นต้น แล้วอาจจะให้ผู้ไกล่เกล่ียถามความรู้สึกของเพ่ือนอีกคนว่าชอบคำพูดแบบไหนมากกว่า

สถานการณ์ความขัดแย้ง (2)
เด็กคนท่ี 1 : (แซงคิวเด็กคนท่ี 2 ซ้ือไอศครีม)
เด็กคนท่ี 2 : เธอ ช่วยมาตามคิวหน่อยได้ม้ัย
เด็กคนท่ี 1 : ฉันรีบมากเลย จะซ้ือเอาไปให้น้องคนท่ีเขารออยู่
เด็กคนท่ี 2 : แต่ยังไงก็ต้องตามคิว
เด็กคนท่ี 1 : ก็น้องรออยู่ไม่ได้ยินหรือไง
เด็กคนท่ี 2 : (เดินเข้าไปจะผลักให้ล้ม)
ผู้จัดกิจกรรมช้ีแนะผู้ไกล่เกล่ีย : ท้ังสองคนต้องเข้าใจกติกา ในการซ้ือขนมและอาหาร ใครมาก่อน
ต้องได้ก่อนตามสิทธ์ิ ถ้าใครท่ีแซงคิวอาจทำให้เพ่ือนไม่อยากเล่นด้วยเพราะต่อไปต้องแย่งของเล่น
และส่ิงอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน  หากเป็นเราท่ีถูกแซงคิวบ้าง เราจะรู้สึกเช่นไร นอกเสียจากว่ามีเหตุการณ์
จำเป็นจริงๆ เช่นต้องซ้ืออาหารเพ่ือนำไปให้เพ่ือนท่ีป่วยอยู่
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สถานการณ์ความขัดแย้ง (3)
เด็กคนท่ี 1 : ฉันจะไม่ลงจากชิงช้าจนกว่าฉันจะพอใจ
เด็กคนท่ี 2 : แต่ ฉันและเพ่ือนๆ รอนานแล้วนะ
เด็กคนท่ี 1 : ฉันจะลงต่อเม่ือฉันจะบอกว่า”ลง”
เด็กคนท่ี 2 : ง้ันฉันจะไปฟ้องผู้จัดกิจกรรม
เด็กคนท่ี 1 : เชิญข่ีม้า 3 ศอกไปบอกเลย
เด็กคนท่ี 2 : (ทำท่าหยิบก้อนหินจะขว้างหน้า)
ผู้จัดกิจกรรมช้ีแนะผู้ไกล่เกล่ีย : การท่ีเราเล่นของเล่นหรือใช้ของใช้ท่ีเป็นส่วนรวมแล้วไม่แบ่งให้
ผู้อ่ืนถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัวและหยาบคายต่อผู้อ่ืน ดังน้ัน เราควรให้เพ่ือนได้ใช้สิทธ์ิท่ีทุกคนได้เหมือนกัน

สถานการณ์ความขัดแย้ง (4)
เด็กคนท่ี 1 : ฉันหิวมากกก..  (ทำท่าหยิบขนมในถาดเกือบหมด)
เด็กคนท่ี 2 : แต่ว่า น่ีเป็นขนมของพวกเราท้ังหมดนะ แล้วผู้จัดกิจกรรมก็แบ่งให้

คนละช้ิน
เด็กคนท่ี 1 : ก็ฉันหิวนี่
เด็กคนท่ี 2 : หิวแล้ว ไง ฉันก็หิวเหมือนกัน
เด็กคนท่ี 1 : แต่ฉันหิวมากกว่า
เด็กคนท่ี 2 : (ร้องไห้)
ผู้จัดกิจกรรมช้ีแนะผู้ไกล่เกล่ีย : การรับประทานอาหาร หรือการหยิบของ ท่ีมีของผู้อ่ืนรวมอยู่ด้วย
น้ันเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัว ดังน้ันควรมีการแบ่งปันกันและมีน้ำใจเช่น ถ้าเหลือขนม 3 ช้ิน และ
มีคน 2 คน เราควรแบ่งให้กับเพื่อนและให้เพื่อนตัดสินใจก่อนว่าต้องการขนมกี่ชิ้น และแบ่งให้
ทุกคนได้กินขนมเท่าๆ กัน

สถานการณ์ความขัดแย้ง (5)
เด็กคนท่ี 1 : ฉันคิดว่าเราควรจะเล่นชิงช้ากันดีกว่า
เด็กคนท่ี 2 : ไม่เอา ฉันจะเล่นม้าหมุน
เด็กคนท่ี 1 : ถ้าเธอเล่นชิงช้า ฉันสัญญาว่าจะเป็นเพ่ือนท่ีดีของเธอนะ แต่ถ้าเธอไม่

ฉันจะไม่เล่นกับเธอ
เด็กคนท่ี 2 : ไม่ ฉันจะเล่นม้าหมุน เธอมันชอบส่ังฉันทำโน่นทำน่ี ฉันไม่เล่นกับเธอ

เด็ดขาด
เด็กคนท่ี 1 : (ร้องไห้)
ผู้จัดกิจกรรมช้ีแนะผู้ไกล่เกล่ีย : การที่เราเจ้ากี้เจ้าการกับเพื่อนอาจทำให้เพื่อนไม่ชอบและ
ไม่อยากเล่นด้วย ดังน้ันเราควรมีการตัดสินใจร่วมกันก่อนการเล่น “เราควรจะมีการยกมือก่อนว่าใคร
จะเล่นม้าหมุนหรือชิงช้า” หรือ “ฉันให้เธอตัดสินใจก่อนว่าอยากจะเล่นอะไร”
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จุดประสงค์

1. เพ่ือให้เด็กได้เข้าใจถึงการวิพากษ์วิจารณ์ท่ีไม่ทำให้เกิดความรุนแรง
2. เพ่ือให้เด็กสามารถเป็นได้ท้ังผู้วิจารณ์ท่ีดีและเป็นผู้ถูกวิจารณ์ท่ีดีได้

สาระสำคัญ

ในการวิจารณ์ผู้อ่ืนจำเป็นต้องวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ และด้วยความปรารถนาดี เพ่ือท่ี
ผู้ถูกวิจารณ์ได้นำข้อวิจารณ์น้ันไปปรับปรุงการกระทำของตนเองให้ดีย่ิงข้ึน การวิจารณ์เป็นพฤติกรรม
ท่ีสามารถปรับปรุงให้ดีได้ การท่ีจะเป็นผู้วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์น้ันต้องมีทักษะในการส่ือสารและ
ผู้ถูกวิจารณ์ต้องเข้าใจถึงคำพูดของผู้วิจารณ์ว่าเป็นการติเพ่ือก่อ ไม่ใช่การทำลาย

วิธีดำเนินการ

1. ผู้จัดกิจกรรมขออาสาสมัคร 2-3 คน ให้เตรียมการพูดคนละ 1 ประเด็น อาจเป็น
หัวข้อ เพ่ือนรักของฉัน  ครอบครัวของฉัน ดาราคนโปรดของฉัน ความใฝ่ฝันของฉัน เป็นต้น

2. เม่ือเด็กคนแรกพูดจบ ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กในห้องช่วยกันวิจารณ์ข้อดี ข้อเสียของเพ่ือน
และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการพูด และเปิดโอกาสให้เพ่ือนๆ ได้วิจารณ์อย่างอิสระเก่ียวกับเน้ือหา
ว่าเข้าใจดีหรือไม่ ลีลาการพูด การใช้น้ำเสียง สายตา หรือการออกท่าทางประกอบ รวมทั้งให้
คำแนะนำและติชมด้วย

3. ผู้จัดกิจกรรมถามเด็กท่ีถูกวิจารณ์ ว่า
3.1 เด็กรู้สึกอย่างไรกับคำวิจารณ์
3.1 คำพูดใดท่ีเด็ก ชอบและไม่ชอบบ้างในการถูกวิจารณ์

4. ผู้จัดกิจกรรมอธิบายเร่ืองการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และท่าทีท่ีถูกต้องเม่ือถูกวิจารณ์
ตามใบความรู้

5. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กคนที่สอง เล่าเรื ่องของตัวเองอีกครั้ง แล้วให้เพื ่อนๆ และ
ตัวผู้พูดเองฝึกการวิจารณ์และรับการวิจารณ์ตามท่ีได้เรียนรู้มา
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6. ผู้จัดกิจกรรมให้ข้อคิดเห็น และเป็นตัวอย่างการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ในการฝึกหัด
ท่ีเด็กได้ทำในข้อ 5

7. ผู้จัดกิจกรรมให้เด็กจับคู่กันฝึกการเป็นผู้วิจารณ์และ ผู้ถูกวิจารณ์ ตามสถานการณ์ใน
ใบงาน
ตัวอย่างเช่น

ผู้วิจารณ์ : วันน้ีเธอรายงานหน้าช้ันเร็วมาก
ผู้ถูกวิจารณ์ : ขอบใจมากนะท่ีบอก รู้ตัวมานานแล้วว่าพูดเร็วต่อไปจะพูดให้ช้าลง
8. ผู้จัดกิจกรรมหยิบยกสถานการณ์ในใบงาน ถามผลการฝึกปฏิบัติของเด็ก
9. ผู้จัดกิจกรรมและเด็กช่วยกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติทั้งคำพูดของผู้วิจารณ์และผู้ถูก

วิจารณ์  แล้วสรุปผลด้วยการให้ข้อเสนอแนะตามวิธีการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ท่ีเด็กได้เรียนรู้มา.

ส่ือ / อุปกรณ์

ใบงานสถานการณ์การวิจารณ์

การประเมินผล

1. เด็กสามารถให้การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ได้
2. เด็กมีคำพูดและท่าทีท่ีเหมาะสมเม่ือถูกวิจารณ์

ข้อเสนอแนะ

- ผู้จัดกิจกรรมอาจปรับเปล่ียน เร่ืองท่ีให้เด็กวิจารณ์ เช่น อาจให้เด็กจัดการแสดงเป็น
กลุ่ม แล้วกลุ่มอ่ืนๆ วิจารณ์

- สามารถสอดแทรกกิจกรรมการวิจารณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ได้
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ใบงานกิจกรรมการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

คำช้ีแจง ให้เด็กจับคู่กันสลับเป็นผู้วิจารณ์และผู้ถูกวิจารณ์   ให้แสดงบทบาทโต้ตอบกัน ตาม
สถานการณ์ต่อไปน้ี
สถานการณ์ท่ี 1 : เม่ือเพ่ือนรับประทานอาหารเสียงดัง

ผู้วิจารณ์ พูดว่า................................................................................................
ผู้ถูกวิจารณ์ โต้ตอบ.........................................................................................

สถานการณ์ท่ี 2 : เม่ือถุงเท้าของเพ่ือนมีกล่ินโชยไปท่ัวห้อง ทำให้เพ่ือนคนอ่ืนๆ ไม่มีสมาธิในการ
อ่านหนังสือ
ผู้วิจารณ์ พูดว่า................................................................................................
ผู้ถูกวิจารณ์ โต้ตอบ.........................................................................................

สถานการณ์ท่ี 3 : เม่ือเพ่ือนมาสายทำให้ทุกคนต้องรอ
ผู้วิจารณ์ พูดว่า................................................................................................
ผู้ถูกวิจารณ์ โต้ตอบ.........................................................................................

สถานการณ์ท่ี 4 : แม่ใส่เส้ือผ้าสมัยสาวๆท่ีคับและส้ันจนเกินไป
ผู้วิจารณ์ พูดว่า................................................................................................
ผู้ถูกวิจารณ์ โต้ตอบ.........................................................................................

สถานการณ์ท่ี 5 : เพ่ือนพูดมาก ไม่ค่อยฟังคนอ่ืน
ผู้วิจารณ์ พูดว่า................................................................................................
ผู้ถูกวิจารณ์ โต้ตอบ.........................................................................................

สถานการณ์ท่ี 6 : เพ่ือนเก็บของไม่เป็นระเบียบ และหาของไม่เจอเสมอ
ผู้วิจารณ์ พูดว่า................................................................................................
ผู้ถูกวิจารณ์ โต้ตอบ.........................................................................................

สถานการณ์ท่ี 7 : เพ่ือนชอบนินทาเพ่ือนคนอ่ืนให้เด็กฟัง ซ่ึงเด็กไม่ชอบ
ผู้วิจารณ์ พูดว่า................................................................................................
ผู้ถูกวิจารณ์ โต้ตอบ.........................................................................................
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สถานการณ์ท่ี 8 : เพ่ือนชอบพูดตะคอก และส่งเสียงดัง กับเด็ก
ผู้วิจารณ์ พูดว่า................................................................................................
ผู้ถูกวิจารณ์ โต้ตอบ.........................................................................................

สถานการณ์ท่ี 9 : เพ่ือนบ่นว่าอยากผอม แต่ชอบกินของหวาน และทานอยู่ตลอดเวลา
ผู้วิจารณ์ พูดว่า................................................................................................
ผู้ถูกวิจารณ์ โต้ตอบ.........................................................................................

สถานการณ์ท่ี 10 : เพ่ือนบาดเจ็บและประสบอุบัติเหตุเสมอ เน่ืองจากชอบการเล่นผาดโผน
ผู้วิจารณ์ พูดว่า................................................................................................
ผู้ถูกวิจารณ์ โต้ตอบ.........................................................................................
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ใบความรู้
กิจกรรมการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

ผู้วิจารณ์กับผู้ที่ถูกวิจารณ์จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน ผู้ที่วิจารณ์บางคนจะมีความรู้สึก
เหมือนได้รับชัยชนะ หรือมีความรู้สึกว่าตนเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึงท่ีได้เห็นจุดด้อย ปมด้อยหรือความ
ไม่เหมาะสมของอีกฝ่าย เป็นการระบายความรู้สึกไม่พอใจ ความโกรธแค้น หรือเป็นการช้ีแจงให้อีก
ฝ่ายรู้ตัว ส่วนผู้รับคำวิจารณ์จะมีความรู้สึกอับอายเสียใจ ไม่สบายใจ วิตกกังวล ไม่ปลอดภัย
เจ็บใจ อาจทำให้เกิดอคติต่อผู้ท่ีวิจารณ์ อย่างไรก็ตาม เราสามารถทำให้ผู้วิจารณ์และผู้ถูกวิจารณ์ มี
ความรู้สึกว่าการวิจารณ์ไม่ใช่การกล่าวโทษ ว่าร้าย แต่เป็นการช้ีแนะแนวทางท่ีถูกต้อง เป็นการแสดง
ความหวังดี เป็นการแสดงความจริงใจ เหมือนกับเป็นเพื่อนแท้และผู้หวังดี คอยให้ความ
ช่วยเหลือและแนะนำอยู่เสมอ

การวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์และการยอมรับคำวิจารณ์

1. ก่อนจะวิจารณ์ใคร ให้ทำความรู้จักบุคคลท่ีเราจะวิจารณ์ว่าเขาเป็นคนมีลักษณะอย่างไร
บางคนต้องการให้ใช้วิธีท่ีนุ่มนวล บางคนต้องใช้วิธีรุนแรง บางคนวิจารณ์ไม่ได้เราก็ไม่ควรไปวิจารณ์
เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรืออาจมีปัญหาตามมา

2. เวลาจะวิจารณ์ให้วิจารณ์เป็นการส่วนตัว ไม่ควรให้มีบุคคลท่ีสามรวมอยู่ด้วย เพราะเร่ือง
ท่ีตำหนิวิจารณ์ย่อมเป็นเร่ืองท่ีไม่ดี การเรียกเขามาพูดสองต่อสองจะทำให้ผู้ถูกวิจารณ์รู้สึกว่า ผู้กล่าว
วิจารณ์น้ันเป็นผู้ปรารถนาดีต่อเขา มีความจริงใจและคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน แก้ไขส่ิงท่ี
บกพร่องในตัวเขาให้ดีข้ึน เป็นการสร้างความรู้สึกประทับใจและความซาบซ้ึงให้เกิดข้ึนแก่ผู้ถูกวิจารณ์

3. การใช้ลักษณะสีหน้าในการวิจารณ์ ไม่ควรทำสีหน้าบูดบ้ึงแสดงความโกรธให้เห็น   ควร
แสดงสีหน้าเหมือนกับคุยกันธรรมดา

4. สำเนียง(เสียง) ควรใช้สำเนียงท่ีแสดงความเห็นอกเห็นใจในความบกพร่องท่ีเกิดข้ึน
ความนุ่มนวลของน้ำเสียงท่ีวิจารณ์เป็นเหมือนการปลอบใจและเป็นกำลังใจให้ผู้ถูกวิจารณ์พร้อมท่ี
จะแก้ไขความผิดพลาดของตนให้ดีข้ึน

5. วิจารณ์การกระทำของเขาท่ีทำให้เกิดผลเสีย ซ่ึงสามารถมองเห็นได้ อย่าไปประณาม
ว่าเขา เพราะเขาเป็นคนไม่ดี แต่พยายามยกย่องให้เขาเห็นว่าเราเช่ือว่าเขาเป็นเด็กดี แต่ท่ีเขาได้แสดง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมไปน้ันเป็นเพราะอุบัติเหตุ เป็นเพราะความไม่เข้าใจ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ฯลฯ และเช่ือว่าเขาสามารถจะแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมน้ันได้อย่างแน่นอน

6. การวิจารณ์ควรวิจารณ์ในทันทีท่ีเกิดพฤติกรรม
7. ควรวิจารณ์ทีละเร่ือง
8. ก่อนวิจารณ์ใคร ควรสร้างกำลังใจให้เขาก่อน โดยพูดถึงพฤติกรรมท่ีดีท่ีเขาทำมาใน

อดีต แล้วจึงกล่าวถึงความผิดพลาดท่ีจะต้องได้รับการวิจารณ์
9. สร้างความเช่ือม่ันให้แก่เขาว่าเขาสามารถแก้ไขในส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้
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10. ให้โอกาสแก่เขาในการพิจารณาว่าจะแก้ไขความผิดพลาด หรือความบกพร่องนั้น
อย่างไร

11. ไม่วิจารณ์ในส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติทางกายภาพของเพ่ือน เพราะเป็นส่ิงท่ีแก้ไขไม่ได้  และ
เป็นจุดด้อยของเพ่ือน เช่น เรียกเพ่ือนว่า หมูตอน ดำเหมือนอีกา เป็นต้น

12. การใช้ท่าทางในการวิจารณ์ก็เป็นส่วนสำคัญ ท่ีจะทำให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างท้ัง
สองฝ่าย ท่าทางท่ีแสดงออกจะต้องไม่เป็นลักษณะเยาะเย้ย ถากถาง  เช่น เบ้ปาก มองด้วยหางตา
แต่จะเป็นการแสดงออกในลักษณะหวังดี สนใจ เช่น ใบหน้าเฉยๆ มองสบสายตา จบัมือ แตะแขน
หรือ ไหล่เบาๆ น้ำเสียงราบเรียบไม่แสดงการเยาะเย้ย เป็นต้น

ผู้ถูกวิจารณ์ควรมีท่าทีดังน้ี

1. เป็นผู้ท่ีมีความเช่ือว่าการทำส่ิงใดๆ ก็ตามย่อมมีโอกาสพลาดพล้ังได้ มิใช่ส่ิงเลวร้ายใน
ชีวิตจนแก้ไขอะไรไม่ได้

2. เป็นผู้ท่ีมีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนถือเสมือนว่า
คำวิจารณ์ของผู้อ่ืนเป็นเสมือนกระจกเงาท่ีทำให้เรารู้จักและมองเห็นตนเองได้ชัดเจนและปรับตัวให้
เป็นท่ียอมรับของสังคมได้

3. เป็นผู้ที่มีเหตุผล พยายามวิเคราะห์ถึงเหตุผล และผลที่เกิดจากการแสดงออกที่ถูก
วิจารณ์ว่าทำให้เกิดความเสียหายอย่างไร ควรแก้ไขตามท่ีเขาให้ข้อเสนอแนะหรือไม่

4. อย่าปกป้องตนเอง ปล่อยให้ผู้วิจารณ์ให้คำช้ีแจง แนะนำให้เต็มท่ี อย่าขัดจังหวะหรือ
คอยโต้แย้งกลับจนกว่าเขาจะพูดจบแล้ว เราควรจะช้ีแจงเหตุผลและความรู้สึกว่าทำไมเราจึงต้องทำ
ส่ิงน้ันแล้วคอยฟังการให้คำแนะนำอีกคร้ังหน่ึง

5. อย่าใช้อารมณ์ แสดงความโกรธ มองผู้วิจารณ์ในแง่ร้าย จงคิดว่า เพราะเขามีความ
รักใคร่ ปรารถนาดีในตัวเรา จึงบอกเราถึงส่ิงไม่ดีท่ีเราอาจทำไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ให้ทราบ ซ่ึง
ถ้าคนท่ีไม่รักกันจริงแล้วเขาก็คงไม่เสียเวลาพูดกับเราอย่างแน่นอน

6. จงยอมรับคำวิจารณ์ เม่ือเราพิจารณาเห็นว่าส่ิงท่ีเราทำน้ันไม่เหมาะสมจริง  และพร้อม
ที่จะปรับปรุงแก้ไขด้วยเหตุผลหรือตามคำแนะนำ เสนอแนะของผู้อื่น โดยอาจจะฝึกการยอมรับ
คำวิจารณ์โดยท่ีผู้ตอบไม่ได้เสียความเป็นส่วนตัว  หรือความวิตกกังวล เช่นตอบรับว่า อ๋อยังง้ันหรือ
ขอบใจมาก เป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือความคาดคิดของเรา ฉันจะระมัดระวังมากข้ึน เป็นต้น
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