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บทนํา
ครูคําสอนหรือนักการศึกษาคาทอลิกควรรูอะไรเกี่ยวกับวินัยและความมีวินัยในตนเอง
ไมใชเปนเรื่องบังเอิญที่คาํ วา “ศิษย” (Disciple) กับคําวา “ความมีวินยั ” (Discipline) สะกดคลายกันมาก
คําทั้งสองนี้มีรากคํามาจากภาษาละติน 2 คํา คือ discipulus ซึ่งหมายถึง ระเบียบวินยั และ discere ซึ่งหมายถึง
การเรียนรู ทั้งคําวาศิษย และคําวาความมีวินัย มีบทบาทในการสอนคริสตศาสนธรรม
มีโอกาสอยู 3 วาระที่ผูใหญรูสึกสบายใจในการสอนความมีวินัยแกผูอื่น:
 เมื่อใดก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งตกอยูในภาวะอันตรายทางรางกายหรือทางจิตใจ
 เมื่อใดก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งกําลังถูกหมิ่นประมาทดวยนํ้าเสียงหรือทาทาง
 เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ครคนใดคนหนึง่ ไมสามารถควบคุมหรือผลักดันไปเกินขอบเขตการแสดงออกทีเ่ หมาะ
สม
ในสถานการณเหลานี้ การปฏิบัตกิ ารทีร่ วดเร็วฉับพลันกับผลลัพธท่เี กิดตามมาไดการรับรองพฤติกรรม
สวนใหญที่เด็กๆเขาไปมีสวนรวมไมจัดอยูในกรณีนี้ พฤติกรรมที่นารําคาญหรือพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ
เด็กๆสวนใหญแสดงใหเห็นถึงการขาดความมีวินัยในตนเอง หรือการควบคุมตนเอง พฤติกรรมของเขาบงบอก
วาพวกเขายังไมไดรับทักษะหรือการพัฒนาไปสูวุฒิภาวะที่จะเลือกแสดงออกอยางเหมาะสม
การเปนคนมีวินัยในตนเอง ตนนั้นตองไดรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เขา / เธอกระทําเปนลักษณะเฉพาะ
ในชีวิต ขอมูลนี้ในเบื้องตนไดรับโดยผานการไตรตรองพระวาจา ประสบการณชวี ิต และการแนะแนวทางจากผู
อื่นโดยมุงไปที่ทักษะที่เราทําไดดีหรือทําไดไมดี เมื่อครูคําสอนเขาใจทักษะที่ทําใหคนเปนคนมีวินัยในตนเอง
 พวกเขามีกรอบงานทีจ่ ะจัดเตรียมทิศทางและจุดประสงคใหเด็กซึ่งอยูในกระบวนการของการเจริญ
เติบโต
 พวกเขาสามารถจําแนกความแตกตางระหวางพฤติกรรมที่เรียกรองการปฏิบัติที่เครงครัดในกฎ
ระเบียบ และพฤติกรรมที่ซึ่งจําเปนตองไดรับการสอน
 พวกเขาสามารถชวยเด็กใหฝกฝนการปฏิบัติตามพระคัมภีรในชีวิตประจําวัน
 เด็กๆสามารถตระหนักไดวาทางเลือกที่พวกเขาเลือกนั้นอาจชวยเหลือหรือตานสังคม
 เด็กๆและผูใหญสามารถถูกกระตุนใหใชทักษะของเขาเพื่อเปลี่ยนสภาวะที่ไมเปนธรรมหรือเปน
อันตรายตอผูอื่น
 ครูคําสอนสามารถแสดงทักษะความมีวินัยในตนเองในขณะที่กําลังปฏิสัมพันธกับผูอื่น

ความมีวินัยในตนเองคืออะไร
ความมีวินัยในตนเองเปนความสามารถของบุคคลในการรอ ขณะที่ทานรอ ทานคิดและจัดการและ
ตัดสินใจวาจะแสดงออกอยางไร การรอเปนทักษะที่สําคัญที่สุดที่ชว ยผูค นใหชะลอพฤติกรรมที่หนุ หันพลันแลน
บุคลิกลักษณะ คุณงามความดี งานของความเมตตาทางดานรางกายและจิตใจ ความปตสิ ขุ ทั้งหมดนีเ้ ปนผลของ
ความมีวินัยในตนเองทั้งสิ้น
คนจะเปนผูมีวินัยในตนเองไดอยางไร นักเขียน Thomas Power เขียนไววา
กอนที่เด็กจะมีอายุ 5 ปพัฒนาการดานจิตใจ ความสามารถที่จะควบคุมตนเอง และแรงจูงใจภายในที่
จะเลือกทําสิ่งที่ถูกตอง (AKA มโนธรรม) ยังไมพัฒนาเต็มที่ และปรากฏในรูปที่ไมมีตวั ตนในผูใหญ
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เด็กสามารถไดรับการสอนพืน้ ฐานของความมีระเบียบวินบั ในตนเองไดต้งั แตเกิดจนกระทัง่ เขาอายุได 5
ป พื้นฐานนี้สามารถสรุปไดดงั นี้ เด็กๆจําเปนตองไดรับการสอนดวยวิธกี ารทีเ่ ต็มไปดวยความรักซึง่ มีความตั้งใจ
ที่เขมแข็งมากกวาของพวกเขา และพวกเขาไมใชศนู ยกลางของจักรวาล สิง่ นี้บรรลุผลสําเร็จไดดที ส่ี ดุ โดยผูใหญ
ผูซึ่งรูและเขาใจวาเด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอยางไร; คงเสนคงวาในการแสดงออกของเขา; เปนแบบอยางที่
เหมาะสมในพฤติกรรมการสนทนาโตตอบกัน; เต็มใจที่จะใหใชประโยชนเพื่อสนองความตองการพื้นฐานของ
เด็ก; และไมกลัวที่จะอบรมเมื่อการแสดงออกของเด็กเปนอันตราย ทําใหเดือดรอน หรือเปนภัย
ครูคาํ สอนสามารถชวยเด็กๆใหเรียนรูวาพวกเขาไมสามารถไดในทุกสิ่งที่เขาตองการจากความสูญเสีย
ของผูอื่น ครูท่หี ว งใยใชความกลัวการลงโทษ (ผลที่เกิดขึ้นในภายหลัง), การสัญญาใหรางวัล และความตองการ
ของเด็กเพื่อทําใหพอใจ เปนตัวจูงใจภายนอกที่มีพลังเพื่ออบรมเด็กๆ ในเวลาเดียวกันพวกเขาสามารถเริ่ม
กระบวนการสอนทักษะความมีวินัยในตนเองแกเด็กนักเรียน

ทักษะความมีวินัยในตนเอง 15 ประการคืออะไร
โอกาสทางธรรมชาติ 15 ประการสําหรับผูคนในการฝกฝนการรอคอยมีปรากฏอยูในชีวิตประจําวัน
โอกาสเหลานี้เปนธรรมชาติมากจนกระทั่งบอยครั้งมันถูกหลีกเลี่ยงหรือไมเห็นคุณคา ในป ค.ศ.1984 ขณะที่
กําลังสอนการศึกษาศาสนา Paula Lenz และขาพเจาจําแนกทักษะ 15 ประการที่ทําใหผูคนมีโอกาสฝกฝนการ
รอคอยที่มีวินัยในตนเองดังนี้
1. การฟง
2. การปฏิบัติตามคําแนะนํา / คําสั่ง
3. การถามคําถาม
4. การใชเวลา พื้นที่ บุคคล และสิ่งของรวมกับคนอื่น
5. การใชทักษะทางสังคม
6. การทํางานดวยความรวมมืออยางดี
7. การเขาใจและการอธิบายเหตุผลสําหรับกฏเกณฑ
8. การทํางานใหสําเร็จดวยตนเอง
9. การแสดงภาวะผูนาํ
10. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
11. การจัดการเวลา พื้นที่ บุคคล และสิ่งของ
12. การแกไขปญหา
13. การเสนอวิธีแกปญหา/ การริเริ่มวิธีแกปญหา
14. การจําแนกขอเท็จจริงออกจากความรูสึก
15. การเสียสละอุทิศตนและ/หรือการรับใชผูอื่น
กรอบทักษะ 15 ประการนี้ถูกใชเพื่อวัดการพัฒนาเรื่องพฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ในหนังสือเลมนี้ทักษะความมีวินัยในตนเองถูกจัดเปน 3 ประเภท ขณะที่เด็กๆทุกวัยสามารถไดรับการ
สอนบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับทักษะทั้ง 15 ประการ มีบางวัยซึ่งทักษะจะยากสําหรับเด็กที่จะแสดงออกดวย
ตนเองโดยไมมีคาํ แนะนําหรือการสอนจากผูใหญ
ทักษะ 5 ประการแรกเรียกวาทักษะพื้นฐาน และจําเปนตอการปฏิสัมพันธกับคนอื่น มันเปนสิ่งที่ยาก
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สําหรับเด็กในระดับอนุบาลจนถึงเกรด 3 จะเขาใจอยางถองแท
ชวงอายุ 9 ป หรือ 10 ป เด็กๆสามารถเรียนรูบทเรียนสําคัญอื่นๆ: วิธีการดําเนินชีวิตในสภาพแวดลอม
แบบประชาธิปไตย ทักษะความมีวินัยในตนเอง 5 ประการที่สองเรียกวาทักษะที่ชวยใหพัฒนาขึ้น เด็กๆในเกรด
4 ถึง 7 มีความพรอมของการพัฒนาทางดานจิตใจที่จะเรียนรูทักษะทั้ง 5 ประการนี้
ทักษะเพิ่มเติมอีก 5 ประการจะไดรับการเรียนรูจากเกรด 8 ถึงระดับมัธยมปลาย ทักษะ 5 ประการสุดทายนี้
เรียกวาทักษะเกิดใหม และตองการโลกทัศนท่กี วางขวางมากขึน้ ผูคนไดรับการจูงใจใหแสดงทักษะระดับสูงขึ้น
เหลานี้เมื่อความตองการของผูอื่นไดรับการยอมรับและคํานึงวาสําคัญ

ทําไมเราพูดถึงความมีวินัยวาเปนทักษะ
ผูใหญที่ขาพเจารูจักเมื่อไมนานมานี้ตั้งเปาหมายของการเรียนรูวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอร Tonya ดู
คูมือซึ่งมาพรอมกับซอฟตแวรและโยนมันกลับเขาไปในกลองอยางรวดเร็ว เธอหยิบโทรศัพทขึ้นมาและโทรหา
เพื่อนของเธอ ซึ่งมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร เธอขอใหเขาอธิบายถึงวิธีการทํางานของคอมพิวเตอรใหเธอ ทีละ
ขั้นตอน ดวยความชวยเหลือของเพื่อน Tonya เขาใจขั้นตอนของคอมพิวเตอรเบื้องตนไดอยางถองแท
เมื่อ Denise หยิบคูมือคอมพิวเตอรขึ้นมา เธอนั่งลง พรอมกับปากกาสําหรับเนนขอความสีเหลือง อาน
บทนําจนจบ เธอขีดปากกาเนนขั้นตอน ที่เธอตองการจํา การทําเชนนี้ทําใหเธอตองใชเวลาหลายชั่วโมง ใน
ระหวางเวลานี้ เธอไมไดสัมผัสคอมพิวเตอรเลย หลังจากที่เธอซึมซับสิ่งที่เธอตองการทําบนคอมพิวเตอร เธอ
จึงเปดเครื่องคอมพิวเตอรใหทํางาน ทันทีที่ Denise เตรียมพรอมแลว เธอเต็มใจที่จะแสดงใหโลกรูถึงสิ่งที่เธอ
สามารถทําดวยทักษะนี้
Bernie ใสจอคอมพิวเตอร แปนพิมพ และอุปกรณที่ทําหนาที่บันทึกขอมูล ลงแผนดิสก (Hard drive) เขา
ดวยกัน โดยการดูรูปภาพ เสียบปลั๊กและตอสายไฟ โดยวิธีการลองผิดลองถูก เขาเริ่มใชเครื่อง เขาเปดเครื่อง
และเริ่มกดแปนพิมพ และใชเมาสเพื่อตรวจสอบวาเครื่องสามารถทําอะไรได กอนจะสิ้นสัปดาห Bernie ไดแยก
ชิ้นสวนสวนใหญของเครื่องออก และใสกลับเขาไปใหม วิธีการทําใหถึงจุดหมายที่เกี่ยวของโดยตรงนี้ คงจะ
ดําเนินการตอไปอยางไมมกี ําหนด จนกวาเขาจะบรรลุความสําเร็จที่เขาตองการ- หรือจนกระทั่ง เขาจะทอแท
หมดกําลังใจ
ทุกวันนี้ Tonya ,Denise และ Bernie มีความรอบรูในคอมพิวเตอรทุกคน แตละคนไดเสาะหาทักษะใหม
ทั้งสามคนรูเปาหมายที่พวกเขาตองการไปใหถึงมันโดยการใชรูปแบบในการเรียนรูและวิธีการที่เปนแรงจูงใจ
เฉพาะของเขา
มันก็เหมือนกับทักษะความมีวินัยในตนเอง ผูคนแสวงหาสิ่งเหลานี้โดยการฝกฝน การใชรูปแบบการ
เรียนรูทเ่ี ปนเอกลักษณของเขาเอง ตัวอยางเชน ขณะที่กําลังเรียนรูทกั ษะการทําตามคําสั่ง ผูคนอาจจะใชวธิ ีการ
ใดวิธีการหนึ่งในสามวิธีการดังตอไปนี้
1. คนบางคนเรียนรูที่จะทําตามคําแนะนําเมื่อเขาไดรับรายการของขั้นตอนที่เกี่ยวของเพื่ออานและคิด
ตรึกตรอง พวกเขาฝกฝนขั้นตอนเหลานั้นตามลําพัง และเมื่อเขารูสึกพรอมในตัวเองเขาสามารถแสดงออกให
เห็นวาคําแนะนํานั้นถูกทําตามอยางไร
2. คนบางคนตองการเพื่อนหรือหุนสวนในการแสดงวิธีทําทักษะ พวกเขาถามคําถามขณะที่พวกเขาไป
และตรวจสอบเพื่อทําความมั่นใจวากําลังทําสิ่งตางๆอยางถูกตอง ทันทีที่ไดแสดงทักษะ พวกเขาเลียนแบบขั้น
ตอนและทําใหมีทักษะของตนเอง
3. คนบางคนใชวธิ กี ารลองผิดลองถูก พวกเขาเริม่ ทํางานกอนทีจ่ ะไดรบั คําแนะนําทัง้ หมดดวยซํา้ โดยผาน
การสอนอยางใกลชดิ และการแกไข พวกเขาปรับตัวจนกระทั่งพวกเขาทําใหคาํ แนะนําครบถวน แตพวกเขาอาจ
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จะสูญเสียความสนใจและพักโครงการที่ยงั ไมสมบูรณ หากการแกไขนั้นรุนแรงหรือตอเนื่องเกินไป ดวยอารมณ
ขันและบุคคลที่พวกเขาไววางใจ พวกเขาจะยอมรับการแกไขและฝกฝนทักษะนั้นตอไป
ทักษะไมเหมือนกับกฏเกณฑ เมื่อกฏเกณฑถูกสรางขึ้นมา และแลวไมมีการปฏิบัติตาม
ผลสืบเนือ่ งก็เกิดตามมา ทานไมสามารถทําลาย(หยุด)ทักษะได เมื่อทักษะใดทักษะหนึง่ ขาด
ไปหรือยังไมชาํ นาญ บุคคลนัน้ จะไดรบั โอกาสอีกครั้งในการฝกฝนทักษะนัน้ ผูใหญมกั จะจัด
เตรียมขอมูลหรือสอนเพิ่มเติมเพื่อชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จ มีคาํ กลาวที่วา ตอง
ใชการฝกฝนระหวาง 17-21 ครั้งกอนที่ใครคนใดคนหนึ่งที่เรียนรูทักษะใหมจะรูสึกสุขใจ
ในการแสดงทักษะนั้น

ความมีวินัยในตนเองคือความสามารถในการรอคอยและคิด
1. ขณะที่เราฟง เรารอที่จะพูด เราคิด ฉันเขาใจสิ่งที่ผูพูดกําลังพูดไหม ฉันมีคาํ ถามไหม ฉันสามารถทํา
ในสิ่งที่ไดรับคําแนะนําไหม
2. ขณะที่เราทําตามคําแนะนํา เรารอใหผูพูดแนะนําจนจบ เราคิด ฉันสามารถทําตามขั้นตอนในแผน
ปฏิบัตกิ ารของฉันไดไหม
3. เมื่อเราถามคําถาม เรารอใหผูพูดพูดจนจบ เราคิด ฉันรูสึกอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับบางสิ่งที่ผูพูด
ไดพูด ฉันจะใชคําอะไรเพื่อถามคําถามของฉัน ฉันรูเกณฑสําหรับคําถามที่ดีไหม
4. เมือ่ เราใชเวลารวมกัน เรารอใหถึงโอกาสของเรา เราคิด: ฉันจะใชเวลาเมื่อถึงโอกาสของเราอยางไร
เมื่อเราใชพื้นที่รวมกันเรารอจนกระทั่งคนอื่นขยับออกจากพื้นที่ที่เราวางแผนจะเคลื่อนตัวเขาไป เราคิด: ฉัน
สามารถนับไดนานเทาใด กอนที่จะถึงโอกาสของฉันที่จะเขาไปในพื้นที่นั้น
 เมือ่ เราใชคนรวมกัน เรารอจนกระทัง่ คนนัน้ พรอมทีจ่ ะไดรบั ความสนใจของพวกเขา เราคิด: มีอะไรบาง
ที่ฉันสามารถทําเพื่อชวยเหลือตัวฉันเองได
 เมือ่ เราใชสงิ่ ของรวมกัน เรารอจนกระทัง่ คนอืน่ ใชสงิ่ ของนัน้ เสร็จเรียบรอย เราคิด: สิง่ ของนัน้ จะอยูใ น
สภาพใดเมื่อฉันไดรบั มันมา ฉันจะมั่นใจไดอยางไรวาฉันจะสงมันคืนในสภาพเดิมหรือสภาพที่ดกี วา
5. เมื่อเราใชทักษะทางสังคม เรารอจนกระทั่งเราสังเกตเห็นคนอื่น เราคิด : ฉันจะทําใหคนๆนี้รูสึก
สะดวกสบาย และสบายใจไดอยางไร
6. เมื่อเราทํางานรวมกัน เรารอใหทุกคนทํางานของเขาเสร็จ ราคิด : เราสามารถชวยคนอื่นๆไดไหม
งานสวนของฉันมันดีที่สุดเทาที่มนั สามารถเปนไดหรือ ฉันสามารถทําใหมันดียิ่งขึ้นไหม
7. เมื่อเราเขาใจเหตุผลสําหรับกฏเกณฑ เรารอและเรียนรูวากฏเกณฑเหลานีไ้ ดถูกสรางขึ้นแลวไหม เรา
คิด : ฉันรูเหตุผล สําหรับกฏเกณฑนี้ไหม ใครที่ฉันสามารถสอบถามไดเมื่อฉันไมเขาใจวาทําไมกฏเกณฑนี้จึงถูก
สรางขึ้นมา กระบวนการใดที่จําเปน เพื่อทําใหกฏเกณฑน้ไี ดรับการเปลี่ยนแปลง
8. เมื่อเราเรียนรูดวยตนเองถึงวิธีการที่จะทําใหงานสําเร็จ เรารอจนกระทั่ง เราไดเรียนรูขอบขายหรือ
กฏเกณฑเพื่อทําใหงานเสร็จสิ้น เราคิด : ฉันรูวิธีทํางานไหม แผนปฏิบัติการอะไร ที่จะทําใหงานนี้เสร็จสิ้น ฉัน
สามารถทํางานไดทั้งหมด หรือทําไดเพียงบางสวนของงานเทานั้น
9. เมือ่ เราเปนผูน าํ เรารอจนกระทัง่ เราไดสงั เกตเห็นสถานการณทต่ี อ งการผูน าํ เราคิดวิธกี ารแสดงออก
แบบไหน ที่จะทําใหชีวิตดีขึ้นสําหรับผูคน ความตองการของผูอื่นมีความสําคัญตอฉันไหม ฉันเต็มใจลงมือทํา
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แมวาจะเปนฉันเพียงลําพังคนเดียวใชไหม ฉันเต็มใจที่จะลําบากเพื่อผูอื่นใชไหม
10. เมื่อเราพูดคุยกัน เรารอจนกระทั่งอีกคนหนึ่งพูดจบ เราคิด : ฉันจะใชคําพูดอะไรดีถึงจะสามารถ
แสดงถึงสิ่งที่ฉันตองการพูดไดอยางถูกตอง
11. เมื่อเราจัดการเรื่องเวลา พื้นที่ คน และสิ่งของ เรารอจนกระทั่งเราไดภาพจินตนการถึงวิธีการที่สิ่ง
ตางๆ ถูกจัดลําดับ เราคิด : รูปแบบ กรอบเวลา กําหนดการ ภาชนะบรรจุของ หรือพื้นที่แบบใดจะทํางานได
ผลดีที่สุด
12. เมื่อเราแกปญหาความสัมพันธซึ่งกันและกัน เรารอจนกระทั่งเราสามารถเขาใจปญหาจากหลายๆ
มุมมอง เราคิด: ฉันจะสาธยายปญหาจากมุมมองที่แตกตางกัน 2 ดานไดอยางไร หนทางแกปญหาใดจะทําให
เราเปนผูชนะทั้งสองฝาย
13. เมื่อเราเปนผูริเริ่มในการแกปญหา เรารอจนกระทั่งเราเห็นวาปญหามีอยูจริง เราคิด: ฉันจะเรียก
ชื่อปญหาอยางไร เพื่อที่จะทําใหคนอื่นๆ เขาใจ ทางแกไขใดจะทําใหทุกฝายเปนผูชนะ
14. เมื่อเราแยกความจริงออกจากความรูสึก เรารอจนกระทั่งเรามีอารมณที่เขมแข็ง เปนกลาง เราคิด:
ฉันจะเรียกความรูส ึกของฉันวาอะไรดี ฉันพบความรูส กึ เหลานีต้ รงสวนไหนของรางกายของฉัน อะไรคือสิ่งที่ฉัน
ไมสามารถทําได อะไรที่ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได
15. เมื่อเรารับใชผูอื่นและเสียสละตนเอง เรารอเพื่อใหความตองการหรือความปรารถนาของเรามา
บรรจบกันในขณะที่เราใหความตองการและความปรารถนาของผูอื่นมาเปนอันดับแรก เราคิด : อะไรคือสิ่งที่
ฉันเต็มใจอดทน หรือยอมแพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับผูอื่น

วิธีการที่ไดผล
ทักษะการควบคุมตนเองทั้ง 15 ประการทําใหผูใหญและเด็กมีวิธีการรวมกันในการพูดคุยเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตขึ้นและเปนคนที่ควบคุมตนเองได ในฐานะนักการศึกษาดานศาสนา ฉันพบวาทักษะที่จัดเตรียมให
นักเรียนดวยตัวอยางในแตละวันวาเขาสามารถดําเนินชีวิตตามคุณคาพระวรสารอยางไร กรอบความมีวินยั ใน
ตนเองกระตุนพวกเขาใหตั้งเปาหมายสวนตัวและผลักดันความสะดวกสบายของเขาในการเรียนรูการทํางาน
รวมกับผูอื่นออกไป
โอกาสในการฝกฝนทักษะ 15 ประการนีข้ ยายออกไปไกลจากหองเรียนวิชาศาสนา เด็กๆ และวัยรุน ใน
ไมชา เกิดความตระหนักถึงโอกาสและสถานที่ เมือ่ สถานการณเรียกรองใหแสดงทักษะความมีวนิ ยั ในตนเองหนึง่
ประการหรือมากกวา พวกเขาสังเกตเห็นวาการมีวนิ ยั ในตนเองสามารถชวยคนใหทาํ งานดวยกันและสรางความ
สัมพันธที่เขมแข็ง-ซึ่งเชนเดียวกับความไมสามารถมีวินัยในตนเอง สามารถทําใหเกิดความตึงเครียดในความ
สัมพันธและสรางกําแพงระหวางผูคน เด็กๆทุกคนสามารถแสดงทักษะความมีวินัยในตนเองทั้ง 15 ประการ
ในหนังสือเลมนี้ได ถาหากพวกเขาไดรับการชวยเหลือใหทําเชนนั้น แตละคนจะพบวาทักษะบางอยางเขาใจได
มากกวาทักษะอื่นๆ เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูอาจตองฝาฟนกับทักษะของการฟงและการทําตามคําแนะนํา
ตัวอยางเชน แมวาเขา / เธออาจจะมีความเปนเลิศในการแสดงออกถึงการแบงปนและการเสียสละ นักเรียนที่
อัจฉริยะซึ่งเกงในการสื่อสาร มักจะตอสูกับทักษะของการรวมมือ พวกเขาพบวามันยากในการทํางานกับคนอื่น
เมื่อเขามีความสามารถที่จะทํางานนั้นสําเร็จดวยตนเองเพียงลําพัง มันเปนความจริงสําหรับผูใหญดวยเชนกัน
ในฐานะครูคาํ สอน ทานอาจจะเปนผูจดั การยอดเยีย่ มและมีบทเรียนที่พฒ
ั นาอยางดี เตรียมพรอมแตละสัปดาห
แตถาทานไมไดเปนคนที่สามารถฟงและแยกแยะความจริงจากความรูสึกได เด็กๆของทานอาจจะไมมสี วนรวม
ในกิจกรรมที่ทา นไดวางแผนไว เชนเดียวกัน(นอกจากนั้น) หากทานเปนผูฟงที่เปนเลิศ แตขาดความสามารถใน
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การจัดการอุปสรรคเรื่องเวลาเพื่อทํางานใหสําเร็จ งานที่เกิดผลดีเพียงเล็กนอยอาจจะเกิดขึ้นในหองเรียนของ
ทาน
การฝกฝนและการเรียนรูทักษะความมีวินัยในตนเองมีความสําคัญสําหรับทั้งเด็กและผูใหญ การคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมทําใหทัศนคติและภาษาของเราเปนกลาง เราหลีกเลี่ยงการเสี่ยงในการสงผาน
คําตําหนิหรือบุคลิกภาพที่จับผิดเมื่อเราอภิปรายพฤติกรรมดวยบทบาทที่คลองแคลว

ฉันสอนความมีวินัยในตนเองหรือทักษะในการรออยางไร
การเรียนทักษะของความมีนัยในตนเองนั้นเปนกระบวนการตลอดชีวิต ขณะที่เราเติบโตและบรรลุวุฒิ
ภาวะ ความสามารถในการฝกฝนความมีวินัยในตนเองเปลี่ยนแปลงไป –เพื่อยางกาวไปกับชีวิตของเราอยางที่
คาดหวังไว ทําตามแนวทางบางประการตอไปนี้ เพื่อชวยทานสอนความมีวินัยในตนเองใหแกนักเรียนของทาน
1. เรียนรูความจริงเหลานี้เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง
 ความมีวนิ ยั ในตนเองเปนความสามารถของบุคคลในการรอคอย ในขณะทีร่ อคนก็คดิ และตัดสินใจ
วิธีการแสดงออก
 โอกาสในการฝกฝนการรอคอยมีอยูในชีวิตประจําวันแลว (ที่เปนธรรมชาติ 15ประการ)
 เนือ่ งจากทักษะสามารถสังเกตได คนอืน่ ๆสามารถบอกไดวา คนๆนัน้ มีวนิ ยั ในตนเองหรือไม ในขณะ
ที่คนๆหนึ่งไมสามารถหรือเลือกที่จะไมฝก ฝนทักษะที่ยังคงถูกซอน หรือฝงแนนภายในคนนั้น
 แตละคนตองเลือกที่จะใชทักษะของเขา
 ทักษะความสามารถเรียกไดวาเปนพลังภายในหรือทักษะซอนเรน คําวา “พลัง” มาจากคําภาษา
กรีก 2 คํา ซึ่งหมายถึง “ความสามารถในการทําบางสิง่ บางอยาง” และ “สมรรถนะ(ประสิทธิภาพ)
ในการทําบางสิง่ บางอยาง” เกีย่ วกับทักษะความมีวนิ ยั ในตนเอง พลังมีความหมายวาบุคคลรูเ กีย่ ว
กับทักษะ 15 ประการ และเลือกใชมันตามตองการ
2. แนะนํานักเรียใหรจู กั ทักษะโดยการใชตวั อยาง หนังสือเลมนีม้ ตี วั อยางซึง่ พัฒนาขึน้ โดยครูคาํ สอนและ
ครู ในระดับประถม มั ธยมตน และมั ธ ยมปลายจั ดทํ า ขึ้ นเพื่ อช ว ยให เ ด็ ก ๆมี ทั ก ษะความมี วิ นั ยในตนเอง
เกิดขึ้นภายใน ตัวอยางเหลานี้ถูกสรางขึ้นในหนาไตรตรองที่แนะนําไวสําหรับแตละบท
 ทักษะ 5 ประการแรก ถูกกลาวถึงวาเปนทักษะพืน้ ฐาน ใชภาพวาดซึง่ นักเรียนในระดับกอนวัยเรียน
จนถึงเกรด 4 อาจพบวามันชวยในการสรางภาพของวิธีการซึ่งคนอาจจะแสดงออกเมื่อเขาแสดง
ทักษะนั้น
 ทักษะ 6-10 ทักษะสรางสรรค มีภาพวาดที่พัฒนาขึ้นโดยศิลปนชาวอเมริกันพื้นเมืองใน Tueson
รัฐอริโซนา ภาพประกอบเหลานีช้ ว ยใหนกั เรียนในเกรด 4-6 เริม่ เขาใจวาทักษะเหลานีม้ คี วามสําคัญ
อยางไรในวัฒนธรรมที่ตา งกัน
 ทักษะ 11-15 ทักษะที่สรางขึ้น ใชภาพวาดโดย Dan Mc Shane ครูอาวุโสระดับมัธยมปลาย ใน
แตละภาพประกอบนี้ Dan ใสเนื้อหาของเขาเองเพื่อเนนวานักเรียนเกรด 7-10 อาจจะคิดเกี่ยวกับ
ทักษะเหลานี้อยางไร รูปรางในภาพเหลานี้ใบหนาจะวางไวเพื่อใหนักเรียนแตละคนสามารถวาด
ภาพของตัวเขา/เธอเองในภาพประกอบนั้น
ทานสามารถทําสําเนาและขยายภาพประกอบเหลานี้ และมอบใหเด็กๆหรือวัยรุน แลวพวกเขาสามารถ
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ใชภาพเหลานี้ ในการสรางหนังสือเลมเล็กหรือเอกสารสะทอนมุมมอง ความคิด จินตนาการ และการตอบสนอง
ของพวกเขา แตละครั้งที่ทักษะใหมถูกอภิปราย นักเรียนสามารถจดบันทึกเกี่ยวกับทักษะนั้น และบันทึกการ
ฝกฝนที่เขาจะใชเพื่อจะไดเขาใจทักษะนั้นอยางถองแท การไตรตรองที่ไดรับการแนะนํานี้ สงเสริมใหนักเรียน
วาดภาพที่เขาสรางขึ้นจากการไตรตรอง
ในตอนเริม่ ตนของแตละบท ทานจะพบภาพประกอบอีกภาพหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวของกับขอความในพระคัมภีร
สิง่ เหลานีก้ ็เชนกันทีท่ า นหรือนักเรียนสามารถทําสําเนา และนําไปใชเพื่อสนับสนุนความเชือ่ มโยงกับพระคัมภีร
สําหรับทักษะความมีวินัยแตละขอ
3. ตัดสินใจพักเวลาของการเรียนสัก 5 นาที เพื่อทํากิจกรรมหนึ่งอยาหรือหลายอยางของรายการตอ
ไปนี้

 ใหเวลาสําหรับเด็กวัยรุน ไดตดั สินใจเปนสวนตัว ในการเลือกวาทักษะใดทีพ่ วกเขาตองการฝกฝนใน
ระหวางสัปดาห จัดเวลาใหพวกเขาไดบันทึกเปาหมายของเขา และแนะนําใหพวกเขา ทําตาม
แนวทางการฝกฝน
 ขอใหเด็กๆรายงานเรื่องเวลาและสถานที่นอกเวลาเรียนวิชาศาสนา เมื่อพวกเขาไดฝกฝนทักษะ
 นํานักเรียนในการไตรตรอง เกี่ยวกับพระคัมภีรที่ตรงกับแตละทักษะ ใหเวลาพวกเขาในการ
วาดภาพประกอบหรือเขียนเกี่ยวกับการไตรตรองของพวกเขา
 เลือกการฝกทักษะหนึ่งอยาง หรือมากกวาและขอใหนักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับทักษะ และฝกฝน
ทักษะนั้น
 สอนเด็กหนุมสาวเกี่ยวกับบทประพันธ หรือบทเพลง ซึ่งไปดวยกันไดกับทักษะหลายๆทักษะ
 อานหนังสือวรรณคดีสําหรับเด็กซึ่งเนนทักษะที่ไดรับการแนะนําใหเด็กๆ ฟง
 ใชชวงเวลาที่สามารถสอนได เมื่อมีสถานการณเกิดขึ้น ใหขอมูลเกี่ยวกับทักษะแกเด็กวัยรุน

4. ทักษะหลายๆ อยางสามารถนํามาใช กับการรวมตัวกัน หรือชั้นเรียนใดๆก็ได ทักษะตางๆ ไมตอง
สอนตามลําดับ อยางไรก็ตาม เมื่อครูคําสอน เริ่มทํางานกับกลุมเปนครั้งแรก หลายคนพบวาเปนประโยชน
มาก ที่อภิปราย และฝกฝนทักษะเหลานี้กอนอื่นใด : ทักษะ #1 (การฟง); ทักษะ #2 (การทําตามคําแนะนํา) ;
ทักษะ # 7 (การเขาใจเหตุผลสําหรับกฏเกณฑ) ; และทักษะ #12 (การแกปญ
 หา) ทักษะทั้ง 4 ประการนี้ ชวยสราง
โครงสราง สําหรับเวลาของทานกับเด็กๆ และใหแนวทาง สําหรับการสราง การบริหารชัน้ เรียนที่มปี ระสิทธิภาพ
5. ใชเวลาในการอาน และใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ เพงความสนใจครั้งละทักษะ
พิจารณาคําถามไตรตรองที่แสดงไว ที่ชวงตนของแตละบท คําถามเหลานี้สามารถใชเปนแนวทาง เพื่อชวย
นักเรียนของทานในการเริ่มการฝกฝนทักษะตางๆมากมาย ที่ถูกรางไวในหนังสือเลมนี้ อานเรื่องราวตางๆ ที่
พบตลอดเลมหนังสือที่เนนทักษะเฉพาะ หรือภาษาที่คลองแคลวสามารถนํามาใชไดอยางไร ตระหนักวา ทักษะ
ใดเหมาะสมที่จะใชในชีวิตของเราเมื่อไร และใชอยางไร ไตรตรองดวยวา บอยแคไหนที่พระเยซูเจา ทรงเรียก
ผูคนในพระคัมภีรใหแสดงทักษะเหลานี้
6. นํารายการทักษะความมีวินัยในตนเองทั้ง 15 ประการ ไปแบงปนกับพอแม เมื่อกรอบทักษะไดรับ
การแนะนําใหแกเด็กวัยรุนแลว ผูใหญสามารถใชกรอบนี้เปนมาตรฐานตัวบงชี้เปาหมาย สําหรับการพูดคุยกับ
เด็กๆ และพอแมเกี่ยวกับพฤติกรรม การเติบโต และการดําเนินชีวิตตามคําสอนในชีวิตประจําวัน
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พระเยซูเจาทรงแสดงแบบอยางวิธีการดําเนินชีวิตและสอนผูอื่น
1. เปดรับเพื่อเปลี่ยนแปลง พระเยซูเจาทรงเรียกบรรดาศิษยเขามาเพื่อสนทนา การเปลี่ยนแปลงจิตใจ
พระองคทรงเรียกพวกเขาใหเปลีย่ นแปลงไมใชเพียงเพื่อจุดหมายทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงเทานั้น แตเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ประโยชนของผูอ นื่ เราเต็มใจแคไหนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง เพือ่ เจริญเติบโตในการพัฒนาทักษะความมีวนิ ยั ในตนเอง
ของเรา ทักษะความมีวินยั ในตนเองอะไรบางที่เราเขาใจอยางถองแท ในฐานะนักการศึกษา เราสอนเด็กๆ ของ
เราอยางมีสติอยางไรเพื่อควบคุมพวกเขา
2. แสดงออกจากระบบความเชือ่ พระเยซูเจาทรงเตรียมบรรดาศิษยของพระองคดว ยความเชือ่ ซึง่ พวกเขา
สามารถใชเปนกรอบเพื่อความเขาใจการปฏิบตั ทิ ่พี ระองคทรงขอกับพวกเขา พระองคทรงเสริมแรงความเขาใจ
ของพวกเขาในเรื่องพระเจาในฐานะบิดา และทรงขอพวกเขาใหคิดถึงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพระเจากับ
มนุษย รูปแบบนี้จะมีความหมายวาอะไรในชีวิตของนักการศึกษา ซึ่งตองการตรวจสอบความเชื่อของเขาหรือ
เธอในแงของเด็กๆเรียนรูที่จะมีวินัยในตนเองอยางไร
3. มีทศั นคติเชิงบวก พระเยซูเจาทรงสอนบรรดาศิษยของพระองควา ทัศนคติของพวกเขาตองเปนดาน
ดี พวกเขาถูกเลือกใหมารับใช ไมใชเพื่อรับการรับใช เมื่อผูใดถูกเรียกใหมารับใช พวกเขาเขามาวิถีทางบวกใน
การมองชีวิต พวกเขานําสันติสุขไปสูผอู ื่น ในฐานะครูคาํ สอน และครู พวกเรานําทัศนคติดา นบวกไปสูหอ งเรียน
ของเราหรือไม ไปสูเด็กๆของเราหรือไม ไปสูเนื้อหาวิชาของเราหรือไม
4. ริเริ่มพัฒนานิสัยซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ พระเยซูเจาทรงสงเสริมศิษยของพระองคใหพัฒนานิสัยหรือ
วิธีการแสดงออกบางอยางซึ่งจะเปนประโยชนตอผูอื่น พระองคทรงบอกใหพวกเขาสวดภาวนาอยาง ไมสิ้นสุด
พระองคทรงสอนพวกเขาวานิสัยที่ดี หมายถึง การใหอาหารแกผหู วิ โหย การใหเสื้อผาแกผไู มมเี สื้อผาจะนุงหม
การเยี่ยมเยียนผูเจ็บปวย การแนะนําผูที่ไมมคี วามรู นิสัย หรือทักษะอะไรที่เราตองสอนเด็กๆของเรา ถาพวก
เขาจะเปนคนที่มวี ินยั ในตนเอง ตรงนี้เราตองจําไววาเราจะประสบความสําเร็จในการสอนทักษะเหลานีใ้ นระดับ
ที่เราจะครอบครองมัน หรือพยายามจะเขาใจมันอยางถองแทในชีวิตของเรา
5. เคารพในเสรีภาพ พระเยซูเจาทรงเคารพในความตั้งใจอิสระของแตละคน แมเมื่อพระองคทรง
ตั้งคําถามซึ่งทําใหผูฟงคิดทบทวนการแสดงออกของพวกเขา หรือเรียกรองใหพวกเขาคนหา หรือบางครั้ง
เปลี่ยนแปลง พวกเขาก็ยังคงไดรับเสรีภาพสวนตัวในการเลือก เราทอดทิ้งเด็กๆของเราหลังจากการเผชิญหนา
หรือปะทะกับเราอยางไร

บทสรุป

คําถามไตรตรอง

 เมื่อ กรอบทัก ษะ 15 ประการถูกเด็ก ๆ และ
ผูใหญใช มันทําใหเกิดภาษาและแนวทางรวม
กันสําหรับการเติบโตขึ้น
 ทักษะสามารถสังเกตเห็นได ดังนัน้ ผูค นสามารถ
รูไดวาความเจริญกาวหนากําลังถูกดําเนินการ
เพื่อเปนคนมีวินัยในตนเอง
 เราสามารถอดทนกับตัวเราเอง และเด็กๆเรียน
รูว ธิ สี รางทักษะความมีวนิ ยั ในตนเอง รูว า วิธีการ
1 ใน 3 จะถูกใชเพื่อไดเรียนรูทักษะใหม
 แสดงความมีวิ นัย ในตนเองและ ไม ย อมให
พฤติกรรมหุนหันพลันแลน เปนวิธีที่จะดําเนิน
ชีวิตพระวรสารในชีวิตประจําวันของเรา

1. ทํ าไมจึ งมี ความสํ า คัญสํ าหรับครู สอน ที่จะเข าใจ
ความแตกตางระหวางวินยั และความมีวนิ ยั ในตนเอง
2. ทานคิดอยางไรกับความคิดรวบยอดทีว่ า ความมีวนิ ยั
หมายถึงความสามารถของบุคคลใน “การรอคอย”
3. ทานเห็นประโยชนอะไรในการมีมาตรฐานเปาหมาย
เพื่อบรรยายสิ่งที่หมายถึง สําหรับบุคคลที่มีวินยั ใน
ตนเอง
4. วิธีการใดใน 3 วิธี ที่บรรยายในหนา 4 ที่ทานใชเมื่อ
ทานเรียนรูทักษะใหม
5. ความจริงที่วา ทักษะไมใชกฏเกณฑ ทําความแตกตาง
อยางไรในการสอนของทานหรือไม
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บทที่ 1

ทักษะพื
้นฐาน

การฟัง

พระนางมารียตรัสวา ; “ ขาพเจาเปนผูรับใชของพระเจา;
ขอใหเปนไปกับขาพเจาตามวาจาของทานเถิด,” (ลก1 :38)

การไตรตรอง : ฉันสามารถชวยนักเรียนของฉันใหไดยิน และฟงพระสุระเสียงของพระเจา
เหมือนอยางที่พระนางมารียทรงทําไดอยางไร
6 ขั้นตอนของการฟงคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หยุดสิ่งที่ฉันกําลังทํา หรือกําลังพูด
ขจัดสิ่งที่ทําใหเสียสมาธิ
มองที่คนพูด
สามารถเลาใหคนฟงในสิ่งที่ฉันไดยิน
ถามคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไมเขาใจ
ทํางานที่ผูพูดขอรองใหทํา

ผูฟงที่ดี
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มองผูพูด
เงียบขณะที่มีคนพูด
เก็บมือของเขา/เธอใหนิ่ง
อยามองไปรอบๆหอง
ไมพูดคุยขณะที่คนอื่นกําลังพูด
ไมเลนกับสิ่งของที่ทําใหเสียสมาธิ

การไตรตรองนําทาง
ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา ขอใหเตรียมตัวเพื่อ
ฟงเรื่องราวเรื่องหนึ่งจากพระวรสาร หลับตาของทานลง เงียบ
และหายใจลึกๆ และทําใหรางกายของทานผอนคลาย รูสึกถึง
เทาและขาของทานผอนคลาย สังเกตวาแขนและศีรษะของทาน
รูสึกหนัก ลมหายใจของทานชาลง
เรากําลังจะเดินทางยอนเวลากลับไป ขอใหเรายอนเวลา
กลับไป 2,000 ป โลกเปนสถานที่เงียบ ไมมีเครื่องรับโทรทัศน
โทรศัพท คอมพิวเตอร หรือรถยนตที่จะทําใหเราวาวุนใจ นึก
ภาพเด็กผูหญิงคนหนึ่งเธอชื่อมารีย มารียอาศัยในเมืองเล็กๆ
แหงหนึ่งมีชื่อวานาซาเร็ธ วันหนึ่งขณะที่มารียอยูตามลําพังใน
หองเล็กๆ แสงสวางเจิดจาปรากฏขึ้นในหอง ทูตสวรรคออกมา
จากแสงสวางจา ตรงมาหาเธอ ทูตสวรรคเริ่มกลาวกับ มารีย มองดูที่ใบหนาของมารีย ทานมองเห็นอะไร
ทูตสวรรคแจงแกมารียว า นางกําลังจะเปนมารดาของพระบุตรของพระเจา มารียม ที า ทีอยางไร เธอทํา
อะไร มารียร ูสึกสับสนกับสิง่ ที่เธอไดยนิ และเธอถามทูตสวรรควา “เหตุการณนจ้ี ะเปนไปไดอยางไร ฉันเปนสาว
พรหมจารี” ทูตสวรรคตอบวา “สําหรับพระเจาทุกสิง่ เปนไปได อยากังวลใจวาเหตุการณน้จี ะเกิดขึ้นอยางไร จง
วางใจในองคพระผูเปนเจาเถิด” มารียตอบวา “ขาพเจาคือผูรับใชขององคพระผูเปนเจา ขอใหทุกสิ่งเปนไปกับ
ขาพเจาตามวาจาของทานเถิด” เมื่อทูตสวรรคจากไปแลว มารียก ็ออกเดินทางทันที เพือ่ ไปเยี่ยมนางเอลิซาเบ็ธ
ลูกพี่ลูกนองของเธอ มารียตองการเลาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอใหเอลิซาเบ็ธฟง
นึกภาพมารียในใจของทาน ขณะที่พระเจาทรงตรัสกับเธอผานทางทูตสวรรค เธอทําอะไร เธอมีทาที
อยางไรขณะทีเ่ ธอฟงขาวนั้น เก็บภาพนั้นไวในใจของทานขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้ใหหยิบสมุดบันทึกการ
ไตรตรองเลมนอยของทานขึ้นมา และวาดภาพของสิ่งที่ทานไดเห็น หรือไดยินระหวางการไตรตรอง
เมื่อเด็กสวนใหญวาดภาพประกอบของเขาเสร็จแลว ใหเขามองดูรูปภาพของเขา และบรรยายสิ่งที่เขา
ไดเห็นหรือไดยิน

รวมการอภิปราย
มารียฟง ทูตสวรรคในการไตรตรองนี้ ดูท่ี 6 ขัน้ ตอนของการฟง และบอกชวงเวลาขณะทีม่ ารียใ ชในแตละ
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1:
ขั้นตอนที่ 2:
ขั้นตอนที่ 3:
ขั้นตอนที่ 4:
ขั้นตอนที่ 5:
ขั้นตอนที่ 6:

เธอหยุดสิ่งที่เธอกําลังทํา
เธอขจัดสิ่งที่ทําใหเธอสับสน
เธอมีสมาธิ/ ใหความสนใจกับทูตสวรรค
เธอพูดซํ้าสิ่งที่เธอไดยินแกเอลิซาเบธลูกพี่ลูกนองของเธอ
เธอถามทูตสวรรควา “แตสิ่งนี้จะเปนไปไดอยางไรในเมื่อฉันเปนพรหมจารี”
เธอทําในสิ่งที่เธอถูกขอใหทําโดยการกลาววา “ขอใหทุกสิ่งเปนไปกับขาพเจาตามวาจา
ของทานเถิด”
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทุกครั้งที่มีใครขอใหทานฟงในวันนี้ ใหคิดถึงมารีย เธอจะเปนผูฟงที่เปนแบบอยางของเรา

เคล็ดลับในการสอนทักษะนี้
การฟงเปนทักษะพื้นฐานที่สุด และเปนพื้นฐานสําหรับทักษะอื่นๆที่เหลือ หากเด็กๆไมสามารถหรือไม
เต็มใจทําตามขั้นตอนของทักษะ 3 ขั้นตอนแรก พวกเขายังไมพรอมที่จะฝกความมีวินยั ในตนเอง พวกเขาจําเปน
ตองมีความมีวินัยจากการแนะนําดวยความรักจากแหลงขอมูลภายนอก
 มันเปนทักษะเดียวที่สอนโดยใหเด็กๆทองจําขั้นตอนที่เปนความจริง 6 ขอ ทักษะอื่นๆทั้งหมด
เรียนรูโดยการฝกปฏิบัติซึ่งทักษะถูกแสดงใหเห็นจริง
 เมื่อเด็กๆฝกขั้นตอนทั้ง 6 นี้ พวกเขากําลังใชทักษะที่เรียกวาการฟงแบบเพงความคิด เมื่อเรา
ขอใหเขาฟงในรูปแบบนี้ เราควรบอกพวกเขาวา พวกเขาถูกคาดหวังใหอยูในสถานการณการ
ฟงนานเทาใด หลักการทั่วๆไปสําหรับใครก็ตามที่แสดงการฟงแบบเพงความคิด คือ 1 นาทีตอ
ปอายุของผูฟง
 สอนขั้นตอนของการฟงทั้ง 6 ขั้นที่พบในหนาเริ่มตนของบทนี้ ตามดวยสัญญาณภาพจากหนา 24
ขอใหนักเรียนใชทักษะการฟง โดยการใชคําเตือนใจนี้ “โปรดแสดงใหฉันเห็นทักษะการฟงของ
ทาน”
 สอนบทกวีนี้ใหเด็กอายุ 6 ขวบ หรือตํ่ากวา หากทานไมเห็นดวงตาของฉัน จงอยาเริ่มพูดกับ
ฉันทําแผนปายและโปสการดขนาดเล็กซึ่งมีบทกวีนี้ วางมันไวรอบหองเรียนหรือในบานของทาน
เพื่อเตือนใหทุกคนรอ จนกวาเราสามารถมองเห็นดวงตา หรือใบหนาของบุคคลซึ่งเราตองการ
สื่อสารดวยกอนการพูด

คําศัพททักษะ
ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพื่อชวยเสริมทักษะการฟง :
 โปรดแสดงใหฉันเห็นทักษะการฟงของทาน
 ขณะนี้ฉันถูกทําใหไมมีสมาธิ และไมสามารถใหความสนใจทานอยางเต็มที่
ทานยังตองการพูดคุยกับฉัน หรือรออีกสักครูหนึ่ง
 โปรดใชการฟงอยางเพงความคิดของทาน เปนเวลา ........นาที
 บอกสิ่งที่ทานเพิ่งจะไดยนิ ฉันพูดใหฉันฟง
 เมื่อทานเลือกที่จะฟง จะมีประโยชนสําหรับทานและคนอื่นๆทุกคนที่อยูรอบตัวทาน

วิธีการที่ไดผล
Marti เปนครูปแรกซึ่งเริ่มสอนนักเรียนเกรด 3 มาหลายเดือนแลว เธอรูสึกอึดอัดกับบทบาทของเธอ
ในฐานะผูควบคุมระเบียบวินัย และหวังวาเธอคงจะมีเด็กๆซึ่งสามารถแสดงการควบคุมตนเอง หาวันแรกของ
โรงเรียนผานไปไดอยางยอดเยี่ยม ชวงเริ่มตนสัปดาหที่สอง เธอพบวาเด็กๆใชเวลานานมากขึ้นเรื่อยๆ กวาจะ
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ใหความสนใจเมื่อเธอขอรองใหพวกเขาสนใจ การคุยกับคนขางๆเริ่มตนขึ้น และเด็กๆพูดคุยแมเมือ่ เธอพยายาม
ที่จะสอน
Marti คนหาขอมูลของรายการทักษะความมีวินัยในตนเอง และตระหนักวา เธอไมไดพูดคุยกับชั้นเรียน
ของเธอเกี่ยวกับทักษะใดๆ เลย โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะแรก เธอคิดวาเด็กๆ ของเธอจะรูวิธีปฏิบัติตนในชั้น
เรียน และเชื่อวางานหลักของเธอคือแสดงใหพวกเขาเห็นวาเธอเปนครูที่เอาใจใสพวกเขา และวิชาชีพการสอน
วันถัดมา Marti ถามนักเรียนเกรด 3 ของเธอ จํานวน 28 คน “ใครรูบางวาฉันคาดหวังใหพวกเธอทํา
อะไรเมื่อฉันใหพวกทานฟง” เด็กสองสามคนเสี่ยงบอกชื่อขั้นตอนของการฟง “เราควรจะเปดหูและปดปากของ
เรา เราควรมั่นใจวาหูของเราวาง เพื่อเราสามารถไดยินทาน เราควรทําตามคําแนะนําของทาน”
Marti ใชเวลา 15 นาที เพื่อแสดงและบอกกับเด็กๆวา เธอกําลังคาดหวังวาพวกเขากําลังจะใชทักษะ
ความมีวินัยในตนเองในการฟง เธอบอกพวกเขาวามี 3 สิ่งที่พวกเขาจะตองทําเพื่อเตรียมพรอมที่จะฟง:
1. หยุดการเคลื่อนไหวและการพูดคุย
2. ขจัดสิ่งที่ทําใหเสียสมาธิ (โดยปกติหมายถึงการวางทุกอยางที่อยูในมือของทาน)
3. มองที่ หรือมองตรงไปยังคนที่กําลังพูด
เธอบอกพวกเขาดวยวา เธอรูคนที่สามารถทําตาม 3 ขัน้ ตอนนี้ แตกย็ งั ไมไดฟง เธอแนะนําพวกเขาให
ใชเพิ่มอีก 3 ขั้นตอนเพื่อวาผูพูดจะไดรูวา พวกเขาไดยินสิ่งที่กําลังถูกพูดถึงอยู
4. ถามคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผูพูดไดพูดออกไป
5. สามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทานคิดวาทานไดยิน โดยใชคําพูดของทานเอง
6. ถาทานไดยนิ คําสั่ง ทันทีที่ผูพูดสั่งจบ ใหเริ่มทําตามสิ่งที่ทานไดยิน
Marti ใชกระดาษกาวทําเครื่องหมายกากบาทดานหนาและตรงกลางหอง แสดงใหนกั เรียนเห็นวา เมื่อ
ใดก็ตามที่มีคนกําลังยืนอยูบนเครื่องหมายกากบาท เปนสิ่งเตือนใหพวกเขาอยูในสถานะการฟง เด็กแตละคน
ทําโปสการดรายการขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นตอนเพื่อเก็บไวเปนเครื่องเตือนความจําบนโตะของเขา ในที่สุด แตละครั้ง
ที่เธอตองการใหพวกเขาใชทักษะความมีวินัยในตนเอง เธอจะเริ่มโดยการพูดวา “โปรดแสดงทักษะการฟงของ
ทานใหฉันดู”
นักเรียนของ Marti ไมทกุ คนทีไ่ ดแสดงความสามารถในการทําทักษะนีด้ ว ยตนเอง โดยไมมใี ครชวยเหลือ
นักเรียนหนึ่งหรือสองคนจําเปนตองมีเพื่อนหรือคูหูคอยเตือนเมื่อถึงเวลาฟง แตนักเรียนทุกคนของ Marti รูวา
เมื่อเปนเวลาฟง พวกเขาจะถูกคาดหวังใหเงียบและใหความสําคัญ

กิจกรรม
การใบภาพแมเหล็ก
การใบภาพที่พบในหนา 24 แสดงขั้นตอนการฟงทั้ง 6 ขั้นตอน และสามารถใชไดหลายวิธี เพื่อสราง
เกมการเรียนรู ตอไปนี้เปนตัวอยาง 2 ตัวอยาง
ขยายขนาดของภาพและตัดมัน แยกมันออกมา และติดแถบแมเหล็กที่ดานหลังของแตละภาพ ใหเด็ก
เล็กๆ จัดวางขัน้ ตอนทั้ง 6 ขั้นตามลําดับ และนําไปติดทีต่ เู ย็นของเขาทีบ่ าน เลือกหนึง่ ขั้นตอนเพือ่ เนนหรือฝกหัด
ในแตละวัน
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เกมจับคู
ผนึกภาพที่ใชบอกใบแตละภาพของทั้ง 6 ภาพจากหนา 24 บนกระดาษแข็งที่เปนสีตางๆ เขียนความ
หมายของแตละคําใบแยกกันบนแผนกระดาษสีขาว ที่ดานหลังของความหมายของแตละคําใบใหติดวงกลม
เล็กๆ สีเดียวกับภาพคําใบที่สอดคลองกัน
ขอใหเด็กๆจับคูคํากับภาพ เมื่อพวกเขาคิดวาจับคูไดอยางถูกตองแลว พวกเขาสามารถพลิกแผนความ
หมายคําใบขึ้น หากวงกลมสีตรงกับสีของกระดาษแข็งซึ่งภาพบอกใบถูกติดไว เขาก็จะรูวาเขาตอบถูก ถาหาก
ตอบไมถูก พวกเขาก็สามารถฝกฝนการเรียนรูความหมายของแตละ คําใบไดใหมอีก

ปริศนาการฟง
ขยายภาพที่พบในหนา 24 และติดมันบนแผนกระดาษแข็ง ติดกระดาษและตัดแตละรูปภาพใหเปนรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส เอาคละรวมกัน และขอใหนักเรียนเรียงภาพกลับเขาดวยกัน

เกมเสี่ยงโชค
เริ่มดวยกลองของขวัญกระดาษสีขาวรูปทรงลูกบาศก (ลูกเตา) ขนาดเล็ก 1 ใบ (ทานสามารถหาได
จากรานอุปกรณกระดาษ) วาดภาพหรือลอกเลียนภาพทักษะการฟง 1 ใน 6 ขอ ที่แตละดานของลูกเตา ขยาย
กระดานเกมที่วาดไวในหนา 25 ติดมันลงบนกระดาษแข็ง หาเหรียญเล็กๆหลายอัน และลูกเตา 1 ลูก เพื่อใชใน
เกม ใหผูเลนคนแรกโยนลูกเตา หากมันตกลงบนชองเครื่องหมายหยุด- ขั้นตอนแรกของการฟง- ผูเลนสามารถ
วางเหรียญของเขาบนแผนกระดาษ เขาไดรับโอกาสอีกครั้งหนึ่ง หากมันไมตกลงที่เครื่องหมายหยุด เกมจะ
ดําเนินตอโดยผูเลนคนถัดไป ดําเนินวิธีการนี้จนกระทั่งผูเลนคนหนึ่งระบุขั้นตอนการฟงทั้ง 6 ขั้นตอนไดอยาง
ถูกตอง และไดยา ยเหรียญไปบนชองแตละชองจนครบทั้ง 6 ชอง

ถอดรหัสขอความ
นักเรียนระดับกลางสามารถไดรับการกระตุนใหคน หาขัน้ ตอนทัง้ 6 ขัน้ โดยการฝกทักษะระดับสูงขึน้ เปน
ทีม พวกเขาสามารถทํางานเพื่อคิดหาวิธีทําใหใบงานเสร็จเรียบรอย พวกเขาจะฝกความรวมมือในการทํางาน
โดยการคิดหาวิธีการทํางานใหสําเร็จดวยตัวของเขาเอง
ถายสําเนาเอกสารในหนา 25 ใหมีจํานวนเพียงพอสําหรับแจกนักเรียนทุกคน แบงนักเรียนในชั้นออก
เปนทีมๆละ 4 คนเพื่อทําแบบฝกหัด ใหคําแนะนําดังตอไปนี้
1. เมื่อฉันพูดจบ ฉันจะใหกระดาษแกสมาชิกทุกคนของกลุม คนละ 1 แผน
2. อานคําสั่งที่ดานบน และใหคิดหาดวยตนเองวาทานถูกคาดหวังใหทําอะไร
3. ทานมีเวลา 10 นาทีในการทํางานชิ้นนี้
ขอใหเด็กๆ ถามคําถามเกี่ยวกับหัวขอนี้กอนแจกเอกสาร พวกเขาอาจถาม :
 ทําไมเราตองทําสิ่งนี้ คําตอบ : “ เพื่อทุกคนที่ตองการฝกฝนทักษะความมีวินัยในตนเอง ที่
พวกเขาจําเปนตองมี เมื่อเติบโตเปนผูใหญจะมีโอกาสไดทําเชนนั้น”
 เราตองทํามันดวยหรือ คําตอบ: “ ไมตอง พวกเธอตองเลือกที่จะฝกฝนทักษะ ถาพวกเธอลือก
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 ที่จะไมฝก ก็หาอะไรอานหรือทํา ในขณะที่พวกเราที่เหลือทํางานกัน”
 เรากําลังถูกใหระดับผลการเรียนหรือเปลา คําตอบ: “พวกเธอจะถูกขอใหประเมินตนเอง โดยการ
จัดระดับการฝกทักษะของพวกเธอในระดับ 1 ถึง 5”

หนังสือรับรองการฟง
ใหนักเรียนในเกรด 3 ถึงเกรด 9 เขารวมในการอภิปราย โดยการใชคําถาม 3 ขอ
 ระบุชื่อคนที่ทานคิดวาเปนผูฟงที่ดี
 อะไรที่บุคคลนั้น / บุคคลเหลานั้นทํา ซึ่งทําใหทานประทับใจ
 อะไร 2 สิ่งที่บุคคลสามารถทํา หากเขาตองการพัฒนานิสัยการฟงของเขา
ในชวงทายของการอภิปราย เติมลงในหนังสือรับรองการฟงที่พบในหนา 26 ทําสําเนาเพิ่มเติมตามที่
ตองการสําหรับเด็ก เพื่อมอบใหกับผูฟงที่พวกเขาชื่นชอบ

บัตรกําหนดวิธีการตางๆในการฟง
สอนนักเรียนเกรดกลางและมัธยมตนถึงรูปแบบทีห่ ลากหลายในการฟง ทําสําเนาบัตรการฟงทีพ่ บในหนา
26 ทําสําเนาหลายๆชุดและวางไวในจุดทีส่ ะดวกสําหรับใหทกุ คนนําไปใช อธิบายวาพวกเขาสามารถบอกคนอืน่ ๆ
ถึง 6 วิธีการทีแ่ ตกตางกันทีผ่ คู นสามารถฟงได กระตุน พวกเขาใหใชบตั รเมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ครคนใดคนหนึง่ ตองการ
ผูฟงที่ดี

การฟงและการปฏิบัติ
ขอใหเด็กเล็กวาดภาพรูปทรงเรขาคณิต 4 รูป : สีเหลี่ยมจัตุรัส วงกลม สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมผืนผา
(นักเรียนที่โตกวาอาจตองการเพิ่มสี่เหลี่ยมคางหมู และสี่เหลี่ยมดานขนาน) สรางขอความที่สามารถอานไดให
นักเรียน ขอบขายเนื้อหาที่กวางขวางสามารถนํามาใสในกิจกรรมนี้ ใชสูตรนี้สําหรับเนื้อหา : ถา...........และทํา
อยางนี้, แตถา............แลวทําแบบนี้ ตอไปนี้เปนตัวอยาง:
1. ถาวันนี้เปนวันอังคาร ดังนั้นใหเขียนชื่อของทานลงในรูปสามเหลี่ยม;
ถาวันนี้ไมใชวันอังคาร ใหเขียนชื่อของทานลงในวงกลม
2. ถาโทมัสเปนอัครสาวกที่ทรยศตอพระเยซูเจา ใหเขียนคําวาพระเยซูเจาลงในรูปวงกลม;
ถาอัครสาวกคนอื่นเปนผูทรยศตอพระเยซูเจา ใหเขียนชื่อของผูนั้นลงในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
3. ถาเราฉลองการเสด็จมาของพระจิตเจาในวันปสกา ใหวาดภาพนกพิ ราบหนึ่ งตัวลงในรูปสี่เ หลี่ยม
จัตุรัส;
ถาเราฉลองการเสด็จมาของพระจิตเจาในวันเปนเตกอสเต ใหวาดภาพดอกไม 1 ดอกในรูปวงกลม
4. ถาพระเยซูเจาสิ้นพระชนมบนไมกางเขนบนภูเขาซีนาย ใหทําเครื่องหมายกากบาทในรูปสามเหลี่ยม;
ถาพระเยซูเจาสิ้นพระชนมบนไมกางเขนบนภูเขากัลวารีโอใหทําเครื่องหมายกากบาทในรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส
เมือ่ เด็กๆ เรียนรูร ปู แบบแลว พวกเขาสามารถไดรบั การกระตุน ใหพฒ
ั นาแบบฝกของตนเอง เพือ่ เปนการ
ทบทวน หรือทดสอบเพื่อนรวมชั้น
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การฟงคําปฏิเสธ
ขยายขนาดและทําสําเนาคําถามทีพ่ บในหนา 27 ตัดเปนชิน้ ๆ และนําใสซองจดหมาย และขอใหนกั เรียน :
1. เอาคําถามปริศนามาเรียงเขาดวยกัน
2. อานภาพใบคําตอบ
3. หาคําตอบของคําถามปริศนานั้น
อภิปรายกับนักเรียน :

คําตอบสําหรับปญหาปริศนา (ดวงอาทิตย)

รองรอย / ตัวบงชี้ที่มปี ระโยชนชว ยแกปญหาปริศนา

สิ่งที่บอกใบคําตอบปริศนาทั้งหมดมีเหมือนกัน (คําวา “ไม”)
สรุปโดยการบอกเด็กๆวา แบบฝกหัดนี้ ใหโอกาสพวกเขาในการฝกการฟงคําปฏิเสธ คําที่บอกวา บาง
สิ่งบางอยางไมใช แลวมันงายขึ้นในการคนหาวามันคืออะไร
ขอใหเด็กๆสรางคําบรรยายอีก 1 ชุด ซึ่งคนจะตองฟงคําปฏิเสธ
ตัวอยาง : ฉันไมออนนุม ฉันไมไดมรี ปู รางแบบเดียว หรือขนาดเดียวเทานัน้ ฉันไมไดเติบโตเหมือนแบบ
ตนพืช ฉันไมรงั เกียจการถูกเปลีย่ นแปลงใหเปนวัตถุทม่ี องดูแตกตางกัน แตมนั ไมงา ยสําหรับคนทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
รูปรางของฉัน รูปรางของฉันไมสามารถถูกเปลี่ยนแปลงโดยไมไดตัดฉันออก ฉันคืออะไร (กอนหิน)

ใชวรรณกรรมเด็ก
The Blue Willow (ตนหลิวสีนํ้าเงิน) เขียนโดย Pam Conrad ในตํานานจีนโบราณ กษัตริย Shi Fair พบ
กับชาวประมงพื้นบานและตกหลุมรัก ผลที่เกิดตามมาเปนเรือ่ งนาโศกเศรา และพอไดเรียนรูวาเขาควรจะไดฟง
ลูกสาวของตน จานตนหลิวสีนํ้าเงินถูกทําขึ้นมาเพื่อเปนสิ่งเตือนพอแมใหฟงลูกๆของพวกเขา
The Whale’s song (เพลงของปลาวาฬ) โดย Dyan Sheldon , Lily ไดฟงคุณยายของเธอเลาเรื่อง
ปลาวาฬที่เธอรักเหมือนลูก เธอนั่งรอที่ริมมหาสมุทร พรอมกับของขวัญสําหรับปลาวาฬ และในที่สุดพวกเขา
มาหาเธอโดยแบกของขวัญของพวกเขาเองมา 1 ชิ้น บัดนี้เปนเวลาของ Lily ที่รอและฟงปลาวาฬ
Why Mosquitoes Buzz in People’s Ears (ทําไมยุงจึงทําเสียงหึ่งในหูคน); นิทานของชาวอัฟริกันตะวัน
ตก, โดย Verna Aardema เมือ่ Iguana รูสึกเหน็ดเหนื่อยกับการฟงยุงเลาเรื่องไรสาระของมัน เขาเอาไมใสเขาไป
ในหูของเขาเพื่อจะไดไมไดยนิ อีกตอไป โชคไมดี เขาไมรูวาสิ่งที่เขาทํานัน้ ทําใหเกิดความสับสนมากมายกับสัตว
ปาอื่นๆที่เหลือ จนกระทั่งพระอาทิตยลืมฉายแสง – และนั่นคือหายนะ
Welcome Home, Fergie! (ยินดีตอ นรับกลับบาน Fergie) โดย Nancy Cocks , Fergie ไมฟงแมของเขา
และไดรับความทุกขตามมา

ใชดนตรี
สอนทักษะการฟงโดยการปรบมือเปนจังหวะดวยมือของทาน หรือดีดนิว้ มือของทานเปนจังหวะ ใหเด็กๆ
ลองทําตามจังหวะ ทําจังหวะใหยากมากขึ้น ตามปที่รุดหนาขึ้น
เลนเกาอี้ดนตรี สอนเพลง “Are you listening?” แตงโดย Lynn Baker และขับรองโดยใชทํานองเพลง
“Are you sleeping?”
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Are you listening? Are you listening? (ทานกําลังฟงอยูใชไหม (ซํ้า)
I hope so! I hope so! (ฉันหวังวาทานกําลังฟงอยู (ซํ้า))
Can you sing the six steps? Can you sing the six steps? (ทานรองเพลงขั้นตอนทั้ง 6 ไดไหม (ซํ้า))
Ready, set, go! Ready, set, go! (พรอม เตรียมตัว ไป ! (ซํ้า))
Stop what you are doing. Stop what you are doing. (หยุดสิ่งที่ทานกําลังทําอยู (ซํ้า))
Clear things away. Clear things away. (เก็บสิ่งของทั้งหมด (ซํ้า))
Turn towards the speakers. Turn toward the speakers. (หันหนาไปหาผูพูด (ซํ้า))
Hear what they say. Hear what they say. (ฟงสิ่งที่เขาพูด (ซํ้า))
Think things over. Think things over. (คิดทบทบทวนสิ่งที่ฟง (ซํ้า))
Ask question, too. Ask questions, too. (ถามคําถามดวย (ซํ้า))
These are all the six steps. These are all the six steps. (นี่คอื ขั้นตอนทั้งหก (ซํ้า))
That I can do. That I can do. (ที่ฉันทําได (ซํ้า))
ตัดภาพของใบหูที่มีขนาดใหญมา 1 ขาง ติดรูปภาพนั้นที่ดานหลังของเกาอี้ตัวหนึ่ง จัดเกาอี้เปนวงกลม
เริ่มรองพลง เมื่อเพลงหยุด คนที่ไดนั่งบนเกาอี้ที่มีรูปใบหูติดอยู ตองทองขั้นตอนการฟงทั้ง 6 ขอ

ฟงเพื่อหาเบาะแส
ใสสิ่งของตางๆลงในกลองบรรจุฟลม หรือกลองเล็กๆ ขอใหเด็กเขยากลอง และบอกวามีอะไรอยูใน
กลองโดยการฟงสียงที่เกิดขึ้น

เรียนการฟงจากการแสดงทาทาง
สอนการฟงที่มีประสิทธิภาพดวยการแสดงทาทางแกเด็กๆ
 พยักหนาเพื่อใหผูพูดรูวาทานเขาใจ
 หันหนาไปหาคนที่ทานตองการจะพูดดวย
 ยกมือของทานขึ้น เมื่อทานตองการจะถามคําถาม
 มีใบหนาที่แสดงความเปนมิตร
 หัวเราะกับผูพูด ไมหัวเราะเยาะผูพูด

แสดงละครเรื่องที่ไดฟง
อานนิทานใหเด็กๆฟง ขอใหพวกเขาแสดงออกในรูปแบบที่แสดงให คนอื่นเห็นวาพวกเขาตั้งใจฟง
เพียงใด
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การฟงอยางมีประสิทธิภาพเมื่อวิทยากรพูด
ความคิดนี้เสนอโดย Chris Broslavick และ Tony Pichler ขอใหนกั เรียนใชการฟงอยางมีเปาหมาย ขณะ
ที่วิทยากรพูดในหัวขอที่เขาเลือก ใชรูปแบบนี้
1. ทบทวนขั้นตอนทั้ง 6 ที่เกี่ยวของกับทักษะความมีวินัยในตนเอง ในการฟง
2. แนะนําวิทยากร
3. เชิญวิทยากรใหพูดไมมากเกินกวา 1 นาที ตอปอายุที่เพิ่มขึ้นของกลุม
4. หลังจากการนําเสนอ แจกกระดาษ และดินสอใหนักเรียนแตละคน หรือขอใหนักเรียนตอบในสมุด
บันทึกของตนเอง
5. ขอใหนกั เรียน ฝกฝนขั้นตอนที่ 4 และ 5 ของทักษะการฟง
ขั้นตอนที่ 4: บอกสิ่งที่ทานไดยนิ
ขั้นตอนที่ 5: ถามคําถาม ที่อยูในหัวขอนั้น
สัง่ ใหพวกเขาเขียนประโยค 3 ประโยค ซึง่ บรรยายสิง่ ทีว่ ทิ ยากรพูด และเขียนคําถาม 1 คําถาม ทีพ่ วกเขา
อยากจะถามวิทยากร
6. แบงปนคําตอบกับเพื่อนๆในชั้นเรียน และวิทยากร
7. สั่งใหนกั เรียนใหคะแนนตนเอง จากระดับ 1-10 โดยที่ 10 เปนคะแนนสูงเพื่อบงชี้วาพวกเขาฝกทักษะ
การฟงของเขาดีแคไหน

เกมจับคู

18

ปริศนาการฟง

กระดานเกมเสี่ยงโชค
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ถอดรหัสขอความ

วิธีการตางๆ ในการฟง
บัตรอุปกรณ

การฟงแบบเพงความคิด : ทักษะความมีวินัยในตนเอง
 การฟงแบบเห็นคุณคา: เมื่อเราฟงดนตรี หรือเรื่องราวที่มคี นอาน

การฟงแบบแยกแยะ: เมื่อเราแยกความจริงออกจากความคิดเห็น

การฟงเพื่อความเขาใจ: เมื่อเราพยายามเขาใจความหมายของสิ่งที่ถูกพูด
 การฟงเพื่อการบําบัดรักษา: เมื่อเราชวยเหลือในฐานะเปนกรรมการตรวจการฟง
โดยไมตองใหคําตัดสิน
 การฟงแบบวิเคราะห: เมื่อเราฟงและวางแผนเพื่อประเมินผลเมื่อเราไดยิน
บันทึกนี้มอบใหแก ...............................................................................................
สําหรับเวลา...............นาที ของการสนใจที่ไมไดแบงแยกไปยังสิ่งอื่น
โปรดตรวจสอบประเภทของการฟงที่ทานตองการใหฉันทําขณะที่เราทํางานรวมกัน
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การฟงปฏิเสธ
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บทที่ 2

ทักษะพื
้นฐาน

การทําตามคําสั ง

จงใหเรือมีลักษณะดังนี้ (ปฐมกาล 6:15)

การไตรตรอง : ฉันชวยเด็กๆของฉันใหทําตามแผนการของพระเจาสําหรับพวกเขา
ตามแบบที่โนอาห ทําอยางไร
6 ขั้นตอนในการทําตามคําสั่งคือ

1. ฝกทักษะการฟงที่ดี
2. พูดซํ้าคําสั่งกับตัวฉันเอง หรือกับคนอื่น หรือ
จดบันทึกมัน
3. เขียนหรือพูด 3 สิ่งแรกที่ฉันตองทํา เพื่อเริ่มงาน
4. ลงมือทํางานตรงเวลา
5. อยูทํางานตลอดเวลาของการทํางาน
6. ประเมินผลงานและฉันไดทําตามคําสั่งเพียงใด
เมื่อจบเวลาทํางาน

คนที่ทําตามคําสั่งอยางดี
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ทํางานเสร็จเรียบรอย
วางแผนการทํางาน
ใชเวลาอยางฉลาด
รูวาตองทําอะไร และทําอยางไร
รูวาตองใชเวลานานเทาใด
ไมพูดคุยระหวางฟงคําสั่ง
ไมฝนกลางวันหรือมึนงง
ไมทําใหคนอื่นเสียสมาธิ

การไตรตรองนําทาง
ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตัวฟงบทอาน
จากพระวรสาร หลับตาลง หายใจลึกๆ และทําตัวผอนคลาย รูส กึ
เทาและขาทั้งสองขางผอนคลาย สังเกตวาแขนและศีรษะของ
ทานรูสึกหนัก การหายใจของทานชาลง
ขอใหเรายอนกลับไปในชวงเวลาหลายปที่ผานมา ชาย
คนหนึง่ ชือ่ โนอาห อาศัยอยูบ นโลก เขารักพระเจาอยางมาก และ
เชื่อฟงพระเจา เขาทําตามคําแนะนําของพระองคเมื่อเขาไดยิน
พระองคตรัสกับเขาในการภาวนา
วันหนึ่ง พระเจาทอดพระเนตรลงมายังโลก และทุกแหง
หนทีพ่ ระเจาทรงทอดพระเนตร พระองคทรงเห็นความชัว่ ชา และ
ความไมมีระเบียบ อยางไรก็ตาม พระเจาทรงสังเกตเห็นวา มี
บุรุษผูหนึ่งยังคงเปนคนดีมากๆ ดวยใจที่เศราหมอง พระองคเสด็จมาหาโนอาหและตรัสวา “เราวางแผนที่จะ
ทําลายสิ่งมีชวี ิตทั้งหลายบนโลก เพราะมันชั่วรายมาก แตสําหรับทานเราจะชวยใหปลอดภัย”
ดังนั้น พระเจาทรงตรัสวา “ใหทานตอเรือขนาดใหญขึ้นลําหนึ่ง จงสรางตามที่เราบอกทานใหสรางทุก
ประการ ใหนําสัตวทุกชนิดที่เราสั่งใหทานนําเขาไปในเรืออยางละหนึ่งคู แมวาผูคนสงสัยวาทานทําอะไรหรือ
เรียกทานวาคนบา จงทําตามคําสั่งของเราตอไป”
โนอาหทําตามคําสั่งของพระเจา และสรางเรือขึ้นตามที่พระเจาทรงสั่งใหเขาทํา จงจินตนาการภาพโน
อาหท่กี าํ ลังสรางเรือ ทานเห็นอะไร เขาอยูทไ่ี หน โนอาหรสู กึ อยางไร ขณะที่เขาทําตามคําสัง่ ทีพ่ ระเจาทรงสัง่ เขา
จดจําภาพนี้ในใจ ขณะทีท่ า นคอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้ใหทานหยิบสมุดไตรตรองของทานขึ้นมา และวาดรูปภาพของ
สิ่งที่ทานเห็นหรือไดยินระหวางการไตรตรอง
เมื่อเด็กสวนใหญวาดภาพเสร็จแลว ใหพวกเขาดูภาพของเขาและบรรยายสิ่งที่เขาไดเห็นหรือไดยิน

รวมกันอภิปราย
ขอใหเด็กๆ คิดเกี่ยวกับคําถามดังตอไปนี้
 ทานคิดวามันกินเวลานานเทาใดจากชวงที่โนอาหไดรับคําสั่งจากพระเจา และเวลาที่เขาเริ่มทําตาม
คําสั่งนั้น เพราะเหตุใดทานจึงคิดเชนนั้น
 ทานคิดวาคนอื่นๆ คิดอะไร ขณะที่พวกเขาเฝาดูโนอาหทําตาม
 คําสั่งของพระเจา
 ทานคิดวาโนอาหรูสึกอยางไรในการทําตามคําสั่งของพระเจา
 หากโนอาหไมทําตามคําสั่งของพระเจา ทานคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น
สรุปการอภิปรายโดยการบอกเด็กๆวามันสําคัญตอเราเพียงใด ที่คนอยางโนอาหเต็มใจเชื่อฟง
คําสั่งของพระเจา พวกเราไดรับการขอในขณะนี้ใหฟงและปฏิบัตติ ามพระวาจาของพระเจาดวย เมื่อเราปฏิบัติ
เราจะไดรับการรวมอยูในกลุมผูมีความเชื่อในโลก และชวยเหลือผูอื่นใหมีความเชื่อ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทุกครั้งที่ทานไดรับคําสั่งในวันนี้ คิดถึงเรื่องโนอาหและวิธีการที่เขาทําตามพระวาจาของพระเจา

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้
มีเหตุผล 3 ขอที่วาเพราะเหตุใดคําสั่งจึงไมไดรับการปฏิบัติ
 เมื่อคนเหลานั้นไมรูวาตองทําอะไร
 เมื่อคนเหลานั้นไมรูวิธีทํามัน ; และ
 เมื่อคนเหลานั้นไมถูกกระตุน พวกเขาไมเห็นความสัมพันธระหวางงานและตัวของเขา
เพื่อชวยในการพิจาณานี้ บอกเปนนัยใหคนที่ทานกําลังจะใหคําสั่ง เพื่ออธิบาย 6 ขั้นตอนของการฟง
กอนที่ทานจะออกคําสั่ง หลีกเลี่ยงการออกคําสั่งโดยไมไดมองดูกอนวาคนนั้นพรอมที่จะฟงขอมูลแลวหรือยัง
ตั้งเปาหมาย สอนมากเทาที่จะสามารถทําไดเสร็จในระยะเวลาสั้นๆ บอกวาคนนั้นวาจะตองทํางานนานเทาใด
ทําความตกลงกับเด็กทีอ่ ายุมากกวา โดยการถามวาเขาคิดวาจะตองใชเวลานานเทาใดเพื่อทําใหงานทีก่ าํ ลังทํา
อยูเสร็จเรียบรอย

สอนคําถาม 3 ขอ
กอนที่จะอนุญาตใหเด็กๆของทานเริ่มทํางาน สอนพวกเขาโดยการถามคําถาม 3 ขอ
 ทานรูสิ่งที่ตอ งทําหรือไม
 ทานรูวิธีทํามันหรือไม
 ทานตองใชเวลานานเทาใดในการทํางานนี้ใหเสร็จเรียบรอย

หลีกเลี่ยงหลุมพรางในการใหคําแนะนํา
หลุมพรางเหลานี้สามารถทําใหเกิดความสับสน และทําใหยากสําหรับเด็กๆในการทําตามคําสั่งอยาง
ถูกตอง
1. อยาเริ่มกิจกรรมหนึ่งแลวเปลี่ยนไปอีกกิจกรรมหนึ่ง โดยที่กิจกรรมแรกยังไมเสร็จ แลวกลับมาที่
กิจกรรมแรกอีก
2. ทานไมควรหยุดกิจกรรมหนึ่ง เริ่มกิจกรรมใหม และแลวก็กลับไปที่กิจกรรมกอนหนานี้อยาง
รวดเร็วดวย
3. อยาทําลายกระบวนการเรียนรู โดยการทําใหเสียสมาธิ ดวยสิ่งเราที่ไมเกี่ยวของ
4. อยาอยูกับหัวขอใดนานเกินความจําเปน

วิธีที่ไดผล
ครูกลุม หนึง่ ไปเยีย่ มชมโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึง่ ซึง่ เด็กๆไดเรียน
รูเกี่ยวกับทักษะความมีวินัยในตนเอง 15 ประการ มาหลายปแลว ผูไปเยี่ยม
แตละคนใชเวลาประมาณ 10-15 นาทีในหองเรียนประถมศึกษาตอนตน ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา
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ตอนตน พวกเขารูสึกตื่นเตนกับการเยี่ยม และมีหลายสิ่งหลายอยางพูดคุยกันระหวางชวงเวลาประชุมซักถาม
รายละเอียดชวงอาหารกลางวัน
มีสิ่งหนึ่งที่เห็นไดชัดในความคิดของเขา: ครูใจดีกับเด็กมัธยมตน “ทานเห็นหรือไดยินอะไร” ผูดําเนิน
การประชุมของกลุมถาม “ครูถามนักเรียน ถามแลวถามอีก “เวลามากเทาใดที่พวกทานเธอคิดวาตองใชเพื่อ
ทํางานนี้ใหเสร็จ” หรือพวกเขาพูดวา “ฉันสามารถใหเวลาพวกทาน 10 นาทีเพื่อทําโครงงานนี้ พวกทานบาง
คนอาจทําไมเสร็จ แตทาํ ดีทส่ี ดุ เทาทีท่ า นสามารถทําได” กลุม ไดอภิปรายกันยาวนานเกีย่ วกับประโยชนของการ
ถวงเวลาความตองการแบบหนุนหันที่จะเริ่มงานของเด็กทันทีที่ไดรับมอบหมาย พวกเขาชอบความคิดของการ
รอจนกระทั่งคําถามคําถามทั้ง 3 ขอ ถูกถามและตอบ
1. ทานรูสิ่งที่ตองทําใชหรือไม ถาไมรู ชวงนี้เปนเวลาที่เหมาะสมที่สุด ในการถามคําถามที่ทานมี เกี่ยว
กับสิ่งที่ทานตองทํา
2. พวกทานรูวิธีทํามันใชไหม ใครจะเปนผูรวมงานของทาน อุปกรณอะไรที่ทานจําเปนตองมี ฯลฯ
3. ระยะเวลานานเทาใดที่ทานคิดวาตองใชเพื่อทํางานใหเสร็จเรียบรอย
ขณะที่ครูสรางวิธีการประจําเพื่อชวยเด็กๆใหรอและคิดกอนที่จะผลีผลามทํางาน พวกเขากําลังทํามาก
ที่สุดเทาที่เขาสามารถทําได เพื่อชวยใหเด็กๆ ทุกคนประสบความสําเร็จในการทําตามคําสั่ง การกระทําแบบ
เรียบงายนี้ แสดงใหเห็นทัศนคติความเคารพยําเกรงระหวางนักเรียนกับครู

กิจกรรม
การทําตามคําสั่งในชีวิตประจําวัน
นํางานธรรมดาซึ่งทําที่โรงเรียนหรือบาน (ตัวอยาง เชน ออกจากหองเรียนและไปที่หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร: ทําแซนวิชเนยถั่วและวุน) และขอใหทกุ คนเขียนคําสั่งเพือ่ ใหเห็นวางานนีจ้ ะไดรบั การทําใหสําเร็จ
ไดอยางไร ทําการทดลองโดยการแลกเปลี่ยนคําสั่ง และทําตามคําสั่งของคนอื่นอยางที่มนั ถูกเขียนขึ้นมาอยาง
ครบถวน คนหาวาเพราะเหตุใดการทําตามคําสั่งจึงไมงายในการทําเสมอไป
การฝกทําตามคําสั่ง
ความคิดนี้สรางขึ้นมาโดย Rick Hook อานแตละรายการขางลางนี้อยางชาๆ ขอใหคนทีต่ อ งการฝกและ
ทําตามคําสัง่ ทีเ่ ปนคําพูด ใหฟง และทําสิง่ ทีเ่ ขาคิดวาเขาไดยนิ ทานพูด สนุกกับการเปรียบเทียบผลงานทีท่ าํ เสร็จ
(ดูตัวอยางประกอบ หนา 41 เพื่อดูวาภาพที่เสร็จสมบูรณแลวควรมีลักษณะอยางไร)
1. วางกระดาษ 1 แผนตามแนวยาวบนพื้นราบ
2. ที่ดานลางของกระดาษวาดภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก 2 ภาพ ใหหางกันประมาณ 3 นิ้ว
3. ที่ดานลางภายในของรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสใหวาดภาพครึ่งวงกลม 1 ชุดตอเนื่อง
4. วาดภาพสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ 1 ภาพ ที่ดานบน และเชื่อมตอกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสองภาพ
5. ทีด่ า นบนของมุมบนขวาของสี่เหลี่ยมผืนผาใหวาดภาพวงกลม 1 วง โดยใหมเี สนผาศูนยกลางเทากับ
ความสูงของสี่เหลี่ยมผืนผา
6. ถาวงกลมเปนหนาปดของนาฬกา ใหวาดตัวอักษร S ตัวใหญ เริ่มที่ตาํ แหนง 5:00 น.ของวงกลม
แผออกไปดานนอกของวงกลม
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7. วาดภาพตัว S อีก 1 ตัว ขนานกับตัวที่เพิ่งจะวาดไป ใหหางออกไป 1/8 นิ้ว
8. วาดภาพวงกลมอีก 1 วง ที่ดานบนมุมซายของวงกลมวงแรก ครึ่งหนึ่งอยูขางใน อีกครึ่งหนึ่งอยูดาน
นอกของวงกลม
9. ตรงมุมบนซายของสี่เหลี่ยมผืนผา ใหวาดภาพตัว S อีกหนึ่งตัวยื่นออกไปขางนอกสี่เหลี่ยมผืนผา
10. ตรงเหนือตัว S คูขนาน 2 ตัวใหวาดรูปวงรี 2 รูป วงหนึ่งอยูภายในของอีกวงหนึ่ง วงในใหอยูบริเวณ
ครึ่งลางของวงนอก

ประเมินความสามารถของทานในการทําตามคําสั่ง
ฝกการทําตามคําสั่งกับเด็กๆ โดยใหทุกสวนในรางกายมีสวนเกี่ยวของในการฝก บอกใหเด็กๆฟงสิ่งที่
ทานพูด และเมื่อทานพูดจบใหทาํ ในสิ่งทีพ่ วกเขาไดยนิ แลวสรางคําสั่งงายๆ 3 คําสัง่ ใหพวกเขาทําตาม ตัวอยาง
เชน: “เมื่อฉันหยุดพูด ฉันตองการใหพวกทานลุกออกจากเกาอี้ เดินรอบโตะ 3 รอบ และจับและเขยามือกับใคร
คนใดคนหนึ่งในหอง เริ่มได”
ใชวิธีการเดียวกันกับเด็กที่อายุนอ ยกวา ถามพวกเขาวา เขาตองการลอง และทําตามคําสั่ง : 4, 5 หรือ
6 ขอใหเขาประเมินตนเอง เมื่อพวกเขาทําเสร็จโดยใชระดับคะแนน 1-5 :
5 = ดีมาก ฉันจะไมเปลี่ยนอะไรเลย
3 = คอนขางดี แตไมดีเทาที่ควร
1 = ไมคอ ยดี ถาฉันสามารถ ฉันตองการที่จะทดลองฝกทักษะนี้ใหม

ยืนขึ้นและนั่งลง
เกมนี้เปนการฝกทีส่ นุกในกลุมใหญหรือกลุม เล็ก ทันทีทเ่ี กมนี้จบ เด็กทีอ่ ายุมากกวาสามารถไดรับการก
ระตุน ใหเขียนตัวอยางของตนเอง เพือ่ อานออกเสียงเมื่อมีคนตองการฝกความสามารถของเขาในการทําตามคํา
สั่งดวยคําพูด
อานเรื่องราวขางลางนีใ้ หเด็กๆฟง แตกอนอื่น ใหคาํ แนะนําเหลานีแ้ กพวกเขา : ทุกครั้งที่ทา นไดยนิ คําที่
ขึ้นตนดวยตัวอักษร C ใหยืนขึ้น ใหยืนจนกวาจะไดยนิ คําวา Jesus แลวใหนั่งลง ใหนั่งจนกระทั่งพวกทานไดยิน
คําอื่นที่ข้นึ ตนดวยตัวอักษร C แลวใหยืนขึ้น ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งจบเรื่อง
My Secret Hope
I’ve been a Christian all my life. I was baptized as a baby and my
mother put a picture of Jesus in my room the day I was born. She says she
wanted my room to be ﬁlled with charity and love that only Jesus could
bring that much love. As I grew up I traded my picture of Jesus with a big
heart for one of him on the cross. This reminds me of the great love Jesus
has for all people.
The picture of the cross keeps my secret hope alive. I know the
power and love of Jesus can break down all the hatred and evil in the
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world. I know when I receive communion I bring Jesus into the world with
me. I am then able to share my love with the people I meet. My secret
hope is that I can tell everyone I meet about the work that Jesus is doing
in the world.
(คําแปล) ความหวังลับเฉพาะของฉัน
ฉันเปนคริสตชนตลอดชีวิตของฉัน ฉันไดรับศีลลางบาปตั้งแตเปนทารก และคุณ
แมของฉันไดนํารูปพระเยซูเจามาวางไวในหองนอนของฉันในวันที่ฉันเกิด เธอบอกวาเธอ
ตองการใหหองของฉันเต็มไปดวยเมตตาจิตและความรัก และพระเยซูเจาเพียงพระองค
เดียวเทานั้นที่สามารถนําความรักมากมายเชนนั้น เมื่อฉันเติบโตขึ้นฉันเปลี่ยนรูปพระเยซู
เจาของฉันกับรูปหัวใจดวงใหญเปนรูปของพระองคบนไมกางเขน นี่เปนสิ่งที่เตือนฉันถึง
ความรักยิ่งใหญที่พระเยซูเจาทรงมีตอประชากรทั้งมวล
รูปไมกางเขนทําใหความหวังลับเฉพาะของฉันมีชีวิตชีวา ฉันรูวาพลังอํานาจและ
ความรักของพระเยซูเจาสามารถทําลายความเกลียดชังและความชั่วรายทั้งสิ้นในโลก ฉัน
รูวาเมื่อฉันรับศีลมหาสนิท ฉันรับพระเยซูเจาเขามาในโลกกับฉัน ดังนัน้ ฉันจึงสามารถที่จะ
แบงปนความรักของฉันกับผูค นที่ฉนั ไดพบปะ ความหวังลับเฉพาะของฉัน ก็คอื ฉันสามารถ
บอกเกี่ยวกับภารกิจที่พระเยซูเจากําลังกระทําในโลกนี้แกทุกคนที่ฉันพบ

อานและทําตามคําสั่ง
ขยายขนาดและทําสําเนาของแบบฝกนี้ เพื่อแจกจายใหแกนักเรียนในชั้นของทาน
นี่เปนแบบทดสอบจับเวลา ทานมีเวลา 3 นาทีเทานั้น ในการทําตามคําสั่ง
1. อานทุกสิ่งอยางรอบคอบกอนลงมือทําสิ่งใด
2. เขียนชื่อของทานที่มุมบนดานขวามือของกระดาษแผนนี้
3. วงกลมคําวา “ชื่อ” ในประโยคที่ 2
4. วาดภาพสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส 5 รูปที่มุมบนดานซายมือ
5. ใสเครื่องหมาย X ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกรูป
6. ลงลายมือชื่อของทานใตชื่อเรื่องของกระดาษแผนนี้
7. เขียนวงกลมลอมรอบประโยคหมายเลข 7
8. ใสเครื่องหมาย X ที่มุมลางดานซายมือของกระดาษแผนนี้
9. วาดภาพสามเหลี่ยมรอบเครื่องหมาย X ที่ทานเพิ่งจะใสลงไป
10. ที่ดานหลังของกระดาษแผนนี้ใหคูณ 703 ดวย 12
11. วาดภาพสี่เหลี่ยมผืนผารอบคําวามุมในประโยค #4
12. ที่ดานตรงขามของกระดาษแผนนี้ใหบวก 8950 กับ 9850
13. ใสวงกลมลอมรอบคําตอบของทาน และใสรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสรอบวงกลม
14. ขีดเสนใตหมายเลขคูทุกตัวในแบบทดสอบนี้
15. บัดนี้ทานไดอานทุกสิ่งอยางรอบคอบแลว ใหทําเฉพาะคําสั่งที่ 1 และ2 เทานั้น
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ทําตามคําสั่งเพื่อทําคําสั่ง
ใหโอกาสนักเรียนที่มีอายุมากกวาในการสรางเกมไพดวยตนเอง โดยการทําตามชุดของคําสั่งที่เขียน
เปนตัวอักษร ทําสําเนาและแจกจายใหแกทีมของสมาชิก 5 คน ไมมีการจํากัดเวลาวาทีมจะใชเวลานานเทาใด
ในการทํางานที่ทาทายนี้ใหเสร็จเรียบรอย
กอนการทํางานเปนกลุม ใหทําขั้นตอนที่ 1-4 เปนรายบุคคล
1. แจกบัตรรายการ ใหทีมละ 52 ใบ แตละคนควรหยิบบัตรคนละ 10 ใบ
2. แตละคนวางบัตรรายการ 5 ใบไวที่กลางโตะ
3. เด็กๆแตละคนคิดถึงชื่อของบุคคลคนหนึ่งในพระคัมภีร และเขียนชือ่ ของบุคคลนัน้ บนบัตรใบหนึง่ บน
บัตรอีก 2 ใบใหเขียนเหตุการณหรือกิจกรรมหนึ่งอยางที่เกี่ยวของกับบุคคลคนนั้น บนบัตรอีก 2 ใบใหเขียนคํา
พูดหรือคําสอนที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้น
4. หยิบบัตร 5 ใบชุดทีส่ องมา และทําดวยวิธีการเดียวกัน โดยใชบคุ คลอื่น ทําเชนนี้ตอ ไปจนกระทั่งบัตร
ทั้ง 50 ใบไดถูกทําใหมีรายละเอียดเรียบรอย
ทํางานเปนกลุมเพื่อ:
5. แผบัตรทั้งหมดที่ทีมของทานทําขึ้นมา วางหงายหนาขึ้น เพื่อทุกคนสามารถมองเห็นมัน
6. ศึกษาบัตรเปนเวลา 3 นาที เพื่อทานจะไดความคิดดีๆ จากเนื้อหาของมัน
7. หลังจากที่ทุกคนดูบัตรแลว หยิบบัตรขึ้นมาคละบัตรเหลานั้นเขาดวยกัน และเอาบัตรเหลานั้นใหแก
คนหนึ่งซึ่งจะเปนคนแจก
8. พูดคุยกันและตัดสินใจวาคนแจกควรจะทําอะไรกับบัตรเหลานั้นเพื่อสรางเกมขึ้นมา (เขาควรจะวาง
มันลงตรงกลางบริเวณที่เลนหรือไม เขาควรแจกบัตรใหแกทุกคนๆละ 3-10 ใบหรือไม เขาควรแจกบัตรใหคน
อื่นๆทุกคนยกเวนตัวเขาเองหรือไม)
9. ตัดสินใจวาบัตรที่วาง 2 ใบนั้น ควรจะถูกใชหรือไมและใชอยางไร
10. เลนเกม 1 ครั้ง
11. ปรับปรุงเกมหลังจากการพูดคุยกันวามันยุตธิ รรม สนุก และทาทายหรือไม
12. เลนเกมใหมอีกครั้งตามที่ทานปรับปรุงมัน
13. เมื่อเกมยุติธรรม สนุก และทาทาย ใหตั้งชื่อหรือสัญลักษณใหเกมของทาน
14. แบงบัตรกัน ใหแตละคนเขียนชือ่ หรือทําสัญลักษณทด่ี า นหลังของบัตรแตละใบ เพือ่ ระบุวา เปนบัตร
ของทาน
15. ตอไป พูดคุยกันและเขียนคําสัง่ สําหรับวิธกี ารเลนเกม จําไววาคนอืน่ ซึ่งเห็นเกมนี้เปนครั้งแรกจําเปน
ตองรู
 ชื่อของเกม
 จุดประสงค: ทานควรพยายามทําอะไรเพื่อจะไดชนะ

กติกาสําหรับวิธีการเลน

ผูคดิ เกม เขียนรายชื่อของพวกทาน
16. รอจนกระทั่งคนอื่นๆทุกคนในหองมาถึงจุดนี้เชนกัน แลวแลกเปลี่ยนเกมไพกัน และเลนเกมของซึ่ง
กันและกันตามคําสั่งที่เขียนไว
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17. เขียนรายงานเปนลายลักษณอักษรใหแกอีกทีมเกี่ยวกับเกมของเขา เขียนบนแผนกระดาษเกี่ยวกับ
สิ่งที่ทานชอบ และสิ่งที่ทานไมชอบ ใหคําแนะนําวาควรปรับปรุงคําสั่งอยางไร
18. พบปะกับทีมอื่นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
19. กลับไปยังกลุมแรกเริ่มของทาน และทําการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จาํ เปน ที่กลุมอื่นแนะนําไว
20. แลวทําบัตรใหมสําหรับใบที่ยากเกินไปสําหรับคนอื่นที่จะอาน ทําความสะอาดเกมไพ และคําสั่ง
ของทาน เก็บทุกอยางใสถุงพลาสติก
21. ทําเกมตัวอักษรใหเปนชั้นๆ เก็บมันไวที่ศูนยเกม เพื่อใชสําหรับทบทวน หรือแบงปนกับระดับชั้น
อื่นๆ หัวขออื่นๆ สําหรับบัตร อาจจะรวมถึง ขอความเชื่อ พระบัญญัติ ศีลศักดิ์สิทธิ์ นักบุญ และอื่นๆ

ฝกการทําตามคําสั่ง
รวบรวมดินสอสี 7 สี: สีนํ้าเงิน สีแดง สีเหลือง สีมวง สีสม สีดํา และสีเขียว ทําสําเนาใบงาน ที่พบใน
หนา 41 ใหม ถามเด็กๆวาพวกเขาตองการใหออกคําสั่งครั้งละกี่คําสั่ง เริ่มดวย 1 หรือ 2 และทําจนถึง 3 อาน
ขอความแตละขอชาๆ และขอใหเด็กๆทําสิ่งที่เขา /เธอไดยินทานพูด
1. ระบายวงกลมเล็กดวยสีนํ้าเงิน
2. ทําเครื่องหมายกากบาท ( X ) ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
3. ใสวงกลมรอบรูปสามเหลี่ยมรูปเล็กโดยใชดนิ สอสีเขียว
4. เขียนเลข 2 ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผาดวยดินสอสีเหลือง
5. ระบายสามเหลี่ยมรูปเล็กดวยสีสม
6. เขียนชื่อของทานในสี่เหลี่ยมผืนผารูปใหญดวยดินสอสีดํา
7. วาดภาพสามเหลี่ยมสีเขียวในวงกลมรูปใหญ
8. ในแถบสีมวงในสามเหลี่ยมรูปใหญ
9. ใสเสนสีแดงใตสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก และระบายสีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ใหเปนสีมวง
10. วาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลืองรอบวงกลมรูปเล็ก
ใหเด็กๆประเมินผลงานการฝกทักษะการทําตามคําสั่งของพวกเขา โดยการใส A, B, C, D บนหนา
กระดาษ เพื่อบงบอกวาพวกเขาฝกทักษะไดดเี ทาใด

เปลี่ยนแปลงคําสั่งหองเรียน
อีกทางเลือกหนึง่ สําหรับการฝกทําตามคําสัง่ ในหองเรียน คือเปลีย่ นวิธกี ารที่ทา นนําเขาสูก ารมอบหมาย
งาน ตัวเริ่ม 2 ตัวนี้สามารถใหความหมายใหมแกคําพูด “เรามาเริ่มบทเรียนของเรากันเถอะ” แทนที่จะพูดวา
“หยิบกระดาษขึ้นมา และเขียนชื่อบนนั้น” ลองพูดเชนนี้แทน “วันนี้ฉันตองการใหทา นฝกการทําตามคําสั่ง 3 คํา
สั่ง รอจนกวาทานไดยนิ ครบทั้ง 3 คําสั่งแลวจึงคอยเริ่มงานของทาน”
1. เขียนชื่อของหนังสือเลมแรกของพระคัมภีร บนบรรทัดบนสุดของกระดาษของนักเรียน
2. เขียนชื่อของบุคคลในพระคัมภีรซึ่งสรางเรือโนอาห บนบรรทัดที่สอง
3. หาความหมายของคําวา “ศีลศักดิ์สิทธิ์” ในหนังสือเรียนของทานและเขียนลงบนกระดาษ
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ทําจุลสารวิธีดําเนินการ
ทําหนังสือจุลสารชือ่ วา “วิธกี ารดําเนินการสิง่ ตางๆในหองเรียนของเรา” หรือ “วิธดี าํ เนินการสิง่ ตางๆใน
ครอบครัวของเรา” ขอความชวยเหลือนักเรียนที่อายุมากกวาใหเตรียมรายการของคําแนะนํา สําหรับกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่ง หรือทั้งหมดของกิจกรรมตอไปนี้
1. คําแนะนําสําหรับครูที่มาแทนควรรู
2. คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการตอนรับสมาชิกใหมของหองเรียน
3. คําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลหองเรียน หรือสัตวเลี้ยงของครอบครัว
4. คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อยายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย ในกรณีเกิดไฟไหม
5. คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหวางพิธีมิสซา
6. คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการทํางานบาน
7. คําแนะนําที่ผูใหญใหบอยมากที่สุด

แผนกระดาษ “ฉันลืม”
กิจกรรมนี้คิดขึ้นโดย Mary Jo Malm สงจดหมายลักษณะคลายกันกับขางลางนี้ไปบาน ทานจะพบ
สําเนาตัวอยางของแผนกระดาษ “ฉันลืม” ดานลางนี้
เรียน ทานผูปกครอง
ปนี้บุตรหลานของทานกําลังจะทํางาน เรื่องทักษะความมีวินัยในตนเอง ในการทําตามคําสั่ง เพื่อชวย
ใหเด็กๆทุกคนเรียนรูทักษะนี้ ฉันจะใชแผนกระดาษ”ฉันลืม”
อาจมีโอกาสที่บุตรหลานของทานลืมนําสิ่งของจําเปนมาโรงเรียน หรือชั้นเรียน เพื่อจดจําในการ ทํา
ตามคําสั่งขามคืน หรือจากอาทิตยหนึ่งไปอาทิตยถัดไป เปนทักษะที่ยากสําหรับนักเรียนในชั้นประถม เมื่อ
บุตรของทานลืมสิง่ ของ แผนกระดาษทีแ่ นบมาพรอมนีจ้ ะถูกสงถึงบาน มันจะบอกทานถึงสิง่ ทีเ่ ขา/เธอไดลมื และ
ขอใหทานลงนามในแบบฟอรม และสงกลับในชวงเวลาถัดมา แบบฟอรมจะถูกเก็บในแฟม เอกสาร ชวงปลาย
ภาคเรียน แบบฟอรมเหลานั้นจะถูกสงคืนใหแกเด็กๆ
จะไมมใี ครถูกลงโทษหรือถูกปรับ หากเขามีแผนกระดาษจํานวนมาก เด็กทุกคนเรียนรูท กั ษะความมีวนิ ยั
ในตนเอง ในระดับของตนเอง เด็กๆจะแขงขันกับตนเองเทานั้น พวกเขาจะไดรับการชวยเหลือใหลดจํานวนของ
แผนกระดาษที่เขาไดรับ และคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการที่จะเขาใจทักษะนี้จะถูกจัดเตรียมใหอยางละเอียด
ทานสามารถชวยบุตรของทานเรียนรูทักษะนี้โดย :
1. ปฏิเสธที่จะนําสิ่งของที่ถูกลืมมาใหที่โรงเรียน และปลอยใหเขา/เธอรับผลที่จะเกิดขึ้น จากการกระ
ทําของเขา/เธอตามธรรมชาติ
2. กระตุนใหบุตรของทานวางสิ่งของใกลประตูหนาบาน
3. ยอมรับวาการทําตามคําสัง่ เปนระยะเวลานาน เปนทักษะทีย่ ากตอการเรียนรู คนทุกคนมีโอกาสลืม
สิง่ ตางๆได การเรียนรูด ว ยการจัดการโดยการใชระบบเปนสิ่งจําเปน ดังนัน้ ทานอาจตองการฝกทักษะของการ
ทําตามคําสั่งที่บานดวยตัวของทานเองดวยแผนกระดาษ “ฉันลืม”
ดวยความนับถือ
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ใชบทประพันธ
ผูใหญออกคําสั่งหลายครั้งตลอดทั้งวัน ใหอานบทประพันธตอไปนี้ ใหเด็กๆของทาน ขอใหพวกเขาคิด
เกี่ยวกับคําสั่งอื่นๆที่เขาไดยิน ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อสอนบทเรียนเกี่ยวกับชีวิตแกพวกเขา กระตุนเด็กที่มีอายุ
มากกวา และตัวทานเองใหคิดบทประพันธเพิ่มเติม

ระวังซิปเสื้อโคท
ฉันมีขอมูลบางอยาง
ซึ่งฉันคิดวาทานทั้งหลายควรทราบ
มันตองจัดการกับซิป
บนเสื้อผาที่ทานสวมกันหิมะ
เมื่ออากาศเริ่มหนาว
และลมก็เริ่มพัด
อยาดึงซิปเสื้อโคทขึ้นอยางรวดเร็ว
มิฉะนั้น นํ้าตาของทานจะเริ่มไหลริน
ทานจะเมมริมฝปาก ฉันขอบอก
มิฉะนั้นทานจะรูดโดนคอ โอ ไม
อยารูดซิปเสื้อโคทของทานอยางรวดเร็ว
เมื่อทานรูดซิปเสื้อโคท ใหรูดชา ชา
- Christine Marie Rhytarsyk

แผนกระดาษขอมูล “ฉันลืม”
วันที่.............................

ภาคเรียนที่ 1.... 2..... 3...... 4......

ฉันไดรับ.......................................................ของฉันวันนี้ เมื่อฉันไมไดนาํ สิ่งของนีไ้ ปโรงเรียน ฉันไม
สามารถทําตามคําสั่งเปนระยะเวลานาน ฉันกําลังดําเนินการเพื่อปรับปรุงทักษะนี้ คุณครูของฉัน
กําลังชวยฉันในการฝกและฉันรูวาฉันสามารถพัฒนาได
ลายมือชื่อนักเรียน....................................................
ลายมือชื่อผูปกครอง.................................................
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ฝกการทําตามคําสั่ง
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บทที่ 3

ทักษะพื
้นฐาน

การถามคําถาม

“กษัตริยชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยูที่ใด” (มัทธิว 2:2)

การไตรตรอง : ขาพเจาสอนเด็กๆ ใหใชคําถาม เพื่อทําใหความเชื่อของเขาลึกซึ้งมากขึ้น
และอยากรูอยากเห็นเหมือนนักปราชญอยางไร
คําถามที่ดีคอื คําถามที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไมเคยถูกถามมากอน
ผูพูดยังไมไดบอกเราเกี่ยวกับมัน
ผูอื่นอาจตองการคําตอบดวย
ทําใหผูพูดรูสึกสบายใจ และไมรูสึกอึดอัดใจ
ชวยทําใหคนคิด
ทําใหการสนทนาอยูภายในหัวขอนั้น

คนที่ถามคําถามที่ดี
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ใชคําวาใคร อะไร ที่ไหน อยางไร และทําไม
เพื่อเริ่มประโยคของเขา
คนหาขอมูลมากขึ้น
พูดอยางสุภาพ
ควบคุมการสนทนาใหอยูในรองรอย
พูด “ฉันไมรูคําตอบ แตตองการที่จะรู”
ไมถามคําถามที่ทําใหไขวเขวจากหัวขอเรื่อง
ไมถามคําถามที่ถูกถามไปแลว
ไมถามคําถามที่แสรงทําเปนการบอกเลา
ไมถามคําถามที่เปนการถวงเวลา

การไตรตรองนําทาง
ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา ใหเตรียมพรอมเพื่อ
ฟงบทอานจากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจลึกๆ และ
รูสึกรางกายของทานผอนคลาย รูสึกวาเทาและขาของทานผอน
คลาย สังเกตวาแขนและศีรษะของทานรูส กึ หนัก การหายใจของ
ทานชาลง
วันนี้เราจะเดินทางยอนกลับไปในชวงเวลาการประสูติ
ของพระเยซูเจา พระนางมารีย โยเซฟ และพระเยซูเจา ทั้งหมด
อยูในคอกสัตว ในคอกสัตวมีวัว และแกะ มีฟางหญา และที่
สําหรับพระนางมารียวางพระเยซูกุมาร
ในระยะทางไกลออกไป คนเลีย้ งแกะกําลังเฝาฝูงแกะของ
เขาอยู ทันใดนัน้ มีแสงสวางจาปรากฏขึ้นรอบตัวพวกเขา พวกเขา
รูสึกตกใจกลัว ทูตสวรรคองคหนึ่งมาปรากฏตอหนาพวกเขา พลางกลาววา “อยากลัวเลย เรามีขาวดี คืนนี้พระ
ผูชวยใหรอดจะทรงบังเกิดเพื่อทาน คือ พระคริสตเจา จงไปเฝาพระองคเถิด” คนเลี้ยงแกะฟงและปฏิบัติตาม
ขณะนี้ ทางทิศตะวันออกมีปราชญ สามองคซ่งึ ศึกษาพิเคราะหเรื่องดวงดาว พวกเขาเห็นดาวสวางจาซึ่ง
ไมเคยเห็นมากอน กําลังสองแสงทางทิศตะวันออก พวกเขาออกเดินทางจากบานเกิด และมุงหนาไปยังทิศของ
ดาวดวงนั้น มันนําพวกเขาไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อพวกเขามาถึงกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขามีคาํ ถามมากมาย จง
ฟงอยางตั้งใจในสิ่งที่พวกเขากําลังถาม
ทานไดยินพวกเขาพูดหรือไมวา “ทารกที่จะเปนกษัตริยของพวกทานอยูที่ใด พระบุตรของพระเจาจะ
ทรงบังเกิดที่ใด พวกเขาถามอะไรอื่นอีก
เมื่อพวกทานไดยินคําถามของพวกเขา สองหรือสามขอ คอยๆ ลืมตาขึ้น แลวหยิบสมุดบันทึกการ
ไตรตรองของทานขึ้นมา และเขียนคําถามนั้น วาดภาพสิ่งที่ทานไดเห็น
เมือ่ เด็กสวนใหญทาํ คําถามและวาดภาพของเขาเสร็จแลว ขอใหพวกเขาแบงปนคําถามของพวกเขา จาก
นั้นพวกเขาสามารถดูรูปภาพของเขา และบรรยายสิ่งที่พวกเขาไดเห็นหรือไดยิน

รวมการอภิปราย
 เขียนคําถามที่แบงปนกันทั้งหมดบนกระดาน
 อานเกณฑ สําหรับคําถามที่ดีใหเด็กๆ ฟง และใหเขาระบุ คําถามซึ่ งเขาเกณฑแตละขอ ให ทํา
เครื่องหมายดวยตัวอักษร a, b, c, d หรือ e เพื่อระบุเกณฑ
 สรุปการอภิปรายโดยการบอกนักเรียนใหทราบวามันสําคัญเพียงใดสําหรับพวกเรา ที่คนอยาง
ปราชญทั้งสามคนรูสึกเต็มใจถามคําถาม และมีความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับโลกของพวกเขา
เราสามารถใชเกณฑเดียวกับสิ่งพวกเขาทํา เมื่อเราถามคําถาม
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ขั้นการปฎิบัติ
แตละครั้งที่ทานอยากรูอยากเห็นอะไรบางอยางในปจจุบันนี้ พยายามใชเกณฑน้เี พื่อจะไดคําถามที่ดี

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้
การถามคําถามเปนทักษะความมีวินยั ในตนเองขั้นพืน้ ฐาน ซึ่งหมายความวา มันจะเปนสิ่งที่ยากสําหรับ
เด็กระดับอนุบาลถึงเกรด 3 ที่จะทําดวยตนเองโดยไมมีการกระตุน
เมื่อเราถามคําถาม เรารอใหผูที่พูดอยู พูดใหจบเสียกอน เราคิด: ฉันอยากรูอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ผูพูดได
พูด ฉันจะวางเกณฑความคิดของฉันอยางไร เพื่อฉันจะไดใชคําที่ถูกตอง ฉันรูเกณฑสําหรับคําถามที่ดีหรือไม
กระตุนคําถามดวยทาทาง และนํ้าเสียงของทาน พูดวา “ถามคําถามฉันไดทุกคําถามที่ทานมีเกี่ยวกับ
หัวขอนี้” แทนที่จะพูดคําวา “มีคาํ ถามอะไรไหม” หลีกเลี่ยงการถามคําถามซึ่งสามารถตอบไดดว ยคําเพียงคํา
เดียว หรือ “ใช” และ “ไมใช” ปลอยใหมีเวลารอหลังจากการถามคําถาม มันเปนการปฏิบัติที่ดที ี่บอกเด็กๆ วา
ทานกําลังจะนับถึง 20 กอนที่ทานจะใหถามคําถาม หรือตอบคําถาม นับจากหนึ่งถึงสิบเจ็ดในใจ พูดออกเสียง
สิบแปด สิบเกา ยี่สิบ แลวเรียกคนที่ยกมือขึ้น

เทคนิคการถามคําถาม
บางครั้งผูใหญไมไดสงเสริมเด็กๆ ใหฝกทักษะการถามคําถาม เพราะวาขณะที่เด็กๆ กําลังฝกทักษะนี้
พวกเขาไมรวู ิธที จ่ี ะทําใหดี แลวผูใ หญรสู ึกตกหลุมพรางหรือติดขัด ทานสามารถแสดงใหเด็กๆ เห็นวาผูใ หญรสู กึ
ไมสบายในการจัดการกับคําถามสวนใหญ โดยการใชเทคนิคเหลานี้
 “ ฉันขอไมตอบคําถามนี้” หากทานไมตองการตอบคําถามหรือไมแนใจถึงวัตถุประสงคเบื้องหลัง
คําถามนั้น ถามวา “ทานตองการทําอะไรกับขอมูลนี้” หรือจะใหตรงประเด็นมากขึ้น “ นั่นเปนเรื่องสวนตัวมาก
ถาทานตองการรูคําตอบจริงๆ เราสามารถคุยกันเปนการสวนตัว เมื่อไรจะเปนเวลาที่สะดวกสําหรับทานจะมา
พบฉัน”
 การกดดันเพือ่ คําตอบ เมือ่ เด็กๆ กดดันกับคําถาม และทานไมตอ งการโตแยง หรือใหเหตุผล ใหถาม
“ทานตองการใหฉันพูดอะไร” หรือ “ทานคิดอยางไร” หรือ “ทานรูวาฉันคิดอยางไร ทานคิดวาฉันจะพูดอะไร”
 คําตัดสินสุดทาย เมื่อใครคนใดคนหนึ่งตองการเปนคนพูดสรุปตัดสิน หรือตองการโตแยงตอไป
โยนลูกบอลใหพวกเขากอนที่ทานจะปะทะกับจุดที่ผิดหวัง ตัวอยางเชน “Mark ทําไมทานไมสรุปในประเด็นนี้
ทานไดยินแลวทุกคนพูดวาอะไร”
 การใหคําตอบซึ่งไมเปนที่ช่นื ชอบ หากทานตองการใหเด็กๆ รูวาคําตอบของทาน อาจจะไมสัมพันธ
กับสิ่งที่เขาตองการไดยนิ เตรียมปองกันความไมพอใจลวงหนา “ฉันกําลังจะพูดอะไรบางอยางในตอนนี้ และ
พวกทานอาจไมชอบคําตอบของฉัน ฉันหวังวาพวกทานจะสามารถยอมรับมัน และหยุดการถามคําถาม
 ถาสมมุติวา เด็กๆในระดับประถมปลายชอบ คําถาม “ถาสมมุติวา............. ” ครูหลายคนปด
ประกาศมวนกระดาษยาวไวในหอง พวกเขาตั้งชื่อมันวา “สมมุติวา..........” ขณะที่คําถามเหลานี้ปรากฏขึ้นมา
ใหเขียนคําถามบนมวนกระดาษไวเพื่ออภิปรายตลอดทั้งเดือน สามารถขอใหเด็กๆรวบรวมขอมูล และสอบถาม
คนอื่นๆที่อยูนอกโรงเรียนเกี่ยวกับหัวขอนั้น กําหนดเวลาเปนชวงๆ สําหรับขอมูล หรือความคิดใหมๆ ที่จะถูก
นํามาอภิปรายเกี่ยวกับ “ถาสมมุติวา.............” ที่เขียนรายการไวบนมวนกระดาษของทาน
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5 รูปแบบของคําถามที่ควรหลีกเลี่ยง
รูปแบบของคําถามเหลานี้ควรหลีกเลี่ยง :
1. คําถามที่รูคําตอบอยูแลว ตัวอยาง การถาม “ ทานทําอะไร” เมื่อทานเห็นเหตุการณนั้น
2. คําถามที่ขึ้นตนดวยคําวา”ทําไม” เด็กๆซึ่งยังไมไดรับการพัฒนาในการไตรตรองการคิด อาจจะไมรู
วาทําไม คนอื่นๆอาจจะไดรับโอกาสในการหาเหตุผลที่หลีกเลี่ยงผลที่จะเกิดตามมา การพูดสิ่งที่ทานเห็นหรือ
ไดยิน และถามวาสิ่งนั้นเกิดขึ้นอยางไรจะดีกวา
3. คําถามที่ดูเหมือนจะเหยียบยํ่าคนอื่น ตัวอยางเชน “ทานไมสามารถทําอะไรถูกตองบางเลยหรือ”
4. คําถามที่ไมปลอยใหมตี วั เลือก เชน ขอเสนอทีย่ น่ื ใหอกี ฝายหนึง่ ปฏิบัตติ ามโดยเด็ดขาด หรือคําถาม
ที่ไมสมเหตุผล
5. คําถามที่ขน้ึ ตนดวย “ ทานตองการที่จะ.........หรือ” นักเรียนระดับชัน้ ประถมปลายและมัธยมตน มัก
จะถูกหลอกลอใหตอบคําถามดวยคําตอบที่เปนดานลบ

วิธีการที่ไดผล
เมื่อ Miss Przybocki เริ่มการสอนทักษะความมีวินยั ในตนเองครั้งแรก เธอใชบทเรียนหนึ่งบทตอสัปดาห
นักเรียนในระดับเกรดสองของเธอเรียนรู 6 ขั้นตอนในการฟง และวิธีทาํ ตามคําสั่ง พวกเขาทําสมุดบันทึกทักษะ
แฝง และบันทึกสิ่งที่พวกเขาตองการจําเกี่ยวกับทักษะทุกครั้งที่ไดรับการสอนบทเรียนใหม
นอกจากนั้น Miss Przybocki ทําภาพพลิกสําหรับชั้นเรียนของเธอ ทุกครั้งที่เธอสอนบทเรียน เธอมักจะ
วาดภาพ หรือเขียนคําสําคัญ หรือความคิด ที่เธอตั้งใจจะทบทวนหลายๆครั้งระหวางปการศึกษา ในหนาหนึ่ง
ของภาพพลิก เธอบันทึกเกี่ยวกับกฏเกณฑสําหรับคําถามที่ดี ดวยความชวยเหลือของเด็กๆ รายการที่ถูกระบุ
ไวมีดังนี้
คําถามที่ดีคือคําถามที่ :
 ผูพูด/วิทยากรยังไมไดตอบมัน
 ยังไมถูกถามมากอน
 คนอื่นๆตองการไดรับคําตอบดวย
 เริ่มตนดวยคําที่ถามขอมูล ใคร อะไร ที่ไหน อยางไร .....(W, H question)
 จะไมทําใหผูพูด /วิทยากรขายหนา
 ตรงกับหัวขอ
Ms Przybocki ใชแผนภาพพลิก เมื่อใดก็ตามที่คนใดคนหนึ่งในหองฉลองวันเกิด เด็กคนนั้นจะถูกเชิญ
ใหนั่งรับเกียรติที่เกาอี้วันเกิดในหองเรียน เด็กผูชาย/ผูหญิงที่มีวันเกิดจะถูกเพื่อนๆรวมชั้นเรียนถามคําถาม 10
ขอ คําถามนั้นตองเขาเกณฑลักษณะของคําถามที่ดี เมื่อคําถามทั้งหมดถูกถามและตอบแลว ครูขอใหเด็กที่เกิด
วันนั้น บอกเพื่อนๆถึงขั้นตอนการปฏิบัติหนึ่งขั้นที่เขาตองการใหกลุมทํา 10 ครั้ง เด็กคนหนึ่งในหองตองการให
นักเรียนในชัน้ ถูหนาทองของพวกเขาดวยมือขางหนึ่ง และถูบนศีรษะดวยมืออีกขางหนึ่ง 10 ครั้ง เด็กอีกคนหนึ่ง
ตองการใหเพื่อนๆในชั้นจับมือกับนักเรียน 10 คน เพื่อสันติภาพ ในที่สุดนักเรียน ทั้งชั้นรองเพลงอวยพรวัน
เกิดใหนกั เรียนคนนั้น
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กับหองเรียนที่มีนักเรียน 28 คน Ms Przybocki ยํ้าใหแนใจวา ทักษะความมีวินัยในตนเอง เกี่ยวกับ
การถามคําถาม ไดถูกทบทวน อยางนอย 20 ครั้ง หรือมากกวานั้นใน 1 ป นอกเหนือจากนั้น กิจกรรมนั้น เปน
กิจกรรมที่นาพึงพอใจ ดังนั้นเด็กๆจึงรวมในการฝกทักษะนั้น ดวยประสบการณที่พวกเขาตั้งตาคอย

กิจกรรม
บัตรคําถาม
เพือ่ สงเสริมใหเด็กๆ ถามคําถาม ทําบัตรคําคําถามตัง้ ไว บนบัตรแตละใบเขียนคําหนึง่ คําใดของคําเหลา
นี้ 1 คํา : .ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน ทําไม สมมุติวา คําถามที่ใหตอบวา ใช ไมใช (Do, Does,Can) มอบบัตร
ใหนักเรียน 2-3 คนๆ ละ 1 ใบ ระหวางการอภิปราย เด็กๆเหลานั้นจะรับผิดชอบ ตอการถามคําถาม ซึ่งขึ้นตน
ดวยคําบนบัตรของพวกเขา

คําถามมากเกินไป
เมื่อเด็กๆ ถามคําถามมากเกินไป ชวยพวกเขาจําแนกระหวางคําถามที่พวกเขาสามารถตอบไดดวย
ตนเอง และคําถามที่พวกเขาจําเปนตองไดรับความชวยเหลือ หรือจัดหาไมคําถามใหเด็กๆ เหลานี้ หองละ
6 - 8อัน ใสเครื่องหมายคําถามบนไมไอสครีม หรือแผนกระดาษแข็ง บอกเด็กๆวา ทานจะขอไมคําถาม 1 อัน
ทุกครั้งที่พวกเขาตองการใหคาํ ถามไดรับการตอบ เตือนพวกเขาใหคิดอยางรอบคอบ เพราะวาหลายๆ คําถาม
พวกเขาจะสามารถตอบไดดวยตนเอง
เมื่อไมของพวกเขาถูกสงคืนไปจนหมด พวกเขาจะตองพยายามตอบคําถามของตนเอง จนกระทั่งถึง
เวลาแจกไมคาํ ถามอีกครั้ง กําหนดความยาวของเวลาใหเหมาะสมกับวัยของพัฒนาการของเด็ก

ถามคําถามหรือไมถาม
ชวยนักเรียนชั้นประถมปลายตัดสินใจวา คําถามใดที่พวกเขาสามารถตอบดวยตนเอง ขอใหพวกเขาฟง
เปนเวลา 1 วัน และเขียนคําถามทุกคําถามที่พวกเขาไดยนิ เพื่อนๆในหองถาม
ตอนชวงทายของวัน แบงเด็กๆออกเปนทีมๆ ละ 3 คน ขอใหเขาเปรียบเทียบรายการคําถาม และเขียน
คําถามที่ถูกถามมากที่สุด 10 คําถาม บนกระดาษหนังสือพิมพ ใหแตละกลุมแบงปนสิ่งที่พวกเขาไดยิน แลวก
ระตุน ใหนกั เรียนทบทวนรายการคําถาม และวงกลมคําถามทุกขอ ที่พวกเขาคิดวานักเรียนสามารถตอบไดดว ย
ตนเอง ขอใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาทําโปสเตอรบัญชีรายการคําถามเหลานี้ แขวนโปสเตอรในจุดที่มอง
เห็นไดชัดเจนสําหรับเด็กๆ ที่จะเริ่มตรวจคําถามที่พวกเขาไดถาม
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วงลอคําถาม
ใชตวั อยางดานลางสรางวงลอคําถามโดยใชกระดาษแข็ง และแกนหมุนโลหะ ใชวงลอเพื่ออนุญาตให
เด็กๆ สัมภาษณซ่งึ กันและกันเมื่อมีช่วั โมงเรียน หรือการพบปะกันในครอบครัว หรือเวลาอื่นใดเมื่อทานตองการ
เขารวมในการอภิปรายที่มีการจัดเตรียมขึ้น

ใชนิทานเพื่อสอนเกี่ยวกับคําถาม
อานเรื่องนี้ใหเด็กๆฟง:
ลูกนกตัวเล็กๆตัวหนึ่งรบเรานกเคาแมวแกที่ฉลาดตัวหนึ่งดวยคําถาม มันถามวา “ทําไมชางมีจมูกยาว
และขาใหญเทอะทะอยางนั้น แตของฉันเล็กนิดเดียวละ”
“อยารบกวนฉัน” นกเคาแมวตอบ
“ทําไมกระรอกจึงมีหางนุมเปนพวง และฉันไมมีขนมากเชนนั้นบนตัวของฉันทั้งตัว”
“หยุดเปนตัวรบกวนเสียที” นกเคาแมวพูด
“ทําไมลูกสุนัขจึงวิ่งไลตามแมว แตสิ่งที่ฉันไลตามคือนกอื่นๆละ”
“เงียบเสียง” นกเคาแมวพูด
“ทําไมลาจึงมีเขา แตฉันไมมีแมกระทั่งตอเล็กๆเลยละ”
“ฉันบอกวาใหหยุด” นกเคาแมวพูดดวยนํ้าเสียงที่โมโหมาก “อยารบกวนฉันอีกนะ”
“ทําไมผูใหญคนอื่นๆทั้งหลายตอบคําถามเด็กๆ เมื่อพวกเขาถาม แตทานไมเคยตอบฉันเลย ทานพูด
แคเพียง “ไปใหพน อยารบกวนฉัน”
“เพราะวาเธอไมไดถามคําถามจริงจังนะสิ” นกเคาแมวพูดอยางคอนขางจริงจัง “เธอเพียงแตอิจฉาคน
อื่นๆทุกคนเทานั้น”
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ทีนี้ถามเด็กๆ: พวกเธอคิดวานิทานนี้มจี ุดมุงหมายอะไร หากตัวละครในนิทานเปนมนุษย แทนที่จะเปน
สัตว คําถามอะไรที่คนจะถาม ตัวอยางบางอยาง คือ:
 ทําไมพี่สาวของฉันมีผมสีทองสวยงาม และผมของฉันเปนสีนํ้าตาลทึมๆคลายหนู
 ทําไม Joe สูงเกือบ 6 ฟุต และฉันสูงเพียง 5 ฟุต 7 นิ้ว
 ทําไมแมของ Tonya จึงอนุญาตใหเธอออกนอกบานจนเลยเที่ยงคืน และฉันตองกลับบานภายใน
เวลา 5 ทุม

คําถามแยกแยะ/จัดประเภท
แจกสําเนาเกมทายปริศนาตอไปนี้ใหเด็กๆ ขอใหพวกเขาถามคําถามซึ่งสามารถตอบดวยคําตอบ “ใช”
หรือ “ไมใช” หรือ “ไมเปนไร” เพือ่ พยายามแกปริศนา เก็บรองรอยของคําถามทีถ่ ามแลวโดยการจดลงบนแผน
กระดาษภายใตหัวขอ ใช ไมใช หรือ ไมเปนไร

เกมปริศนา
ทุกๆ เย็นชายคนหนึ่งกลับบาน หลังจากการทํางานและเขาไปในลิฟตที่หอง
ชุดของเขา ทุกๆ เย็นเขากดปุมสําหรับชั้นที่ 3 ขึ้นไปชั้น 3 ออกจากลิฟต แลว
เดินขึ้นบันไดไป 7 ชั้น เพื่อไปถึงหองชุดของเขา ทุกๆเชาเขาเขาลิฟตที่ชั้น 10
และกดปุมสําหรับชั้นหนึ่ง เขาลงลิฟตมา แลวออกจากหองชุดของเขาและไป
ทํางาน ทานจะอธิบายพฤติกรรมแปลกประหลาดนี้ของเขาอยางไร
อนุญาตใหเด็กๆ ถามคําถามจนกระทั่งมีเด็กคนใดคนหนึ่ง เขาใจวาชายคนนั้นเตี้ยมาก และสามารถ
เอื้อมมือถึงปุมที่ตํ่าสุดของลิฟตเทานั้น อภิปรายรวมกันวาคําถามใดที่ชว ยแกปริศนาไดมากที่สุด

ใชลูกเตาคําถาม
สรางลูกเตาคําถามขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อชวยใหเด็กๆ เรียนรูคําและประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับบทเรียน
เกี่ยวกับศาสนาของเขา ใชลูกเตากระดาษแข็ง ขนาด 3” X 3” หรือ 4” X 4” หรือใชกอนไมสําหรับกิจกรรมนี้ ติด
คําหนึ่งคําที่ทั้ง 6 ดานของลูกเตา ขอใหเด็กๆ โยนลูกเตา ใชคําที่ปรากฏอยูดานบนของลูกเตา เพื่อถามคําถาม
หัวขออาจประกอบดวยพระคัมภีร ศีลศักดิ์สิทธิ์ นักบุญ พระบัญญัติ 10 ประการ และบทภาวนา

วันเกิดคนมีชื่อเสียง
ทําการฉลองวันเกิดเปนประจําตามแบบที่ Ms Przybocki ทําในเรื่องหนา 46 ใหคนที่มชี ่อื เสียงที่มวี นั เกิด
นั้นนั่งบนเกาอี้วันเกิด ทบทวนกับนักเรียนในชั้นถึงกติกาสําหรับการถามคําถามที่ดี ขอใหเด็กๆถามคําถามของ
คนที่มีชื่อเสียงที่มีวันเกิดคนนั้น 10 ขอ บันทึกคําตอบบนแผนกระดาษวันเกิดคนมีชื่อเสียงดวยชื่อและรูปภาพ
ของคนนั้น
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กลองคําถาม
บอกกับเด็กๆวาทานจะสอนเกี่ยวกับคําถามแบบตางๆ ที่เราสามารถถามเกี่ยวกับความเชื่อของเรา
เขียนคําถามแตละขอบนกระดาน หรือกระดาษหนังสือพิมพ หรือบนแผนภาพพลิก คําถามแบบตางๆดังตอไป
นี้สามารถนํามาแนะนําได:
1. คําถามเกี่ยวกับพระคัมภีร: ใครเปนผูนาํ ประชากรของพระเจาพนจากการเปนทาสในประเทศอียปิ ต
2. คําถามเกี่ยวกับความเชื่อ : ชื่อของพระมารดาของพระเยซูเจาคืออะไร
3. คําถามเกี่ยวกับศีลศักดิ์สทิ ธิ์: ศีลศักดิ์สิทธิ์ใดทําใหเราเปนลูกของพระเจา และสมาชิกของครอบครัว
ของพระเจา
4. คําถามเกี่ยวกับพระบัญญัติ 10 ประการ พระบัญญัตปิ ระการใดที่บอกเราไมใหตอ สู หรือทํารายผูอ ื่น
แสดงสิ่งของ 6 - 8 อยาง ที่สัมพันธกับคําถามขางตน ใหโอกาสแกเด็กๆในการดูสิ่งของแตละชิ้น แอบ
เอาสิ่งของชิ้นหนึ่งใสในกลองคําถาม และเอาชิ้นอื่นๆทั้งหมดออกไป ขอใหเด็กๆเลือกประเภท และถามคําถาม
หนึ่งคําถาม ซึ่งจะชวยใหพวกเขาตัดสินใจวาสิ่งของที่อยูในกลองคืออะไร

การใชบทประพันธ
อานบทโคลงตอไปนี้ใหเด็กๆ ฟง

ทานกําลังจะไปไหน
ทานกําลังจะไปไหน
อะไรอยูในกระสอบ
ทําไมทานจะจากไป
ทานจะกลับมาไหม
ทานจะไปที่น่นั อยางไร
ใครจะอยูที่น่ี
ทานบอกไดไหมฉันกลัว
ดวยดวงตาที่นํ้าตานอง
เมื่อไรที่ทานจะจากไป
ทําไมทานจึงไมอยู
ฉันจะทําอะไร
ขณะที่ทานจากไป
ฉันมีคําถามสุดทาย
ที่จะถามทานไดโปรด......
ทานจะบอกฉันวาทานรักฉัน
กอนที่ทานจากไปไดไหม
Christine Marie Ryktarsyk
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ขอใหนักเรียนอภิปรายถึงคําตอบที่เปนไปได สําหรับคําถามที่ถูกถามนี้ นักเรียนที่มีอายุมากกวา อาจ
จะแสดงบทบาทสมมุติ เปนบุคคลในภาพ และใหคําตอบแกคาํ ถามที่เด็กอายุนอ ยกวาถาม
ชวงนี้กระตุนเด็กๆใหเขียนบทโคลง ซึ่งบรรทัดแรกเปนหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ : นักเรียนรบเราครู; ลูก
รบเราพอแม; ลูกจางรบเรานายจางของเขา; นักเรียนรวมชั้นเรียนรบเรานักเรียนคนอื่น ; ผูปกครองรบเราลูก
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บทที่ 4

ทักษะพื
้นฐาน

การแบ่งปัน

แลวพระเยซูเจาทรงหยิบขนมปงขึ้น ทรงขอบพระคุณพระเจา แลวทรงแจกจายใหแกผูที่นั่งอยู (ยอหน 6:11)

การไตรตรอง : ฉันชวยนักเรียนของฉันใหเห็นวาของขวัญทั้งหมดมาจากพระเจา
และมีจุดมุงหมายเพื่อ ใหแบงปนกันอยางไร
มีสิ่งที่เราสามารถแบงปนกันอยู 4 อยาง

1. เวลา: รอใหถึงจังหวะของเรา เริ่มงานทันที จํากัด
การสนทนาของเราระหวางเวลาอภิปรายกลุม เพือ่
ใหคนอื่นไดพูดดวย
2. พื้นที่: ทางเดิน ระหวางโตะหรือโตะทํางาน และ
พื้นที่รวม สนามเด็กเลน หองอาหารกลางวัน ฯลฯ
เปนสถานที่ที่ตองรักษาความเปนระเบียบทั้งสิ้น
เพื่อคนอื่นๆสามารถใชไดดวย
3. คน: ครู เพื่อน และบุคคลที่เปนที่รัก จําเปนตองใช
รวมกับคนอื่น
4. สิ่งของ: การใชทรัพยากรทีม่ อี ยูอ ยางจํากัดรวมกัน
และคืนสิ่งของในสภาพที่ดี หรือเหมือน หรือดีกวา
ที่เราพบมัน

คนที่แบงปน
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อยูในพื้นที่ของเขา
ใชสิ่งของในสวนที่เปนของเขา
ทํางานอยางอิสระ
ใชนํ้าเสียงที่เหมาะสม
ไมแตะตองผูอื่นหรือสิ่งของของเขา
ไมทําลายสิ่งของตางๆ
ไมพึ่งพาครูเทานั้น
ไมใชเสียงดังเมื่ออยูภายในอาคาร

การไตรตรองนําทาง
ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา ใหเตรียมฟงบทอาน
จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจลึกๆ และทําตัวผอน
คลาย รูส กึ เทาและขาของทานผอนคลาย สังเกตวาแขนและศีรษะ
ของทานรูสึกหนัก การหายใจของทานชาลง
ยอนกลับไป กลับไปยังความทรงจําของทาน นึกภาพใน
สมัยทีพ่ ระเยซูเจากําลังยืนในทะเลกาลิลี กําลังรับพิธลี า งจากยอห
นบัปติสท ไมนานหลังจากพิธีลางของพระองค พระเยซูเจาทรง
เสด็จออกไปนอกเมือง ทรงเทศนา และสั่งสอน พระองคทรงทํา
อัศจรรย สําหรับผูที่มีความตองการเปนพิเศษ ประชาชนจํานวน
มากเริ่มมาติดตามพระเยซูเจา
วันหนึ่ง ฝูงชนกลุมหนึ่ง ติดตามพระเยซูเจา และบรรดา
ศิษยของพระองค เมือ่ พระเยซูเจาเหลียวไป ดูรอบๆ พระองค ทรงเห็นวามีผคู นประมาณ 5,000 คน พระเยซูเจา
ทรงตอนรับพวกเขา พระองคทรงตรัสกับพวกเขา ถึงพระอาณาจักรของพระเจา และทรงรักษาผูเจ็บปวย
ในเวลาตอมา ประชาชนเริ่มรูสึกหิว และพวกเขาตองการอาหาร พระเยซูเจาทรงสั่งใหประชาชนเหลา
นั้นนั่งลงเปนกลุมๆ กลุมละหาสิบคน แลวพระองคตรัสกับบรรดาศิษยของพระองควา ใหหาอะไรใหพวกเขา
กิน บรรดาศิษยจะไปหาอาหารมากเพียงพอ มาเลี้ยงประชาชนจํานวนมากนี้ไดจากที่ไหน พวกเขามองและหา
พวกเขาพบเพียงขนมปงหากอนกับปลาสองตัว ซึ่งเด็กผูชายเล็กๆคนหนึง่ มีอยูเ ทานัน้ เด็กชายคนนั้นกําลังจะนํา
อาหารกลับบานไปใหแม และนองสาวกับนองชายของเขา แตเมื่อเขารูวาพระเยซูเจากําลังมองหาอาหาร เด็ก
ชายเล็กๆคนนั้น มอบสิ่งที่เขามีอยูใหพระเยซูเจา พระเยซูเจาทรงรับขนมปงและปลาและแหงนพระพักตรข้นึ
เบื้องบนสวรรค พระองคทรงอวยพระพรอาหาร พระองคทรงบิขนมปงและปลานั้นเปนชิ้นๆ และใสลงในตะกรา
แลวพระองคทรงสั่งบรรดาศิษยใหแจกอาหารนั้นแกประชาชน ทุกคนกินจนอิ่ม เมื่อพวกเขารวบรวมสิ่งที่เหลือ
เด็กชายเล็กๆคนนั้น มีอาหารมากกวาที่เขามีในตอนตนที่จะนํากลับไปบานใหครอบครัวของเขา
นึกภาพของเด็กชายเล็กๆคนนัน้ ในใจของทาน เขาไดทาํ อะไร เด็กชายคนนัน้ และพระเยซูเจารูส กึ อยางไร
กับสิง่ ทีพ่ วกเขาไดทาํ เก็บภาพนีไ้ วในใจของทาน ขณะทีท่ า นคอยๆลืมตาขึน้ บัดนีใ้ หหยิบสมุดบันทึกการไตรตรอง
ของทานขึ้นมา แลววาดภาพสิ่งที่ทานไดเห็น หรือไดยนิ ในระหวางการไตรตรอง
เมื่อเด็กสวนใหญวาดภาพของพวกเขาเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหพวกเขาดูภาพของเขา และบรรยายสิ่ง
ที่เขาไดเห็น หรือไดยนิ

รวมการอภิปราย
 ทานคิดวาเพราะเหตุใดเด็กชายคนนัน้ จึงยอมมอบอาหารทีเ่ ขากําลังจะนํากลับไปใหครอบครัวอยาง
งายดาย
 เตือนใจเด็กๆ วา ทุกสิ่งที่เรามีในชีวิต พระเจาทรงเปนผูประทานใหแกเรา และทุกสิ่งนั้นมีเพื่อให
แบงปนกัน พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการที่เราสามารถทําสิ่งนี้ในชีวิตประจําวันของเรา
 เราสามารถทําตามแบบที่พระเยซูเจาทรงกระทํา เมื่อพระองคทรงแบงปนขนมปง และปลากับ
ฝูงชนไดอยางไร
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
ปจจุบันนี้ ทุกครั้งที่มีคนขอใหทานแบงปนจงคิดถึงเด็กชายเล็กๆในเรื่องขางตน เขาเปนแบบอยางแก
พวกเราในการแบงปน

เคล็ดลับสําหรับการฝกทักษะนี้
การแบงปนเปนการทํางานเคียงขางกันกับคนหนึ่งคนหรือมากกวาในการทําสิ่งเดียวกัน มันเปนทักษะ
ความมีวินัยในตนเองขั้นพื้นฐาน หมายถึงวามันจะเปนสิ่งที่ยากสําหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาล ถึงเกรดสามที่
จะทําดวยตนเอง โดยปราศจากการกระตุน
เด็กๆระดับชั้นประถมเรียนรูที่จะแบงปนเวลา พื้นที่ คน และสิ่งของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมเรียนรูที่
จะแบงปน ความรับผิดชอบ ขอมูลขาวสาร วัฒนธรรม และเพื่อน
 เมือ่ เราใชเวลารวมกัน เรารอโอกาสของเรา เราคิด: ฉันจะใชเวลาอยางไร เมือ่ มันเปนโอกาสของฉัน
 เมื่อเราใชพื้นที่รวมกัน เรารอจนกระทั่งคนอื่นไดขยับออกจากที่ที่เราตองการเขาครอบครอง หรือ
จนกวาเราสามารถขอใหเขาขยับออกไป เราคิด: ฉันจะตองนับไปไกลเทาใด กอนที่จะถึงโอกาสที่
ฉันจะเขาไปในพื้นที่นั้น
 เมื่อเราใชคนรวมกัน เรารอคอยจนกวาคนนั้นจะวางที่จะรับความสนใจของพวกเขา เราคิด: มีอะไร
ที่เราสามารถทําเพื่อชวยเหลือตัวเองขณะที่ฉันรออยู
 เมื่อเราใชสิ่งของรวมกัน เรารอใหคนอื่นๆใชสิ่งของนั้นเสร็จกอน เราคิด: สิ่งของจะอยูในสภาพใด
เมื่อฉันไดรับมัน ฉันจะมั่นใจไดอยางไรวา ฉันจะคืนมันในสภาพที่เหมือนเดิม หรือดีกวา
เมื่อเด็กไดรบั ของขวัญหรือสิง่ ของใหม อาจจะมีบางครั้งที่พวกเขาไมอยากแบงปน ปกปองสิทธิข์ องพวก
เขาเพื่อหาของใหมๆ ผูกริบบิ้น หรือแขวนเครื่องหมายบนสิ่งของเพื่อบอกใหคนอื่นรูวา ของชิ้นนี้ไมพรอมที่จะ
ใชรวมกับใคร คนที่เปนเจาของสิ่งของนั้น ควรจะกําหนดวา เมื่อไรจึงจะอนุญาตใหคนอื่นใชสิ่งของนั้นได

คําศัพททักษะ
ใชวลีเหลานี้ในหองเรียนตลอดป เพื่อชวยสงเสริมทักษะของการแบงปน
 กรุณาเขาไปอยูในพื้นที่สวนตัวของทาน
 เราจะตองใชระเบียงทางเดินรวมกัน ขณะทีเ่ ราไปหองเรียน ฉันตองการอาสาสมัคร
3 คน ออกมาแสดงวา มันมีลักษณะอยางไร และดูเหมือนอะไร
 นี่คอื โอกาสของทาน นี่คอื โอกาสของฉัน
 ควบคุมเสียงของทาน ในพื้นที่ที่ใชรวมกัน
 กรุณาออกจากหองในสภาพที่ดีกวาตอนที่ทานเขามาพบเห็นมัน
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วิธีการที่ไดผล
บายวันหนึ่งครูสองคนขับรถไปในพื้นที่ของโรงเรียน และมาหยุดที่ทาเรือขนถายสินคา ที่ซึ่งพวกเขาจะ
ขนถายกลอง และสิ่งของสําหรับการประชุมปฏิบัตกิ ารที่จะมาถึง พวกเขาสังเกตเห็นเด็กผูชายเกรด 9 สองคน
กําลังใชพื้นที่วา งและผนังของอาคารเรียน เพื่อฝกทักษะการเลนเทนนิสของพวกเขาอยู ทันทีทเ่ี ด็กผูช ายทั้งสอง
คนเห็นรถยนต จึงหลบจากพื้นที่ตรงนั้น และเดินหางออกไปประมาณ 25 ฟุตตรงไปที่รั้ว พวกเขาดูเหมือนรูสึก
ละอายเล็กนอย ครูคดิ วาอาจจะเปนเพราะพวกเขาไมไดถูกคาดคิดวาจะอยูใ นบริเวณของโรงเรียน และรูส กึ กลัว
วาพวกเขาอาจจะไดรับความเดือดรอน
ครูคนหนึ่งลงจากรถ และตรงไปที่เด็กชายทันที เธอยื่นมือของเธอออกไปและแนะนําตัวเอง เด็กชายจับ
มือทักทาย และบอกชื่อของพวกเขา สิ่งที่เกิดตามมาเปนเรื่องประหลาดโดยสิ้นเชิงสําหรับเด็กชายทั้งสองคน
ครูกลาววา “เราสังเกตเห็นวา เมื่อเราขับรถเขามา พวกเธอกําลังเลนเทนนิสอยู เราขอโทษที่เราตองใชสถานที่
นี้และขัดจังหวะการเลนของเธอ เราเพียงแตตองการใหเธอรูวาเราจะใชเวลาประมาณ 10-15 นาที
ใน
การเอาของลง และหลังจากนั้น เราก็จะยายรถของเราออกไป”
เด็กชายทั้งสองพูดทันทีวา “ทานตองการใหชวยไหม” “นั่นจะดีเยี่ยมเลย” ครูตอบ เมื่อทํางานดวยกัน
เสร็จงานที่ตองใชเวลา 15 นาที ลดเวลาลงเหลือเพียง 5 นาทีเทานั้น
เมื่อครูออกไป พวกเขาชมเชยเด็กชายทั้งสองคนเกี่ยวกับทักษะทางสังคมของพวกเขา ความเต็มใจของ
พวกเขาในการใชสถานที่รวมกัน และความเต็มใจในการรับใชผอู ื่นที่ตอ งการความชวยเหลือ “ไมมปี ญ
 หาครับ”
เด็กชายคนหนึ่งกลาว “ยินดีชวยครับ” เด็กชายคนที่สองกลาว เด็กชายทั้งสองคนนี้ไมรูเกี่ยวกับทักษะความมี
วินัยในตนเอง 15 ขอ พวกเขาเพียงแคตอบสนองตอผูใหญที่ใหแบบอยางดวยการกระทํา ครูใชเวลาในการเอย
ชื่อทักษะที่พวกเขาไดสงั เกตเห็นวา เด็กๆ กําลังฝกอยูใหเขาฟง พวกเขาใชภาษาทีค่ ลองแคลวในบทสนทนาของ
เขา และชี้ใหเห็นวิธีการใชทักษะของเด็กๆ นั้น เปนการชวยเหลือตอผูอื่น

กิจกรรม
การแบงปนครู
สอนเด็กๆ ถึงภาพบอกใบหลายๆ ภาพซึ่งจะชวยเขาใหเรียนรูวิธีการแบงปนครู ขยายขนาดของภาพซึ่ง
อยูดานลางนี้ และใชมันสําหรับกระตุนนักเรียนในชั้น
 เมื่อทานตองการความสนใจจากครู ทานควรยกมือขึ้น และรอใหทานถูกเรียกชื่อ
 ถาครูของทานกําลังคุยกับใครบางคนอยู และทานตองการใหครูสนใจ ทานสามารถเดินไปหาผูใหญ
และกลาวคําวา “ขอโทษ” ผูใหญจะชูนิ้วมือขึ้นนิ้วหนึ่ง เพื่อบอกทานวา เธอ / เขาจะมาอยูกับทาน
ภายใน 2-3 วินาที
 ถาทานไมสามารถรอไดจะมีกระดิ่ง หรืออุปกรณที่ทําใหเกิดเสียงบนโตะครู ซึ่งทานสามารถสั่นมัน
เพื่อเตือนทุกคนใหรูวามีเหตุเรงดวน
 ถาครูของทานกําลังมีงานยุงอยูและไมสามารถใหความสนใจทานได ทานสามารถเดินไปหาคนใน
หองซึ่งติดกระดุมปาย “ฉันสามารถชวยเหลือได” และขอความชวยเหลือจากพวกเขา
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เสื่อที่นั่ง
สรางความคิดรวบยอดของการแบงปนพืน้ ทีใ่ หเปนรูปธรรมมากขึน้ สําหรับเด็กๆ มอบแผนกระดาษสราง
แบบ ขนาด 2 ฟุต x 3 ฟุต ใหนักเรียนทุกคน และขอใหพวกเขาออกแบบเปนสวนตัวบนกระดาษ เมื่อพวกเขา
ทําเสร็จแลวใหแผเสื่อออก สอนใหนกั เรียนนําเสื่อที่น่งั นี้ออกมาพรอมกับเขาเมื่อนั่งในกลุม จํานวนพื้นที่ท่พี วก
เขาตองใชถูกกําหนดโดยขนาดของเสื่อที่นั่งสวนตัวของเขา รูปแบบเสื่อขนาดเล็กสามารถถูกสรางขึ้นมาเพื่อใช
ที่โตะอาหารกลางวันหรือที่ศูนยสื่อ นักเรียนที่โตกวาอาจจะถูกขอใหชวยนักเรียนที่เล็กกวา ทําเสื่อที่นั่ง

การใชทรัพยากรรวมกัน
สอนเด็กที่มอี ายุมากกวาถึงกฏเกณฑบางประการในการใชสิ่งของรวมกัน
 จําไววาทรัพยากรมีจํานวนจํากัด
 ขออนุญาตในการใชสิ่งของที่ไมใชเปนของทาน
 ปฏิบัตติ นในการทํางานรวมกับผุอื่น โดยการรอใหถึงเวลาของทานในการใชสิ่งของ
 ใชสิ่งของเปนเวลานานพอเหมาะ
 สงคืนทรัพยากรที่มีอยางจํากัด ในสภาพที่ดีเหมือนกับตอนที่ทานรับมา
 หากมีอะไรเสียหายเกิดขึ้น ซอมแซมมัน หรือจายเงินชดเชยความเสียหายนั้น
 ขอบคุณ และชื่นชมคนอื่นซึ่งดูแลรักษาทรัพยากรที่มีอยูจํากัด
 เก็บสิ่งของตางๆกลับเขาที่เดิมที่ทานนําออกมา
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เกมความหิว
วิธีการอีกวิธีหนึ่งซึ่งชวยใหเด็กๆมีความสนใจเรื่องการแบงปนคือ การแสดงบทบาทสมมุติ
เกม “ความหิว” เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากเสมอ ในการชวยใหเด็กๆ มีประสบการณ
ความอยุติธรรมที่ทําใหคนยากจน ยังคงจนอยู และคนที่หิวก็ยังคงความหิวตอไป
เกมนี้อาจจะซับซอน หรือเรียบงายตามโอกาสของทานที่มใี ห รูปแบบที่เรียบ
งายเกี่ยวของกับคุกกี้ ขนมปง และขนมปงกรอบ อันดับแรกใหจัดโตะ 3 ตัว
ตั้งใหแตละตัวหางกันเล็กนอย (หากทานไมมีโตะ ก็ใชวิธีการทําเครื่องหมาย
บนพื้น 3 จุด) บนโตะตัวที่หนึ่งวางกลองคุกกี้กลองใหญ บนโตะที่สองวางขนมปง 1 ชิ้น และบนโตะที่สามวาง
ขนมปงกรอบ 4 ชิ้น (จํานวนเหลานี้ใชกับเด็กนักเรียนในชั้น 12 คน ดังนั้นทานตองปรับจํานวนสําหรับกลุมที่มี
ขนาดใหญกวาหรือเล็กกวา)
บอกกับเด็กๆวาทานไดนําอาหารวางมาใหพวกเขา และขอใหเด็ก 2 คน มานั่งที่โตะคุกกี้ เด็ก 3 คน
มานั่งที่โตะขนมปง และอีก 7 คนนั่งที่โตะขนมปงกรอบ มันใชเวลาไมนานสําหรับเด็กๆที่โตะ 2 คน และ 3 คน
จะทักทวงความไมยุตธิ รรมที่เด็ก 2 คนมีคุกกี้ทั้งกลอง
ขอใหเด็กๆ จัดการกันเอง โดยมีพระเยซูเจาเปนผูนําของพวกเขา ถามพวกเขาวาพระเยซูเจาจะทรงทํา
เชนไรในสถานการณน้ี แนนอนผลการแกปญ
 หาก็คอื เด็กๆทีโ่ ตะที่ 1 แบงปนของทีม่ จี าํ นวนมากของพวกเขา และ
สําหรับทั้งสามโตะที่จะเอาอาหารทั้งหมดมารวมกัน แตบางครั้งเด็กๆ ก็ปฏิเสธที่จะแบงปน เหมือนกับประเทศ
ชาติที่รํ่ารวย บางครั้งก็ปฏิเสธที่จะชวยเหลือประเทศที่ยากจน
พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณนี้หลังจากนั้น อธิบายวา ประชากรโลกอีกจํานวนมากมายมหาศาลมีแค
เพียง “ขนมปงกรอบ” รับประทาน บางคนโชคดีมากกวา และเขามี “ขนมปง” แตกลุมประชากรทีเ่ ล็กที่สุด (และ
รํ่ารวยที่สุด) “มีคุกกี้” ทั้งหมด คําถามที่ทานอาจจะถามตอ : ประเทศของเราอยูในกลุมใด มันยุติธรรมหรือไม
ที่เรามีอาหารทั้งหมดที่เราตองการ ในขณะที่คนอื่นๆหิว มีวิธีการใดที่เราสามารถแบงปนกับคนยากไร

เราเรียนรูที่จะแบงปนอะไร
ขยายขนาดตารางการแบงปนขางลางนี้ใหใหญขึ้น กระตุนใหนักเรียนเติมคําลงในชอง ซึ่งเปนชื่อของ
เวลา สถานที่ คน สิ่งของ และความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถจะแบงปนกันได
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การแบงปนวัฒนธรรม

อานนิยายปรัมปราเกี่ยวกับเทศกาลปใหม (Tet Legend) ของชาวเวียตนาม
ที่ตามมานี้ อภิปรายถึงนิยายนี้โดยใชคําถามเหลานี้
 เราสามารถเรียนรูอะไรเกี่ยวกับชาวเวียตนามจากเรื่องนี้
 เรื่องราวเกี่ยวกับการมอบของขวัญ มีในนิยายปรัมปราของชาวอเมริกัน
ซึ่งเราเลากันในชวงปใหมไหม
 ทานรูจกั นิยายปรัมปราจากประเทศอืน่ ๆ ทีส่ ง เสริมการมอบของขวัญ รวมทัง้ สิง่ ของที่เราไมสามารถ
ซื้อหาบางไหม
นิยายปรัมปราเกี่ยวกับเทศกาลปใหมของชาวเวียตนาม ( A Vietnamese Tet Legend)
พระจักรพรรดิ์ Hung - Vuong ตรัสกับพระโอรส 22 องคของพระองควา คนที่นําของขวัญที่มีความ
หมายที่สุดมาถวายเทพเจาแหงสวรรคและพิภพในวันปใหม จะไดรับบัลลังกเปนมรดก
พระโอรส 21 องค เดินทางไปในสถานที่แสนไกล เพื่อพยายามคนหาของขวัญที่ลํ้าคา แตพระโอรส
องคเล็กสุด Lieu เห็นตนขาวที่สุกไหวเอนในทุงนา และเห็นวามันสวยงามมาก จนกระทั่งไมมสี ิ่งอื่นใดสามารถ
ที่จะมีคณ
ุ คาในการมอบใหมากกวา ดังนั้นเขาจึงขอใหพระชายาของพระองคทําขนมเคกขาวพิเศษ 2 กอน กอน
หนึ่งกลมเพื่อเปนสัญลักษณของทองฟา และอีกกอนหนึ่งเปนสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสเพื่อเปนสัญลักษณของโลก
เมือ่ บรรดาเจาชายทัง้ หลายกลับมาพรอมกับของขวัญของพระองค มีงาชาง นอแรด และสิง่ ของมีคา อืน่ ๆ
พระจักรพรรดิ์รูสึกพอใจ และในที่สุดพระองคก็มาถึงเคกขาวธรรมดาๆ 2 กอน ซึ่ง Lieu เปนผูมอบให และได
รับการบอกเลาถึงความหมายของมัน พระองคทรงชิมและรูสึกตื้นตันกับความนุมนวล และความเรียบงายของ
มัน พระองคแบงปนเคกกับพระโอรสของพระองค และทุกคนเห็นพองตองกันวาเคกนั้นเปนของขวัญที่มีความ
หมายที่สุดของปใหม
พระจักรพรรดิ์ Hung -Vuong ทรงตั้งชื่อเคกกอนกลมวา Banh Day และเคกสี่เหลี่ยมจัตุรัสวา Banh
Chung ตั้งแตวันนั้นมาเคกขาวกลายเปนของขวัญตามประเพณีที่มอบใหกันระหวางเทศกาลปใหม (Tet)
กระตุนใหนักเรียนคนหาและแบงปนขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ รายงานของพวกเขา ควรจะมีคํา
สําคัญ ซึ่งทําใหคนเขาใจวัฒนธรรม และประเทศที่คนพบ นักเรียนอาจจะตองงงการรวมเรื่องที่มีความหมาย
พิเศษเขากับวัฒนธรรมหรือประเทศนั้น และ/หรือ บางอยางที่เปนรูปธรรมเพื่อชวยใหจดจํา เขาใจวัฒนธรรม
หรือประเทศ

ใชวรรณกรรมเด็ก
Lunch Bunnies เขียนโดย Kathryn Lasky, Clyde เปนเพื่อนกับ Rosemary ในวันแรก
ของการเรียนชัน้ ประถมหนึง่ เขาวิตกกังวลเกีย่ วกับการถือถาดอาหารกลางวันของเขา
จนกระทั่ง Rosemary ทําถาดอาหารของเธอหก และแลวเขากับคนดูแลอาหาร
กลางวัน ก็แบงปนเวลาของพวกเขามาชวยทําความสะอาด
Shoemaker Martin (มารตินชางทํารองเทา), มาจากเรื่องที่เขียนโดย Leo
Tolstoy, Brigitte Hanhart ตีพิมพใหม ในป 1997 การแกไขปรับปรุงนวนิยาย
ของเยอรมันเรื่องนี้ เลาเกี่ยวกับชางทํารองเทาชาวรัสเซียคนหนึ่ง ซึ่งแบงปน
สิ่งของของเขากับแขกผูมาเยือนเขา 3 คนในคืนหนึ่ง และเรียนรูวาพระเยซูเจามา
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เยือนเขาสามครั้ง
The Selfish Giant (ยักษท่เี ห็นแกตวั ) เขียนโดย Oscar Wilde เปนประจําในชวงฤดูหนาวที่ในสวนยักษไม
ยอมใหเด็กๆ มาเลนที่นั่น เจายักษที่เห็นแกตัวนี้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อหัวใจที่แข็งราวกับหินของมันถูกเด็กผูชาย
เล็กๆ คนหนึ่งซึ่งยืนรองอยูตามลําพังทําใหใจออนลง
Third Grade Stinks! (ความยุงเหยิงของนักเรียนชั้นประถมสาม) เขียนโดย Colleen Mc Kenna , ในที่สุด
Gordie ก็ไดรับครูที่เขาชื่นชอบในชั้นประถมสาม แต Miss Tingle ทําใหเขาตองใชตูเก็บของรวมกับเด็กผูหญิง
คนหนึ่ง แทนที่เพื่อนที่ดีที่สุดของเขา
The Well : David’s Story (บอนํ้า :เรื่องราวของเดวิด) เขียนโดย Mildred Taylor ระหวางชวงเวลาที่แหง
แลงในมิสซิสซิปป (Mississippi) ในตนๆของป 1900 ครอบครัวของ David Logan แบงปนนํ้าบอของเขากับทั้ง
ชาวอเมริกัน-อัฟริกัน และเพื่อนบานผิวขาว และความไมพอใจก็เกิดขึ้นทันทีทันใด

พื้นที่สวนบุคคล
สอนเด็กๆ วาทุกคนมีพื้นที่จนิ ตนาการ 12 นิ้ว รอบๆ ตัวเขา เมื่อพวกเขาเคลื่อนยายที่ พื้นที่ก็จะเคลื่อน
ยายตามพวกเขาดวย เขาควรจะอยูในพื้นที่สวนตัวของเขาเอง เมื่อเขาเขาใกลคนอื่นมากเกินไป เขารุกลํ้าพื้นที่
ของคนเหลานั้น ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีพื้นที่สวนตัวของเขา / เธอ ที่ไดรับการเคารพจากผูอื่น

พื้นที่ที่ไมมีแบบแผน กับ พื้นที่ที่มีระเบียบแบบแผน
สาธิตใหเด็กๆ ดูวาพื้นที่สามารถไดรับการรักษาเมื่อสิ่งตางๆ เปนระเบียบ วางกลองขนาดกลาง (พรอม
ฝาปด) บนพื้นหอง ขอใหผูคนสุมโยนรองเทาของเขาขางหนึ่งลงในกลอง โยนตอไปเรื่อยๆ เพื่อใหกลองเต็ม
ตราบเทาที่กลองนั้นยังสามารถปดฝาได เมื่อคนจํานวนมากพอไดทําเชนนี้ ใหผลัดกันเดาวามีจํานวนรองเทา
มากเทาใดอยูในกลอง
จากนั้นเทรองเทาออกจากกลอง ขอใหคนที่เดาไดใกลเคียงจํานวนที่ถูกตองมากที่สุด มาวางรองเทา
จํานวนเดียวกันนั้นใหเปนระเบียบลงในกลอง หากมีพื้นที่เหลือมากพอใหเพิ่มจํานวนรองเทาลงไปอีก เมื่อเสร็จ
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เรียบรอยแลว ใหนับจํานวนรองเทาที่เพิ่มเติมลงในกลองทันทีที่มันถูกวางอยางเปนระเบียบ สรุปเกี่ยวกับการ
ใชพื้นที่อยางไมมีแบบแผนกับการใชพื้นที่อยางมีแบบแผน
ขอใหผูมีสวนรวม ไปตรวจสอบพื้นที่ของโรงเรียน และ/ หรือบานซึ่งสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น นําขอเสนอแนะทั้งหมดมาในการอภิปรายภายหลังและวางแผนรวมกันถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ที่จําเปนตองใชรวมกัน

ใชดนตรี
เด็กๆสามารถไดรับการสอนเกี่ยวกับการแบงปนเพิ่มมากขึ้น โดยใชดนตรีและทาทาง บทเพลงขางลาง
นี้รองโดยใชทํานองเพลง “ Bingo”
Hidden Power Medley (เพลงเมดเลยพลังซอนเรน)
โดย Jo Mersnick

การแบงปนมีหลายความหมาย
ความคิดเห็นที่เสนอโดย Chris Broslavick และ Tony Pichler
แบงนักเรียนในหองออกเปนกลุม ๆละ 3 คน แจกซองจดหมายใหกลุมละ 1 ซอง ในซองจดหมายใส
 วงกลมกระดาษขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว
 สี่เหลี่ยมจัตุรัสกระดาษ ขนาด 5 นิ้ว
 สามเหลี่ยมกระดาษ ซึ่งดานยาวที่สุด คือ 4 นิ้ว
 เชือก 2 เสน แตละเสนยาว 54 นิ้ว
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 กรรไกร 1 อัน
 ไมบรรทัด 1 อัน
สั่งใหนักเรียนคนหนึ่งในแตละกลุมหยิบเชือกจากซองและแบงใหเทาๆกันกับเด็กอีก 2 คนในกลุม แลว
ใหนักเรียนคนที่สองแจกวงกลมกระดาษ สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สามเหลี่ยมจากซองใหแตละคน คนสุดทายใน
กลุมควรจะหยิบเชือกเสนที่สองจากซอง และตัดใหยาวพอที่จะเอาไปลอมรอบรูปกระดาษของแตละคน แลว
อภิปรายคําถามเหลานี้หรือคําถามที่คลายคลึงกันนี้
 ขอสังเกตของทานเกี่ยวกับความยาวของเชือกเสนแรกคืออะไร
 ขอสังเกตของทานเกี่ยวกับความยาวของเชือกเสนที่สองคืออะไร
 อะไรที่เราสามารถทําได เพื่อแบงเชือกใหเทากันมากยิ่งขึ้น
 ถาเรานําเสนเชือกมาผูกเขาดวยกัน มีความเปนไปไดวาจะเกิดอะไรขึ้น
 ในชีวิตของเราเอง เราสามารถแบงปนอยางเต็มที่มากขึ้นกับคนที่มีนอ ยกวาเราไดอยางไร
สรุปการฝกฝนโดยการอานพระวรสาร ลูกา 11:5-13 และเนนยํ้าวา การแบงปนสามารถ หมายถึง
เราไดรับสวนแบงที่เทากัน และยังหมายถึง ทุกคนควรไดรับสิ่งที่เพียงพอสําหรับความจําเปนของเขาดวย

การแบงปนความเชื่อ
เริ่มตนโดยการทําใหกลุมเงียบ จุดเทียน 1 เลม และตั้งบนที่ต้งั ที่เหมาะสม สวดภาวนารวมกัน อยาง
เชน
พระเยซูเจาตรัสวา “เราเปนแสงสวางสองโลก ผูที่ตามเรามา จะไมเดินในความมืด แตจะมีแสงสวาง
สองชีวิต” (ยอหน 8:12)
ขาแตพระเยซูเจา พระองคทรงตรัสอีกวา ที่ใดที่มีคนสองหรือสามคน อยูรวมกันในนามของพระองค
พระองคประทับอยูทามกลางเขา แสงสวางของเทียนนี้เปนเครื่องหมายถึงการประทับอยูของพระองคใน
ทามกลางเรา เราเริ่มการแบงปนความเชื่อของเราในคืนนี้ ดวยเครื่องหมายกางเขน เพื่อเตือนใจเราวา ไมใช
เพียงพระองคเทานั้นที่ประทับอยูกับเรา แตพระบิดา และพระจิต ก็ประทับอยูกับเราดวย ขอใหทุกคนทํา
เครื่องหมายกางเขน
ขอใหอาสาสมัครอานหนังสือกิจการอัครสาวก 2: 42-47 หลังจากการอานบทอานแลว ขอใหเด็กๆ
ไตรตรองพระวาจาที่เพิ่งจะไดยินมา พวกเขาอาจทําอยางเงียบๆ หรือเขียนความคิดของเขาออกมา
หลังจากนั้นสองสามนาที ขอใหนักเรียนแบงปนความคิดของพวกเขากับคนอื่นๆในกลุม เมื่อทุกคนซึ่ง
ตองการมากมีโอกาสที่จะพูดแลว อานขอความใหนักเรียนฟงอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ แทนที่จะเนนที่วลี คํา หรือ
ความคิดเห็นใดโดยเฉพาะ แนะนําเขาใหพยายาม และเขาใจความหมายของขอความโดยครบถวน แลวหลัง
จากชวงเวลาของการไตรตรอง ขอใหทุกคนแบงปนความคิดเห็นของเขา
สรุปการแบงปนความเชื่อนี้ดวยการสวดบทขาแตพระบิดาพรอมกัน
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บทที่ 5

ทักษะพื
้นฐาน

ทักษะทางสังคม

สตรีผูหนึ่งชื่อมารธารับเสด็จพระองคที่บาน (ลูกา 10:38)

การไตรตรอง : ฉันชวยนักเรียนของฉันใหประพฤติตนเปนคริสตชนที่เต็มเปยมดวยความเชื่ออยางไร
การมีทักษะทางสังคมที่ดีหมายถึง

1. การใชมารยาทที่โตะอาหาร
2. การใชคําพูดกรุณา ขอบคุณ และขอโทษ
3. การแตงกายอยางเหมาะสม
4. การดูแลสุขอนามัยสวนตัว
5. การใหและการรับคําชม
6. ทักษะการใชคําทักทายและการอําลา
7. การชวยใหแขกและผูมาใหมรูสึกไดรับการตอนรับ
และสบายใจ

คนที่มีทักษะทางสังคมที่ดี
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ใชกิริยามารยาทที่ดีและสุภาพ
ทําใหคนอื่นรูสึกสบายใจ
คิดถึงความตองการของผูอื่น
ไมหยาบคาย
ไมทําใหผูอื่นรูสึกเสียหนา
ไมคิดถึงแตตัวเองเทานั้น

การไตรตรองนําทาง
ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตัวฟงบทอาน
จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึก
รางกายของทานผอนคลาย รูสกึ วาเทาและขาของทานผอนคลาย
สังเกตวาแขนและศีรษะ
ของทานรูสึกหนัก ลมหายใจของทานชาลง
นึกภาพพระเยซูเจาประทับนั่งอยางสบายๆบนเนินเขา
อีกครั้งหนึ่ง ผูคนลอมรอบพระองคอยู พระองคกําลังเลาเรื่อง
อุปมาแกพวกเขา พระองคทรงชวยรักษาคนเจ็บปวย พระองคทรง
ภาวนากับผูคนที่เปนผูเคราะหรายและกําลังทุกขทรมาน ในที่สุด
ก็ถึงเวลาพระองคเดินทางตอไป พระองคทรงลุกขึ้น และเริ่มเดิน
ไปบนถนนที่เต็มไปดวยฝุน
พระเยซูเจาเสด็จเขาไปในหมูบานที่พระองคมเี พื่อนพิเศษอยู สตรีผหู นึง่ ชื่อมารธาอยูที่นน่ั พรอมกับนอง
สาวของเธอมารีย เมือ่ พระองคเสด็จมาถึงบานของพวกเขา มารียแ ละมารธาตอนรับพระเยซูเจา พวกเขาสวมกอด
พระองค และยิ้มกวางเมื่อพบพระองค พวกเขาขอใหพระองคถอดรองเทาที่เปอนฝุนออก และนํานํ้าและผามา
ใหพระองค เพื่อทําความสะอาดเทาของพระองค
เมื่อพวกเขาเชิญใหพระองคประทับนั่ง มารียเลือกที่จะนั่งขางๆพระเยซูเจา เธอฟงทุกสิ่งที่พระองคตอง
ตรัส มารธาวุนวายอยูในครัว กังวลวาเธอจะมีอะไรใหพระเยซูเจาเสวยและดื่ม พระเยซูเจาทรงพอพระทัยการ
เยี่ยมเพื่อนสนิททั้งสองคนของพระองค พระองคทรงเศราใจที่ตองกลาวอําลาพวกเขา
จงพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่มารธาและมารียไดทํา อะไรคือสิ่งแรกที่พวกเขาไดทํา เมื่อพบกับพระเยซูเจา
เก็บภาพนั้นไวในใจของทาน คอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้ใหหยิบสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมา และวาดภาพ
สิ่งที่ทานไดเห็นหรือไดยนิ ระหวางการไตรตรองนี้
เมื่อเด็กๆ สวนใหญวาดภาพของพวกเขาเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหพวกเขามองดูรูปภาพของเขา และ
บรรยายสิ่งที่พวกเขาไดเห็นหรือไดยนิ

รวมในการอภิปราย
 ขอใหเด็กๆ ของทานยกตัวอยางคําพูดและการกระทําของพอแมของพวกเขา เมือ่ มีแขกมาทีบ่ า นของ
เขา หรือพวกเขาไดพบปะผูคนที่ไมคนุ เคย เปนครั้งแรก
 เขียนรายการของทักษะทางสังคมอื่นๆ ที่เด็กๆ คิดวาสําคัญบนกระดาน
 เราสามารถพัฒนาความสัมพันธแบบเดียวกับที่พระเยซูเจาทรงทํากับมารธา และมารียไดอยางไร

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขอใหเด็กๆ เขียนรายการทักษะทางสังคมทั้งหมดที่พวกเขาเห็นหรือไดยิน สําหรับชวงเวลาที่เหลืออยู
ของวันนั้น ขอใหพวกเขาแบงปนกันเปนเวลา 5 นาที กอนที่จะจบวัน
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เคล็ดลับสําหรับการฝกทักษะนี้
ทักษะทางสังคมเปนกฏซึง่ ชวยใหผคู นสัมพันธซง่ึ กันและกันในทางบวก การใชทกั ษะทางสังคม เปนทักษะ
ความมีวินยั ในตนเองขั้นพื้นฐาน หมายความวามันจะเปนเรื่องยากสําหรับเด็กๆในระดับชัน้ อนุบาลถึงเกรด 3 ที่
จะแสดงออกดวยตนเองโดยปราศจากการกระตุน
เมื่อเราใชทกั ษะทางสังคม เรารอจนกระทั่งเราสังเกตเห็นคนอื่น เราคิด: เราจะสามารถทําใหคนๆนี้รสู ึก
อบอุนและสบายใจไดอยางไร ทักษะทางสังคมใดที่ฉันสามารถแสดง
สอนเด็กๆวาถาพวกเขาเลือกที่จะใชทักษะทางสังคม มันจะมีประโยชนตอตัวเขาเองและคนอื่นๆดวย
เชนกัน

วิธีการที่ไดผล
ครูรสู ึกกังวลเกี่ยวกับวิธีการทีน่ กั เรียนคนหนึ่งซึ่งไดเชิญวิทยากรมาบรรยายในชั้นเรียน อาจจะใชทกั ษะ
ทางสังคมของเธอ จึงไดมีการสนทนากัน ดังนี้
ครู : “Bess ฉันรูวาทานจะแนะนํา Mr. Rockwell แกชั้นเรียนของเราในวันพฤหัสบดี และฉันก็กําลังสงสัยวา
ทานเคยทําสิ่งนี้มากอนหรือไม”
Bess: “ไมเคยคะ”
ครู: “เอาละ ฉันอยากจะทบทวนกับทานถึงสิง่ ที่คนอื่นๆทํา เมื่อเขาแนะนําวิทยากร หากทานไดยนิ อะไรบาง
อยางที่คิดวาทานสามารถนําไปใชได ทานก็สามารถจดบันทึกไดเลย ทานจะตกลงหรือไม”
Bess: “ไดแนนอนคะ”
ครู: “ขอใหเรามานึกภาพวามันจะเปนอยางไร ทานไดบอกกับวิทยากรวา ทานจะพบกับเขาที่ไหน”
Bess: “เขาจะมาที่สํานักงานของโรงเรียน และฉันจะพบกับเขาที่น่นั คะ”
ครู: “เมื่อทานพบกับ Mr. Rockwell สิ่งที่คาดหวังก็คือทานแนะนําตัวเอง และไดรับชื่อเต็มของเขา เพื่อจะ
ไดมั่นใจวา ทานกําลังนําบุคคลที่ถูกตองมายังหองเรียนของเรา ทานไดคดิ เกี่ยวกับวิธีที่ทานจะทําสิ่งนี้
หรือไม”
Bess: “ฉันจะพูดวา ‘สวัสดีคะ ฉันชื่อ Bess’”
ครู: “จําไววาใหยื่นมือออกไปจับมือของเขา เขยามือขณะที่ทา นบอกทั้งชื่อและนามสกุลของทาน ทานอาจ
จะตองการคนหาวา เขาเคยพบกับครูใหญมากอนหรือไม หากไมเคย ทานอาจจะตองการแนะนําเขา
ใหเธอรูจัก ในระหวางทางจากสํานักงานลงไปยังหองเรียนของเรา ทานไดคดิ ไววาทานจะพูดคุยเกี่ยว
กับเรื่องอะไรหรือไม”
Bess: “ออ ฉันมีคณ
ุ ลุงคนหนึ่งซึ่งทํางานกับเขา และฉันคิดไววาฉันจะพูดคุยกับ Mr. Rockwell เกี่ยวกับเขาคะ”
ครู: “นั่นก็คงจะดีนะ การสรางเครือขายเปนสิ่งสําคัญเสมอ ทานอาจจะพบครูคนอื่นๆในระหวางทาง และ
มันจะเปนสิ่งที่ดีที่จะแนะนําเขาแกครูเหลานั้น”
Bess: “ฉันไมเคยคิดถึงเรื่องนั้นเลยคะ”
ครู: “เมื่อทานมาถึงหองเรียน เขาตองการใหจัดหองเรียนแบบใดสําหรับการบรรยายของเขาครั้งนี้ เขาจะ
นําประวัติของเขาสําหรับใหทานใชเมื่อทานแนะนําเขาหรือไม เขาจะตองการใหทานพูดอะไรเกี่ยวกับ
เขา”
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Bess: “ฉันควรจะจดบางสิ่งเหลานี้ลงบนกระดาษ”
การสนทนาดําเนินตอไปจนกระทั่งหมดเวลา 10 นาที Mrs. Cardwell ใหผานแก Bess และการประชุม
สิ้นสุดลง Bess ทํางานไดโดดเดนในการเปนผูติดตาม Mr. Rockwell ไปยังหอง และแนะนําเขา โดยไมทํา
เรื่องตลก หรือหัวเราะอยางประหมา ดวยความคิดริเริ่มของเธอเอง เธอนําบัตรขอบคุณ และขอใหทุกคนใน
ชั้นเรียนลงลายมือชื่อในวันถัดมา Bess ไดมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม ซึ่งเธอไมเคยทํามากอน Mrs. Cardwell
ปลอดภัยจากสถานการณนาละอายที่อาจเกิดขึ้นได และทุกคนไดมีประสบการณการเรียนรูที่ดี

คําศัพทเกี่ยวกับทักษะ
ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพื่อชวยเสริมแรงทักษะทางสังคม
 เมื่อทานเลือกที่จะแสดงทักษะ มันจะมีประโยชนตอ ตัวของทานเอง และคนอื่นๆ เสมอ
 การใชทักษะทางสังคมของทาน เปนวิธีการหนึ่งในการทําใหคนอื่นๆรูสึกดี
(ตัวอยาง: สําคัญ ,ไดรับความสนใจ, ไดรับการยอมรับ)
 ถาสมมุติทุกคนตัดสินใจทําพฤติกรรมนี้ แลวจะเกิดอะไรขึ้น
 ถาสมมุติไมมีใครเคยทําพฤติกรรมนี้แลวจะเกิดอะไรขึ้น
 มีประเพณีใดที่เราสามารถยกยองหรือไม เราควรทําการเปลี่ยนแปลงหรือไม
 ทานตองการใหใครทําอะไรเพื่อทานในสถานการณนี้

กิจกรรม
การเรียนรูเพื่อกลาวขอบคุณ
มี 3 โอกาสที่เด็กๆ ควรไดรับการสอนใหกลาวขอบคุณ
 เมื่อมีคนใหสิ่งของแกทาน
 เมื่อมีคนทําบางสิ่งบางอยางใหแกทาน
 เมื่อมีคนชมเชยทาน
ใชบัตรนี้เพื่อชวยนักเรียนใหเก็บรองรอยของการใชทักษะนี้ของพวกเขา
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บัตรขอบคุณ
ชื่อ ................................................................................................................
ใหทําเครื่องหมาย x บนเสนแตละครั้งที่ทานไดยนิ คนกลาว “ขอบคุณ” หรือ
ทานกลาวคําเหลานี้
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การกลาวคําขอโทษ
ตอไปนี้เปนรายการตรวจสอบสําหรับการชวยเหลือใหเด็กๆ ระลึกถึงโอกาสที่เหมาะสมที่จะกลาวคํา
“ขอโทษ” นักเรียนสามารถใชสิ่งนี้ในการแสดงบทบาทสมมุติ ถึงวิธีการที่ถูกตองและวิธีการที่ไมถูกตองที่จะ
กลาวคํา “ขอโทษ”
5 โอกาสที่ทานควรกลาวคํา “ขอโทษ”






เมื่อทานจําเปนตองขัดจังหวะ
เมื่อทานตองการใหใครคนใดคนหนึ่งขยับตัวออกใหพนทาง
เมื่อทานตองการลุกจากโตะอาหารขณะกําลังรับประทานอยู
เมื่อทานเดินชนผูอื่นโดยบังเอิญ
เมื่อทานทําเสียงไมสุภาพ (ขอสังเกต: เสียงไมสุภาพคือเสียงที่สามารถทําใหผูอื่นไมพอใจ)

แผนปายสื่อสาร
ตัดกระดาษเปนแถบขนาด 3 นิ้ว X 1 นิ้ว จํานวน 10 ชิ้น เพื่อทําเปนรังสีของดวงอาทิตย ทากาววงกลม
ที่มตี นี ตุก แกติดทีด่ า นหลังของแถบกระดาษแตละแถบ ลอกแถบเปนแผนเพื่อวาเครือ่ งหมายจะสามารถลบออก
และนํามาใชใหมไดอีก เขียนคําแสดงทักษะทางสังคมและการปฏิบัตทิ เ่ี ด็กๆกําลังจะฝกในวันนัน้ หรือในระหวาง
สัปดาหบนแถบกระดาษ
ออกแบบแผนปายดวยกอนเมฆสีนํ้าเงิน และดวงอาทิตยสีเหลืองเหมือนอยางภาพที่แสดงขางบนนี้
พิมพคําบรรยายที่ดานลางของแผนปายวา : ทําวันของใครสักคนใหสดใส ใชทักษะทางสังคมของทาน! ทากาว
วงกลมเทปตีนตุกแกที่ขอบดานนอกของดวงอาทิตย ทุกครั้งที่คาํ เกี่ยวกับทักษะทางสังคมคําหนึ่งถูกกลาวถึงใน
บริบท หรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออกโดยไมมผี เู ตือน ใหตดิ แถบทีม่ คี าํ หรือพฤติกรรมนัน้ บนดวงอาทิตย เพือ่ ทําให
รูปภาพสมบูรณ เมือ่ จบวันของแตละวัน ใหเด็กๆ มารวมตัวกันรอบแผนปาย และอภิปรายถึงความกาวหนาของ
พวกเขา
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วาดภาพทักษะทางสังคม
ขอใหเด็กๆวาดภาพทักษะทางสังคมที่พวกเขาคิดวาสําคัญในการจดจํา เมื่อพวกเขาทําเสร็จ แขวนภาพ
บนแผนปายประกาศ หรือติดไวรอบหอง เชิญนักเรียนจากหองอื่นๆมาชมแผนปาย และฟงนักเรียนของทาน
อธิบายรูปภาพของเขา

การกลาวคําทักทายและการอําลา
สอนเด็กๆ ถึงคําที่ใชกลาวทักทายและอําลาในประเทศอื่นๆ ฝกการกลาวคําทักทายตางๆแตละวันใน
สัปดาห
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ภาษา
สเปน
รัสเซีย
อิตาเลียน
ฝรั่งเศส
ญี่ปุน
เกาหลี

คําทักทาย
Hola
Priviyet
Buon giorno
Bonjour
O Ha Ya O
O Yun Ha Say Yo

คําอําลา
Adios
Dobre Vetcher
Arrividerci
Aurevoir
O Ya Su Mi
On Yo Ge Say Yo

มารยาทบนโตะอาหาร
สอนกฏเกณฑบางประการของมารยาทบนโตะอาหารใหแกเด็กๆ เพือ่ เปนสวนหนึง่ ของทักษะทางสังคม
 อยาเอื้อมมือขามฟากโตะเพื่อหยิบสิ่งของ ใหพูดวา “ กรุณาชวยสง..............”
 พูดคุยเบาๆกับคนที่นั่งขางๆทาน ผลัดกันพูดทีละคน
 คลี่ผากันเปอนของทานออก และวางมันบนตักของทาน
 กลาวคําวา “ขอโทษ” เมื่อทานตองลุกจากโตะ
 ทันทีที่ทานแตะอาหารชิ้นใด ใหตักขึ้นมาและใสในจานของทาน
 เมื่อทานรับประทานอาหารเสร็จแลว พับผากันเปอนของทาน และวางมันบนโตะ
 เคี้ยวอาหารโดยปากปด และไมพูดโดยที่มอี าหารอยูในปาก
 อยาทะเลาะกันที่โตะอาหาร
 ลางมือของทานกอนรับประทานอาหาร
 อยาวางขอศอกของทานบนโตะอาหาร

การทักทายผูอื่น
หาโอกาสสําหรับเด็กๆ เพื่อฝกฝนทักษะทางสังคมที่พวกเขากําลังเรียนรู อภิปรายขั้นตอนที่ตามมา
ขอใหนักเรียนรายงานเรื่องผูคนใหมที่พวกเขาไดพบ และขั้นตอนในรูปแบบนี้ที่พวกเขารูสึกสบายใจในการใช
 ยืนดานหนาคนที่ถูกทักทาย (หลีกเลี่ยงการตะโกน หรือการยืนดานขาง ซึ่งทําใหยากในการมอง
เห็นซึ่งกันและกัน)
 ยื่นมือขวาออกไป
 จับมือของอีกคนหนึ่ง และเขยาขึ้นและลงเบาๆ
 พูดกับบุคคลนั้นวา “ฉันชื่อ...................” (ใชชื่อตนและนามสกุลของทาน หากทานพบกับใครก็ตาม
เปนครั้งแรก)
 ฟงเมื่อบุคคลนั้นบอกชื่อของเขาหรือเธอแกทาน
 ใชชื่อของบุคคลนั้น หากทานตองการถามคําถาม หรือมีเวลาไปเยี่ยมเยียน
 เมื่อทานพรอมจะอําลาซึ่งกันและกัน ใหกลาววา “ฉันรูสึกดีใจที่ไดพบทาน” หรือ “ฉันหวังวาเราจะ
พบกันอีก”
58

3 Cs ของทักษะทางสังคม
เมื่อเด็กๆ เขาใจถองแทถึงทักษะทางสังคม พวกเขาสามารถไดรับการชวยเหลือใหตัดสินใจดวยตนเอง
เมื่อตองใชทักษะทางสังคมขึ้นมา และการกระทํานั้นควรเปนเชนใด สอนนักเรียนในเกรด 5 และเหนือขึ้นไปให
ใช 3 Cs – Custom = ประเพณี; Courtesy= ความสุภาพ และ Common Sense =สามัญสํานึก เพื่อชวยตัดสินใจ
วาการกระทําแบบใดจึงจะเหมาะสม
 ประเพณี (Custom) (กลาวถึงอดีต) มีประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ผอู นื่ ไดทาํ มากอนหรือไม ฉันสามารถ
ยกยองวัฒนธรรมนั้นไหม ฉันควรจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขมันหรือไม
 ความสุภาพ (Courtesy) (กลาวถึงปจจุบัน) ถาฉันอยูในสถานการณนี้ ฉันตองการใหใครสักคนทํา
อะไรใหฉัน
 สามัญสํานึก (Common Sense) (กลาวถึงอนาคต) จะเกิดอะไรขึ้น ถาไมเคยมีใครแสดงพฤติกรรมนี้
จะเกิดอะไรขึ้นหากทุกคนทําพฤติกรรมนี้
 ทายที่สุดนักเรียนสามารถถามคําถามนี้ :
 พระเยซูเจาจะทรงทําอยางไรในสถานการณนี้

การแสดงบทบาทสมมุติ
เด็กๆ มีปญ
 หาบอยๆ เกี่ยวกับวิธีการทีพ่ วกเขาควรกระทํา หรือตอบสนองในสถานการณทางสังคมเพื่อ
ชวยในความสนใจนี้ เด็กๆควรแสดงบทบาทสมมุติสถานการณตางๆ ตัวอยางเชน:
 การไปบานของใครคนหนึ่งเปนครั้งแรก
 การไปโบสถ
 การเดินทางไปกับเพื่อนบาน
 การไปรวมงานศพ
 การไปเยี่ยมญาติผูใหญ
 การไปรวมงานสังคมโดยไมมีสมาชิกในครอบครัวไปดวย
 การใหและการรับคําชมเชย
 วิธีการตอบสนองเมื่อไดรับการใหเกียรติ หรือรางวัล
 การใช โปรดตอบกลับ (RSVP)

มารยาทในการใชโทรศัพท
อภิปรายรายการมารยาทในการใชโทรศัพท ซึ่งหลายๆ ครอบครัวใชพดู คุยเกี่ยวกับแตละรายการ และ
ทําการดัดแปลงจนกระทั่งทานไดพัฒนารายการตรวจสอบกอนการสอนของทาน
 การสนทนาทางโทรศัพท ยกเวนกรณีฉุกเฉิน (สถานการณความเปน/ความตาย) จะใชเวลาไมเกิน
คนละ 10 นาที สําหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
 เมื่อรับโทรศัพท กลาวคําทักทาย และชื่อของทาน เพื่อบอกใหผูที่โทรมารูวาเขา /เธอไดติดตอคนที่
ตองการพูดดวยอยางถูกตอง
 เมื่อเรียกใครคนใดคนหนึ่งใหรับโทรศัพท ใหรอจนกวาทานเห็นหนาของคนๆ นั้น กอนที่จะบอกเขา/
เธอวาโทรศัพทที่เขามานั้นเปนของเขา หลีกเลี่ยงการตะโกนเรียกคนที่เปนที่ตองการ
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 วางกระดาษสําหรับเขียนขอความ และปากกาหรือดินสอไวขางๆโทรศัพทตลอดเวลา เพื่อจะได
สามารถจดบันทึกขอความได
 ถามผูโทรมาวาชื่อสะกดอยางไร ที่อยู ฯลฯ อานทวนขอมูลกลับเพื่อรับการยืนยันวามันถูกตอง
 เมื่อมีใครคนใดกําลังใชโทรศัพทอยู หลีกเลี่ยงการทําเสียงดัง หรือการรบกวน

ทักษะทางสังคมทางโทรทัศน
สุมตัวอยางนักเรียนเพื่อสํารวจรายการแสดงทางโทรทัศนที่ใชเวลาครึ่งชั่วโมง ซึ่งนักเรียนชมบอยที่สุด
2 หรือ 3 รายการ เลือก 1 รายการแสดงและบันทึกเทปวิดีโอไว กําหนดเวลาเมื่อนักเรียนสามารถดูการแสดง
นั้น ตัดสินใจกอนการแสดงเริ่มตนวาใครจะสังเกตสิ่งตางๆ ดังนี้:
1. คนที่อยูใ นการแสดงมีความสุภาพตอกันมากเทาใด พวกเขาทักทายกันไหม พวกเขาพูดโดยใชคาํ วา
“กรุณา” และ “ขอบคุณ”หรือไม
2. นิสัยการรับประทานและมารยาทที่โตะอาหารของพวกเขาเปนอยางไร
3. อะไรคือการแสดงออกทางสีหนาโดยไมมคี าํ พูด การแสดงออกทางกาย และการสบสายตา ที่ถูก
แสดง หรือไมถูกแสดงโดยสมาชิกของรายการแสดง
4. การใชอารมณเปนอยางไร มันทําใหคนอื่นซึมเศรา หรือยกยองพวกเขา และทําใหเขารูสึกดี
5. ทัศนคติตอบุคคลที่มาจากตางวัฒนธรรมและประเพณีเปนอยางไร
ในชวงทายของการชม อภิปรายสิง่ ทีไ่ ดสงั เกต เขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพในทองถิ่นของทาน แบงปน
ขอสังเกตของทาน กับบรรณาธิการฝายบันเทิง กระตุนใหนกั เรียนทําการทดลองคลายกันนี้ท่บี า นกับครอบครัว
ของเขา

การระราน: พฤติกรรมทางสังคมดานลบ
การระรานสามารถพบไดใน 2 รูปแบบ ของพฤติกรรม
 พฤติกรรมโดยตรง คือ การยั่วเยา การพูดเสียดสี การขมขู
การชกตอย และการลักขโมย ซึ่งเริม่ จากคนหนึง่ ตออีกคน
หนึ่ง
 พฤติกรรมทางออม คือ การปลอยขาวลือซึ่งเปนตนเหตุ
ทําใหคนอื่นรูสึกถูกแยกออกไปหรือโดดเดี่ยว
การพิจารณาวาเปนการระราน พฤติกรรมตองเกิดซํ้าๆหลาย
ครั้ง เหยื่อตองรูสึกวามันเปนการขมขู ไมหยุดยั้ง หรือ/และการใช
การโจมตีทางรางกาย ขมเหง เปนรูปแบบของการระรานที่งาย
ที่สุดในการควบคุม การขมเหงดวยคําพูด หยุดยั้งไดยากกวา การ
ระรานบอยครั้งมักจะเปนคนที่คิดวาการลงโทษทางกาย หรือการ
ชกตอยคนอื่นเปนวิธีการจัดการกับปญหา พวกเขามักจะแสดงการ
ทาทายตออํานาจหรือทําผิดระเบียบ การระรานในปการศึกษาสามารถนําไปสูปญหาทางกฏหมาย หรือ
อาชญากรรมแบบผูใ หญ เหยื่อของการระรานไมคอ ยจะปกปองตนเองเมือ่ เผชิญหนา พวกเขาตองการเพือ่ น
ซึ่งจะเปนมิตรกับพวกเขา และชวยทําใหพวกเขารูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม
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บทที่ 6

ทักษะสรางสรรค

การทํางานร่วมกัน

เขาจึงสงสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลําหนึ่งใหมาชวย (ลูกา 5:7)

การไตรตรอง : ฉันไดชวยนักเรียนของฉันใหสรางชุมชนที่แสดงวา
พวกเราทุกคนเปนหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจาอยางไร
เมื่อเราทํางานรวมกัน เรา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สํานึกวามีงานที่ตองทําใหเสร็จ
สามารถบอกเปาหมายได
ระดมความคิดเห็นเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เห็นดวยกับยุทธศาสตรและมอบหมายงาน
ทํางานสวนของฉันเสร็จตรงเวลา
พูดเกี่ยวกับวิธีการที่กลุมของเราทํางานไดสําเร็จ
ใหคาํ แนะนําเกี่ยวกับยุทธศาสตรซง่ึ ชวยเหลือ หรือ
ขัดขวางการทํางานรวมกัน

บุคคลผูรวมมือกัน
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มุงเนนเปาหมายของกลุม
ทํางานในสวนของเขา / เธอ อยางเทาทียม
เสนอที่จะชวยหากมีคนตองการ
ไมทํางานขัดแยงกับกลุม
ไมปลอยใหคนอื่นทํางานทั้งหมด
ไมคิดถึงเฉพาะความตองการของเขา / เธอเอง
เทานั้น

การไตรตรองนําทาง
ในขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตัวเพื่อฟง
บทอานจากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจลึกๆ และรูส ึก
วารางกายของทานผอนคลาย รูสึกถึงเทาและขาของทานผอน
คลาย สังเกตวาแขนและศีรษะของทานรูสึกหนักๆ การหายใจ
ของทานชาลง
นึกภาพทะเลสาบสีนํ้าเงินที่สงบสวยงามในใจ ทานและ
เพื่อนของทานมีแห เบ็ด และเหยื่อ ทานกําลังมองหาจุดที่ดเี พื่อ
หาปลา ทานเตรียมเรือและเลือกทําเลที่ดวู า ดีเลิศอยางรอบคอบ
ผูน าํ กลุม ของทานคือ เด็กผูช ายทีช่ อ่ื วาซีโมน ทานออกเรือ และหา
ปลาทั้งคืน
มันใกลจะเชาแลวเมือ่ ทานกลับเขาฝง ทานโชคไมดใี นการ
จับปลา ทานรูสึกเหนื่อย หมดแรง และหิวมาก ซีโมนเปนคนทอแท เมื่อทานมาถึงที่พักบนชายฝง ทานเห็นชาย
คนหนึ่งกําลังพูดคุยกับกลุมคนกลุมหนึ่ง เขาเห็นทาน และเมื่อทานสบสายตากับเขา ทานจําเขาได เขาพูดกับ
ทาน “จงกลับไปที่น้าํ ลึก และหยอนอวนของทานลงเพื่อจับปลา “ ซีโมนกลาวกับนายของเขา “ พวกเราทํางาน
อยางหนักมาทั้งคืน และจับปลาไมไดเลย แตเมื่อทานบอกพวกเราใหไป เราจะหยอนอวนของเราอีกครั้งหนึ่ง”
เมื่อเรากลับขึ้นเรือและหยอนอวนลงไปในนํ้า พวกเรารูสึกประหลาดใจ ปลาจํานวนมากติดอวนของ
เรา มีปลาจํานวนมากจนกระทัง่ อวนของเราจะฉีกขาด ความพยายามที่จะนําปลาที่จบั ไดขน้ึ เรือนั้นมันเกินกําลัง
พวกเราสงสัญญาณไปยังเรือลําอืน่ ใหเขามาชวยพวกเรา พวกเขารีบหันเรือของพวกเขาเพื่อชวยเรารวบรวมปลา
ทั้งหมดขึ้นมา
นึกภาพเหตุการณในใจของทาน และเก็บภาพนั้นไวในใจขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้ใหทานหยิบ
สมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมา และวาดภาพสิ่งที่ทานไดเห็นหรือไดยินในระหวางการไตรตรองนี้
เมื่อเด็กๆสวนใหญวาดภาพของพวกเขาเสร็จแลว ขอใหพวกเขาดูรูปภาพของเขา และบรรยายสิ่งที่เขา
ไดเห็นหรือไดยิน

รวมในการอภิปราย
 ผูคนในเรื่องนี้รวมมือกันอยางไร
 ทานคิดวาคนที่อยูบนฝงเปนใคร ทําไมทานจึงคิดเชนนั้น
 เตือนเด็กๆวา พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาอัครสาวกวา พระองคจะทําใหพวกเขาเปน “ชาวประมงจับ
มนุษย” บรรดาอัครสาวกจะตองทําอะไร เพื่อรวมมือกับพระเยซูเจา
 เราสามารถเรียนรูใ นการรวมมือกับคนอืน่ เหมือนทีบ่ รรดาอัครสาวกรวมมือกับพระเยซูเจาไดอยางไร

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทุกครั้งที่มีใครขอรองทานใหรวมมือในทุกวันนี้ จงคิดถึงซีโมนและเพื่อนๆของเขา ทานจะเลือกการฝก
ปฏิบัตทิ ักษะนี้เชนเดียวกับที่พวกเขาทําหรือไม
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เคล็ดลับสําหรับการฝกทักษะนี้
การรวมมือกัน หมายถึงการทํางานหรือการปฏิบัติรวมกับคนอื่น เพื่อความดีของทุกคน ในวัฒนธรรม
ชาวอเมริกนั พืน้ เมือง ประชาชนจํานวนมากใชไมตกี ลอง ถาแตละคนไมเลนจังหวะทีก่ ําหนด ดนตรีทต่ี ง้ั ใจใหเกิด
ก็ไมสามารถจะไดยิน
การรวมมือเปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่สรางสรรค หมายความวามันจะยากสําหรับเด็กๆในชั้น
อนุบาลถึงเกรด 6 ที่จะแสดงออกดวยตนเองโดยไมมีการนํา เมื่อเรารวมมือกัน เรารอเพื่อใหทุกคนทํางานสวน
ของตนเองเสร็จเรียบรอย เราคิด: ฉันสามารถชวยใครอื่นไดบางหรือไม งานสวนของฉันมันดีที่สุดเทาที่มนั จะ
เปนไดหรือไม ฉันสามารถทําใหมันดีขึ้นไดหรือไม
พืน้ ฐานของทักษะนีเ้ ริม่ ขึน้ เมือ่ เด็กๆ เรียนรูท จ่ี ะแบงปนกัน การแบงปนคือการทํางานเคียงขางกัน ทํางาน
เดียวกันหรือคลายกัน การรวมมือหมายถึง การทํางานเคียงขางกัน(หรือแยกกัน) การทํางานที่แตกตางกันเพื่อ
ทําใหโครงการซึ่งตองการกิจกรรมรายบุคคลของทุกคนสําเร็จ
เด็กๆสามารถไดรบั การสอนใหทํางานเปนทีมๆละ 4-5 คนในกลุมการเรียนรูแบบรวมมือกัน ขอใหเด็กๆ
เลือกวาพวกเขาอยากทํางานดวยกับคนกี่คนในระหวางการทํากิจกรรมการรวมมือกันบางอยาง
อภิปรายรวมกับเด็กนักเรียนของทานวาตองทําอะไรในการรวมมือกัน
1. แตละคนตองตัดสินใจที่จะทําดีที่สุด
2. ทุกคนมีความสําคัญในการทําใหงานเสร็จ
3. เราสามารถเสนอที่จะชวยเหลือได หากมีคนตองการความชวยเหลือ
4. เราสามารถขอความชวยเหลือเมื่อเราตองการมัน

คําศัพททักษะ
ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพื่อสงเสริมความรวมมือกัน
 เมื่อเรารวมมือกัน ทุกคนตองทํางานสวนที่เปนของตนเอง เพื่อใหงานนั้นสําเร็จ
 ทานพรอมจะรวมมือ แมวาผลสุดทายมันแตกตางจากที่ทานตองการใหมันเปนหรือไม
 จําไววาทานทํางานเปนทีม เพื่อนรวมทีมชวยเหลือซึ่งกันและกัน
 คนอื่นสามารถชวยทานไดหรือไม
 ทานสามารถชวยคนอื่นไดหรือไม
 ขอใหเรามาระดมความคิดเห็นกัน
 ฉันสามารถชวยทานใหเริ่มตนไดอยางไร
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วิธีการที่ไดผล
Bo เปนนักเรียนในเกรด 6 เขาอยูในโรงเรียนที่มีการสอนทักษะความมีวินัย 15 ประการมาเปนเวลา 4
ปแลว นักเรียนทั้งหมดกําลังเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับทักษะและกําลังฝกทักษะที่พวกเขาจําเปนตองมีเพื่อเติบโต
มากขึ้น
ในวันนั้นๆ เด็กๆถูกขอใหเอยชื่อทักษะที่พวกเขามีความเขาใจอยางถองแท
1 ทักษะ และทักษะที่ทาทายสําหรับพวกเขา 1 ทักษะ Bo บอกกับเพื่อนนักเรียน
ในชั้นของเขาถึงการถามคําถามวาเปนทักษะที่งายสําหรับเขาอยางไร แตการรวม
มือเปนสิง่ ทีย่ าก “ฉันไมไดรว มมือทีบ่ าน และฉันไมไดรว มมือทีโ่ รงเรียน” เขากลาว
เพื่อนรวมชั้นเรียนของเขาหัวเราะเบาๆ เพราะพวกเขารูวา Bo พูดความจริง
ครูขอบใจเขาสําหรับการแบงปนขอมูลนั้น แลวกลาวเสริมวา “ การรวม
มือเปนทักษะที่ยากสําหรับบางคนในการไดมาโดยปราศจากความชวยเหลือ
ฉันไมรูวาเมื่อใด ที่ทานจะตัดสินใจฝกทักษะนี้ ฉันหวังวามันจะเปนชวงเวลาใน
อนาคตอันใกลน้ี เพราะวา ทานจะตองการทักษะนัน้ ในชีวิตที่เหลืออยูของทาน”
Bo ฟงและยอมรับคําวิจารณนั้น
ชวงเวลาสั้นๆ ตอมาเด็กๆในชั้นเรียนก็ไดรับมอบหมายงาน และครูก็สังเกตเห็นวา Bo เปนคนแรกที่ทาํ
เสร็จ “ ทานจะชวยเก็บกระดาษคําตอบเมื่อเพื่อนๆของทานทํารายงานนี้เสร็จไดไหม” ครูถาม Bo “ไดครับครู”
เขาตอบ และเดินเงียบๆไปรอบหองเก็บรวบรวมรายงานที่เสร็จเรียบรอย
เมือ่ ครูเงยหนาขึน้ เธอสังเกตเห็นวา Bo ยังไมกลับไปยังทีน่ ง่ั ของเขา แมวา เพือ่ นของเขาทุกคนทํางานของ
ตนเสร็จเรียบรอยแลว เธอมองไปรอบหองและเห็น Bo อยูขางโตะ กําลังแยกกระดาษคําตอบ ดังนั้น กระดาษ
ทุกแผนหันหัวขึ้นอยูดานบน เมื่อกระดาษทั้งกองเสร็จเรียบรอยแลว Bo สงกระดาษที่เรียงเรียบรอยแลวนั้นให
ครู “ โอ Bo” ครูพูดดวยความรูสึกมากมาย “เมื่อประมาณยี่สิบนาทีที่ผา นมา ทานบอกกับพวกเราวา การรวม
มือเปนทักษะที่ยากในการทําสําหรับทาน แตตอนนี้โดยการกระทําของทาน ทานแสดงใหพวกเราเห็นวาทักษะ
นั้นมีลักษณะอยางไร”
เพื่อนรวมชั้นของ Bo หลายคนไดยินคําวิจารณนั้น และเริ่มปรบมือ “Bo เพิ่งจะฝกความรวมมือ” เพื่อน
คนหนึ่งในกลุมพูด และจากคําพูดนั้น นักเรียนทั้งชั้นปรบมือให Bo หนึ่งรอบ Bo เรียนรูบทเรียนที่สําคัญมาก
ในวันนั้น : คนบางคนอาจจะเกงในทักษะบางอยาง และไมเกงในทักษะบางอยาง เมื่อทานตองการเกงมากขึ้น
เราเพียงตองฝกฝนเทานั้น

กิจกรรม
แสดงตัวอยางความรวมมือ
ขอใหเด็กๆเขียนเกี่ยวกับ หรือแสดงตัวอยางเวลาที่เขาเขาไปมีสว นรวม หรือเกีย่ วของกับทักษะการรวม
มือ รูปภาพหรือเรื่องราวควรมีองคประกอบเหลานี้ :
 คนมากกวาหนึ่งคนกําลังทํางานนี้
 คนแตละคนไดรับมอบหมายงานแตกตางกัน
 งานไมสามารถสําเร็จได นอกเสียจากวาแตละคนทํางานในสวนของตนเอง
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รวมมือกันเพื่อตอจิ๊กซอใหเสร็จ
แบงคนออกเปนกลุมๆละ 4-5 คน หาภาพปริศนาจิ๊กซอที่มี 75-100 ชิ้นใหแตละกลุม กอนที่
จะแนะนําการฝกนี้ ใหใสช้นิ สวนปริศนาที่มจี าํ นวนเทากันนี้ในถุงพลาสติก เพื่อวาสมาชิก
แตละคนของกลุม จะไดช้นิ สวนคนละประมาณ 15-20 ชิ้น ขอใหแตละกลุมบันทึกคํา
ทํานายวาพวกเขาจะใชเวลานานเทาใด ในการเรียงภาพปริศนา แลวใหเวลาเขาในการ
ทํางาน เมื่อทําเสร็จแลวใหสรุปโดยการใชคาํ ถามตอไปนี้ :
 ทานเขาใกลเคียงคําทํานายของทานมากเทาใด
 อะไรคือสิ่งทาทายบางอยางในการรวมมือทํางานปริศนาใหสําเร็จ
 ทานจะจัดอันดับการรวมมือของกลุมในการทํางานอยางไร ทานจะประเมิน
ระดับความรวมมือของทานเองในงานนีอ้ ยางไร ใชเกณฑระดับ 1-5 โดยที่ 5 เปน
ตัวชี้วัดที่สูงสุดของการรวมมือ

ไขปริศนา
เพื่อสรางแบบฝกหัดการเรียนรูความรวมมือนี้
1. ตัดกระดาษโปสเตอรสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
6 นิ้ว จํานวน 5 ชิ้น แลวตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตามที่แสดงใน
แผนภาพ ใสตัวอักษรบนชิ้นสวนตามที่
แสดงไว
2. ใสชิ้นสวนในซองตางกัน 5 ซอง ทํา
เครื่องหมาย ตามที่แสดงในแผนภาพ
3. สรางทีมของผูเลน ทีมละ 5 คน
4. ใหซองทุกคนๆละ 1 ซอง
5. ชี้แจงกลุมวา วัสดุของแบบฝกหัดนี้ เปน
ของแตละคนในกลุมเพื่อสรางรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาด 6 นิ้ว จากรูปรางนั้น ไมมี
ซองใดที่มีรูปรางที่ถูกตองที่จะทําใหงาน
นี้สําเร็จ ทานตองรวมมือกันทําใหงานนี้
สําเร็จ
6. สําหรับชวงเวลา 5 นาทีแรก ผูเขารวม
 อาจจะไมพูดคุยกัน
 อาจจะมองที่ชิ้นอื่นๆ แตไมหยิบสักชิ้น
 อาจจะเลื่อนชิ้นหนึ่งไปใหคนอื่น หรือเลื่อนไปตรงกลางโตะแตอาจจะไมเหมาะสําหรับเขาที่ของ
 ใครคนใดคนหนึ่ง
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7. สําหรับหานาทีถัดไป ผูเขารวมสามารถพูดคุยสื่อสารกัน และฝกการรวมมือกัน
8. เมือ่ หมดเวลา ใหอภิปรายประสบการณโดยการใชคําถาม 3 ขอ ดังนี้:
 ความคิดเห็น และความรูสึกสวนตัวของทาน ขณะที่ทานฝกทักษะการทํางานรวมกัน คืออะไร
 สิ่งที่ชวยใหกลุมของทานทํางานไดสําเร็จ คืออะไร
 โอกาสอื่นใดอีกบางที่ทานตองฝกการทํางานรวมกัน

วารสารความรวมมือ
ใชขน้ั ตอนของการรวมมือ ขอใหสมาชิกของชัน้ เรียนตัง้ เปาหมายสวนตัวเปนเวลาหนึ่งสัปดาห เพือ่ ฝกฝน
ทักษะ ขอใหพวกเขาดําเนินการบันทึกเหตุการณสวนตัวซึ่งพวกเขาบันทึก 2 ครั้งในระหวางสัปดาห เมื่อพวกเขา
เลือกที่จะรวมมือ ทําสําเนาคําถามตอไปนี้ เพื่อทุกคนจะไดมสี ําเนาไวใชเพื่ออางอิง

การฝกความรวมมือ
 ฉันสังเกตเห็น, หรือบางคนที่ฉันอยูดวยสังเกตเห็น,วางานที่จาํ เปนตองทํา
และมันอาจจะตองใชคนมากกวาหนึ่งคนในการทํา ทานสังเกตเห็นอะไร
 บรรยายการตัดสินใจวาจําเปนตองทําใหสําเร็จ เปาหมายคืออะไร
 จดรายการการกระทํา หรืองานที่แตละคนไดรับมอบหมาย
 มันตองใชเวลามากเทาใด
 ในระดับ 1-5 (5 คือระดับดีที่สุด) ทานจะใหงานที่ทําเสร็จเรียบรอยในระดับใด
เพราะเหตุใด
 ทานมีคําแนะนําอะไรที่จะทําใหการรวมมือที่นาตื่นเตนมีความสําเร็จมากขึ้น

งานที่เหมาะกับอายุของทาน
การรวมมือในครอบครัว หมายถึง เด็กๆรับผิดชอบในการทํางานจํานวนพอเหมาะกับอายุของเขา เมื่อ
ขอใหเขียนงาน 14 อยาง ที่พวกเขาอาจจะรับผิดชอบในบานของเขา กลุมของนักเรียนเกรด 8 ทํารายการนี้
1. นําขยะไปทิ้ง
2. ชวยจัดจานและเก็บโตะ
3. ดูแลสัตวหรือสัตวเลี้ยง
4. ทําความสะอาดหองนอนของฉัน
5. ปดฝุนและดูดฝุน
6. ทําการบาน และนําไปใหพอแมดู
7. ดูแลสนามหญา รวมทั้งตัดหญา ตัดแตงตนไมหรือพุมไม
8. เคารพสมาชิกในครอบครัว โดยการเคารพความเปนสวนตัวของคนอื่น และไมใชคาํ พูดหยาบคาย
9. ชวยซักรีดเสื้อผา
10. ตื่นนอนเองตอนเชา
11. เก็บรองเทาและเสื้อผา ถามทุกวันวาฉันสามารถชวยงานบานอะไรไดบาง
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12. ไมโตแยงหลังจากไดรับฟงเหตุผลที่เหมาะสม
13. กลาวคําวา “ฉันรักคุณ”ทุกวัน
14. หารายการแสดงทางโทรทัศนที่ดๆี ใหครอบครัวไดดู
ขอใหนกั เรียนของทาน เขียนรายการกิจกรรมที่พวกเขาแตละคนถูกคาดหวังใหทําในครอบครัวของเขา

การระดมสมอง
เมื่อคนทํางานดวยความรวมมือกัน เทคนิคที่รจู กั กันวา การระดมสมองมักจะถูกนํามาใชบอ ยๆ เพื่อวา
ทุกคนรูสึกวาพวกเขาไดมสี วนรวมในการอภิปราย เพื่อเปนการฝกทักษะนี้ ใหเลือกหัวขอเรื่องมา หนึ่งเรื่องเพื่อ
การอภิปราย แนะนําขั้นตอนการระดมสมองตอไปนี้แกนักเรียนของทาน ใชสิ่งเหลานี้
ในการไปถึงขอ
สรุป หรือคําตอบสําหรับหัวขอที่กําลังอภิปรายอยู

กฏของการระดมสมอง
1. ทุกความคิดเห็นสําคัญ และจะถูกบันทึก (เขียนรายการความคิดเห็นบนกระดานดําหรือกระดาษ
ภาพพลิก ขอใหเด็กๆ เขียนรายการของตนเองในสมุดบันทึกของเขา
2. ทุกคนสามารถมีเวลาเทากันในการอธิบายความคิดเห็นของเขา
3. ความคิดเห็นจะถูกประเมินตามกฏเกณฑที่ชัดเจน ความสมเหตุสม
ผล เวลา คาใชจาย และสิ่งที่จะถูกสอน หรือเรียนรู
4. กลุมจะจบลงที่ความคิดเห็นซึ่งคนสวนใหญเลือก
5. ความคิดเห็นทีด่ ที ส่ี ดุ จะเปนความเห็นทีร่ วมมุมมองมากสุดเทาทีเ่ ปน
ไปได

ใชวรรณกรรมเด็ก
เสริมความเขาใจของเด็กๆ ถึงความรวมมือวามีลักษณะอยางไรในการ
ปฏิบัติ ดวยการอาน
ออกเสียงหนังสือหนึ่งหรือหลายเลม ดังตอไปนี้
Angel Child, Dragon Child, Michele Surat. Ut ไมชอบโรงเรียนอเมริกันใหมของ
เธอ เด็กคนอื่นๆ หัวเราะเยาะเธอ เธอคิดถึงแมของเธอซึ่งยังคงอยูใ นเวียตนาม เด็ก
ผูชายที่ Ut ไมชอบ คิดหาวิธีการมาอยูรวมตัวกันใหมได และ Ut ไดพบทักษะการ
รวมมือกัน
Ox Cart Man, Donald Hall เรือ่ งราวนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับความมุงมั่นของการรวมมือกัน ซึ่ง
มีอยูใ นครอบครัวเครงศาสนา(Quaker)จํานวนมาก สมาชิกแตละคนของครอบครัวมีความ
รับผิดชอบ ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญตอการดํารงอยูของครอบครัว รางวัลเหรียญคัลดิ
คอด **(Caldecott Medal) 1980 )
(**รางวัลวรรณกรรมที่มอบใหแกผูวาดภาพประกอบหนังสือภาพสําหรับเด็ก : ผูแปล)
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Drummer Hoff, Barbara Emberley ผูไดรับรางวัลเหรียญคัลดิคอด ( Caldecott
Medal) 1968 หนังสือเลมนี้แสดงใหเห็นถึงวาตองใชคนมากเทาใดในการทํางาน
1 ชิ้นใหสําเร็จเรียบรอย
It Takes a Village, Jane Cowen-Fletcher ประชาชนทั้งหมดจากหมูบานอัฟริกัน มีสวน
รวมในการดูแล Kokou ที่ตลาด Yemi มีความสุขที่ดูแลนองชายของเธอ แตในไมชาได
เรียนรูวาความรับผิดชอบถูกแบงปนโดยทุกคนในหมูบานอยางเทาเทียมกันและดวย
ความภูมิใจ

ใชดนตรี
เด็กๆสามารถไดรบั การสอนเกีย่ วกับทักษะความมีวนิ ยั ในตนเอง ในการรวมมือโดยผานทางดนตรี ทาน
สามารถเริ่มตนโดยการสอนบทเพลงขางลางนี้แกพวกเขา

Hidden Power Medley (เพลงผสมผสานพลังซอนเรน)
โดย Jo Mersnick
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(การรวมมือกัน)
ขับรองโดยใชทํานองเพลง “When Johnny Comes Marching Home”
เมื่อมีงานที่เราตองทํา รวมมือกัน
สรางทีมขึ้นมาและทํางานใหเสร็จ รวมมือกัน
ตกลงและมอบหนาที่ พูดคุยและวางแผน ทํางานรวมกัน
และพูดวา “เราทําได” และเราจะทํางานเสร็จ เมื่อ
เราทุกคนรวมมือกัน จําไวใหประเมินผล
เมื่อเสร็จสิ้น เราจะฉลองกัน เย! (พูด)
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บทที่ 7

ทักษะสรางสรรค

การเข้าใจเหตุผลสําหรับกฎเกณฑ์

“ลูกเอย, ทําไมทํากับเราเชนนี้ ดูซิ พอกับแมตองกังวลใจตามหาลูก” (ลูกา 2 : 48)

การไตรตรอง : ฉันชวยใหนักเรียนของฉันเขาใจกฎของพระเจาและวิธีการปฏิบัติตามกฎนั้นอยางไร
เมื่อเราเขาใจกฎเกณฑเรา

1. รูกฎเกณฑและสามารถทองใหคนอื่นฟงได
2. ถามใครสั ก คนเมื่อ เราไมเ ข า ใจกฎเกณฑ หรือ
เหตุผลสําหรับกฎเกณฑ
3. เลือกที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ แมวาเราจะรูสึกไม
อยากทําเชนนั้น
4. สอนกฎเกณฑใหคนที่อายุนอยกวา หรือคนอื่นซึ่ง
ไมรูกฎเกณฑ
5. ใช ก ระบวนการที่ ถู ก ต อ งเพื่ อ เสนอแนะการ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ ถาหากเราไมชอบมัน หรือ
ไมเห็นดวยกับมัน

คนที่เขาใจเหตุผลสําหรับกฎเกณฑ
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สามารถทําตามกฎเกณฑได
เลือกทําตามกฎเกณฑ
สามารถบอกเหตุผลสําหรับกฎเกณฑ
สามารถทํางานเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ
ไมบนโดยที่ไมลงมือทํา

การไตรตรองนําทาง
ขณะที่เราเริ่ มการไตรตรองของเรา เตรี ยมตัวฟ งบท
อานจากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจลึกๆ และรูสึกวา
รางกายของทานผอนคลาย รูสกึ วาเทาและขาของทานผอนคลาย
สังเกตแขนและศีรษะของทานรูสึกหนักๆ การหายใจของทานชา
ลง
นึกภาพในใจของทาน โยเซฟและพระนางมารีย และพระ
เยซูกาํ ลังเดินทางไปเปนกลุม ถนนทีพ่ วกเขาเดินทางไปนัน้ เต็มไป
ดวยฝุน และฝุนละอองดินลอยขึน้ มาขณะที่พวกเขากําลังเดินทาง
มุงหนาสูกรุงเยรูซาเล็ม มันเปนชวงปสกา ชวงเวลาแหงการเฉลิม
ฉลอง หลังจากใชเวลาหลายวันในกรุงเยรูซาเล็ม พระนางมารีย
และโยเซฟ เริ่มการเดินทางระยะไกลเพื่อกลับบาน ถึงแมวาพระ
เยซูไมไดเดินทางมาดวยกับทาน ทานทั้งสองมั่นใจวาพระเยซูอยู
ในหมูเพื่อนหรือญาติของพระองคที่ตามมาหางๆ ในขบวนนักเดินทาง
เมื่อกลุมนักเดินทางหยุดพักครั้งแรก พระนางมารียและโยเซฟเริ่มมองหาพระเยซูในทามกลางคนอื่นๆ
พวกทานมองหาแลวมองหาอีก เมื่อพวกทานไมพบพระเยซู ก็เริ่มเกิดความวิตกกังวลมาก พวกทานคิดวาบางที
พวกทานไดทิ้งพระองคไวขางหลัง ดังนั้นทานจึงหันหลังกลับและเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม
พวกทานมองหาบุตรชายเปนเวลา 3 วัน ทานทั้งสองรูสึกอยางไรในระหวางชวงเวลานั้น ทานกําลังคิด
อะไร ในที่สุด ในวันที่สามพวกทานพบพระองคกําลังนั่งอยูทามกลางบรรดาอาจารยในพระวิหาร เมื่อพระนาง
มารียและโยเซฟเห็นพระเยซู พวกทานรูสึกแปลกใจ พระนางมารียตรัสกับพระเยซูวา “ลูกเอย, ทําไมลูกทํากับ
เราเชนนี้ พอของลูกและแมตามหาลูกดวยความวิตกกังวลอยางมาก”
นึกภาพเหตุการณในใจของทาน : แมและพอกําลังตามหาลูกชายที่หายไปเปนเวลาหลายวัน พวกเขา
พูดอะไรตอกันและกันเมื่อพวกเขาพบกัน พระนางมารียต รัสอะไรเมื่อทานพบพระเยซู โยเซฟทําอะไร พระเยซู
ทรงทําอะไร
ขณะที่ภาพปรากฎชัดเจนในใจของทาน นั่งตัวตรง ลืมตาของทานขึ้นและนําสมุดบันทึกการไตรตรอง
ของทานขึ้นมา วาดภาพสิ่งที่ทานไดเห็นหรือไดยินในระหวางการไตรตรอง

รวมในการอภิปราย
 มีเหตุผลหลายประการที่ทาํ ไมพอแมบอกลูกๆ ของตนใหอยูก บั พวกเขา หรือทําไมพอแมตอ งการให
ลูกๆ บอกวาพวกเขากําลังจะไปที่ไหน ทานคิดวาเพราะเหตุใดพอแมจึงทําเชนนี้
 บางครั้งเราอาจไมคดิ วากฎเกณฑสําคัญ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น เราจําเปนตองชี้ใหเห็นเหตุผลวาเพราะเหตุ
ใดกฎเกณฑจึงถูกสรางขึ้น อะไรคือกฎเกณฑที่ทานมีปญหาในการเขาใจ ทานคิดวาเพราะเหตุใดกฎ
เกณฑยังคงมีอยู
 วิธีการอะไรที่ทานคิดวาเหมาะสมที่จะทําใหกฎเกณฑไดรับการเปลี่ยนแปลง
 เราสามารถทําตามกฎเกณฑของหองเรียน วัดและบานของเราไดอยางไร เหมือนทีพ่ ระเยซูพยายาม
ปฏิบัตติ ามกฎเกณฑของบิดามารดาของพระองค แตตามความเชื่อของพระองคดวย
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ขั้นการปฏิบัติ
ทุกครั้งที่ใครขอใหทานปฏิบัตติ ามกฎเกณฑในวันนี้ หยุด และคิดถึงเหตุผลที่อยูเบื้องหลังกฎเกณฑนั้น

เคล็ดลับในการสอนทักษะนี้
ความเชื่อเรื่องโชคลางและกฎเกณฑซึ่งควบคุมชีวิตไมใชสิ่งเดียวกัน มันเปนสิ่งที่ถูกตองสําหรับผูใหญ
หรือที่เชื่อวา ถาทานเหยียบคางคกทานจะเจ็บปวย หรือเปนโรค นักเรียนในเกรด 3 – 8 กําลังคิดถึงความแตก
ตางระหวางกฎเกณฑกับโชคลาง
คําวา “กฎเกณฑ” มาจากภาษาละติน regere “นําใหตรง” กฎเกณฑถูกจํากัดความหมายวาเปนคํา
แนะนําที่ถูกกําหนดขึ้นสําหรับการประพฤติหรือพฤติกรรม หรือมาตรฐานของการตัดสิน คําวา “procedure”
(กระบวนการ) มาจากภาษาละติน procedere “ไปขางหนา” กระบวนการหมายถึงวิธีการที่ถูกสรางขึ้นในการ
ทําสิ่งตางๆ รากศัพทสําหรับ “ทักษะ” หมายถึง “ทําความแตกตาง” ทักษะเปนพลังการเรียนรูในการทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอยางครบถวน
การเขาใจกฎเกณฑและเหตุผลสําหรับกฎเกณฑ เปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่สรางสรรค หมาย
ถึงมันยากสําหรับเด็กในชั้นอนุบาลถึงเกรด 6 ที่จะแสดงออกโดยปราศจากการกระตุน เพื่อฝกฝนทักษะนี้คนๆ
หนึ่งอาจจะสามารถจําความสับสนได และรับรูถึงความตองการระเบียบวินัย
เมื่อเราเขาใจเหตุผลสําหรับกฎเกณฑ เรารอเพื่อทําความมัน่ ใจวากฎเกณฑอยูท ่นี ่นั เราคิด : ฉันรูเ หตุผล
สําหรับกฎเกณฑนี้หรือ ฉันสามารถถามใครไดหากฉันไมเขาใจวาทําไมมีกฎเกณฑข้นึ มาตรงนั้น
ยิ่งมีกฎเกณฑนอ ยเทาใดก็ยิ่งดีมากเทานั้น มีกฎเกณฑที่ทุกคนรู และกระบวนการ หรือวิธีการตางๆใน
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑเปนสิ่งทีด่ กี วา สอนเด็กๆ วา กระบวนการอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก ับครู ,วิชา,ระดับชั้น
ของพวกเขา แตกฎเกณฑจะคงเดิมเสมอ เงื่อนไขสําหรับกฎเกณฑที่มีประสิทธิภาพคือ :
 มันถูกกําหนดขึ้นในดานบวก
 มันมีเหตุผล
 มันบังคับใชได
 มันปกปองสิทธิของผูอื่น
 มันมีจดุ ประสงคเฉพาะ หากมันไมบรรลุจดุ ประสงคอีกตอไปแลว มัน
สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได
จําไววาทักษะไมเหมือนกับกฎเกณฑ ทานไมสามารถทําลายทักษะได ทานเพียงแตสามารถเรียนรูใน
การทําใหมันดีขึ้นเทานั้น

วิธีการที่ไดผล
Mrs. Martin เปนครูที่ยอดเยี่ยม เธอมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องที่สามารถชวยใหนักเรียนของเธอทุกคน
เรียนรู Mrs. Martin ไดรับแนวความคิดในการสอนทักษะความมีวินัยในตนเอง 15 ประการในทันที เพราะเธอ
เชื่อวาเด็กๆของเธอตองการทักษะเหลานี้ในชีวิตที่เหลืออยูของพวกเขา อยางไรก็ตามเมื่อเธอเริ่มสอนพวกเขา
เกี่ยวกับความเขาใจกฎเกณฑ เธอไมไดคาดหวังวานักเรียนเกรด 5 ของเธอจํานวน 32 คน จะสงเสียงดังพูดเกี่ยว
กับกระบวนการที่โรงเรียนมีอยู กอนการอภิปรายจบลง พวกเขารูสึกสับสน สงเสียงรองทุกขเรื่องหลักเกี่ยวกับ
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ตารางของโรงเรียน และไมมีเวลามากพอสําหรับการเรียนวิชาพลศึกษามากกวาสัปดาหละครั้ง
ในตอนแรก Mrs. Martin คิดวาบทเรียนของเธอเปนความหายนะ และเธอไดเปดกระปองของหนอน ซึ่ง
ปลอยทิ้งไวโดยไมแตะตองดีกวา ในการอภิปรายปญหานั้นกับเพื่อนๆ เธอเขาใจวิธีการที่เธอสามารถใชการรับ
รูของเด็กๆ เปนโอกาสในการปลอยใหพวกเขาฝกทักษะของการเขาใจกฎเกณฑ อยางไรก็ตามนี่คือหัวขอของ
เด็กๆ และไมใชของเธอ พวกเขาควรจะกําลังทํางานเพื่อพยายามคิดหาวิธีการแกไขปญหานั้น
ทันทีท่เี ธอเปลี่ยนวิธีท่เี ธอคิดเกี่ยวกับปญหานั้น ทัศนคติและการแสดงออกของเธอก็เปลีย่ นไปดวย เธอ
รายงานตอครูใหญดว ยความกระตือรือรนวานักเรียนของเธอคงจะกําลังทําวิจยั และกระตุนใหครูใหญสนับสนุน
เทาที่เธอสามารถจะทําได เพราะวาพวกเขากําลังฝกทักษะความมีวินยั ในตนเองซึ่งมีความยากอยู แลวเธอพูด
กับนักเรียนในชั้น เธอกลาวกับพวกเขาวาในความตองการเรียนวิชาพลศึกษามากกวาสัปดาหละครั้ง พวกเขา
สังเกตเห็นความจําเปนอยางชัดเจน เธอชมเชยพวกเขาเกีย่ วกับความตองการทําอะไรบางอยางเกี่ยวกับมัน เธอ
ขออาสาสมัครกลุมหนึ่งซึ่งอยากวิจัยปญหาและหาขอเสนอแนะเพื่อทําการเปลี่ยนแปลง
กลุมเริ่มแรกของผูเขารวมที่เต็มใจ 16 คน ในไมชาถูกลดลงเหลือกลุมละ 5 คน เมื่อพวกเขาไดรับการ
บอกถึงภาระหนาที่ของพวกเขา ในชวงการประชุม 20 นาทีแรก Mrs. Martin ใหขอกําหนดของรัฐ 1 ชุดเกี่ยวกับ
จํานวนชั่วโมงเรียนที่นกั เรียนตองเขาเรียนในแตละวิชา ในระหวางปการศึกษา พวกเขาไดรับตารางของครูสอน
วิชาพลศึกษา 1 ชุดดวย และตารางสําหรับชั้นเรียนในปจจุบัน เอกสารเหลานี้เปนขอมูลชิ้นใหมที่นกั เรียนไมได
คํานึงถึงมากอนหนานี้
Mrs. Martin ขอใหเด็กคนหนึ่งเขียนจดหมายแนะนําตัวซึ่งเธอจะลงนามวาอนุญาตใหพวกเขาสัมภาษณ
ครู และไดรับสิทธิ์ในการใชสําเนาบันทึกที่เกี่ยวของกับสวนรวมที่พวกเขาอาจตองการไดรับจากสํานักงานของ
โรงเรียน เด็กๆ กระตือรือรนที่จะเริ่มและตัดสินใจวาพวกเขาทั้งหมดจะเขียนจดหมายแนะนําตัว
ระหวางการประชุมระดมสมอง พวกเขาเขียนรายการสิ่งตางๆทัง้ หมดที่พวกเขาอาจจําเปนตองทํา พวก
เขานําปฏิทนิ ของเขาออกมาและกําหนดตารางเวลาประชุม พวกเขาทําตารางเวลาทีพ่ วกเขาจะสามารถรายงาน
ความกาวหนาของพวกเขากลับมาใหช้นั เรียน บางคนถูกมอบหมายใหหาปายโปสเตอร เพื่อแสดงใหเห็นตาราง
ปจจุบัน คนอื่นๆไปพูดคุยกับครู เพื่อดูวาชั้นเรียนของพวกเขาตองการเรียนพลศึกษาเพิ่มขึ้นดวยหรือไม
ตั้งแตงานของพวกเขาเริ่มตนในเดือนมกราคม พวกเขาตั้งเปาหมายวา งานของพวกเขาทุกชิ้นนี้จะสิ้น
สุดในเดือนกุมภาพันธ สัปดาหแรกความกระตือรือรนพุงสูงมาก ในวันศุกรที่ประชุมของชั้นเรียน นักเรียนได
ออกแบบโปสเตอรขนาดใหญแสดงถึงลักษณะของตารางวาเปนอยางไร พวกเขาบอกกับนักเรียนในชั้นเรียนวา
พวกเขาไดพูดคุยกับครูใหญดวย และเธอไดใหกาํ ลังใจพวกเขาในการทําโครงการนี้ สัปดาหท่ี 2 พวกเขารายงาน
วามีอีกหลายสิ่งที่ตองนําเขามาพิจารณามากกวาที่พวกเขาคิดในเบื้องตน และมันอาจตองใชเวลายาวนานกวา
ปลายเดือนกุมภาพันธที่จะทําใหสิ่งตางๆจบลง
สัปดาหที่ 3 นักเรียนไมมีโอกาสประชุมเปนกลุม ดังนั้นจึงไมมีอะไรรายงานในที่ประชุมของชั้นเรียน
สําหรับสัปดาหที่ 4 พวกเขารายงานวาพวกเขายังคงทําโครงงานอยู แตมนั ยากกวาที่พวกเขาคิด ในสัปดาหที่ 5
พวกเขารายงานวาในขณะที่ความคิดของเขาดูเหมือนจะเปนโครงการที่ดีกับเด็กๆมากกวา 700 คนในโรงเรียน
แตตารางปจจุบันเปนตารางเดียวเทานั้นที่ดเู หมือนเปนไปได
Mrs. Martin ชมเชยกลุมสําหรับความพยายามที่จะแกไขปญหา เธอถามพวกเขาวา ไดเรียนรูอะไรเกี่ยว
กับการเขาใจเหตุผลสําหรับกฎเกณฑบา ง ไมมใี ครบนเกีย่ วกับการมีพลศึกษาไมเพียงพอสําหรับเวลาสวนทีเ่ หลือ
ของป
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การรับรู้เรื องกฎเกณฑ์ ของเรา
ทําให้ มันเป็ นอุปสรรค หรื อโอกาส

กิจกรรม
รายการสํารวจการดําเนินงาน
ใชรายการสํารวจนี้เปนแนวทางดําเนินงานสําหรับนักเรียนของทาน เพื่อทําตามตลอดป
1. การจัดเตรียมเอกสาร
..... การจัดเตรียมแบบเปด
..... การจัดเตรียมแบบที่ถูกกําหนดไว
2. พฤติกรรมสําหรับการเขาชั้นเรียน
..... วางสิ่งของในโตะ ตูเก็บของ หรือชั้นวางหนังสือ
..... วางอุปกรณการเรียนบนโตะ
..... ลอกงานในชั้นเรียนจากกระดาน
..... ลอกการบานที่ไดรับมอบหมายจากกระดาน
อื่นๆ .....................................................................................
3. พฤติกรรมขณะออกจากหองเรียน
..... ออกจากหองเมื่อไดยนิ เสียงกระดิ่ง
..... ออกจากหองเมื่อครูอนุญาตเทานั้น
4. วิธีการขออนุญาตเพื่อไปดื่มนํ้า ใชหองนํ้า ฯลฯ
5. วิธีการในการไปพบพยาบาล ผูเชี่ยวชาญ สํานักงาน หองเรียนอื่นๆ
6. ขั้นตอนการทําการบาน
7. ขั้นตอนของการเหลาดินสอ และการขอสิ่งของ
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8. สิ่งที่ตองทําเมื่อมาโรงเรียนสาย
9. ระเบียบการไปที่ตูเก็บของ
10. อุปกรณที่จําเปนสําหรับการเรียน
11. การปฏิบัติในกรณีที่ทานไมมอี ุปกรณการเรียน
12. สถานที่ทิ้งขยะ
13. อนุญาตใหเคี้ยวหมากฝรั่ง หรือกินขนมขบเคี้ยวหรือไม
14. วิธีการขอความชวยเหลือจากครู
15. เมื่อไรที่จําเปนตองฟงอยางตั้งใจ อะไรคือสิ่งที่คนฟงถูกคาดหวัง
16. วิธีการสําหรับการถามคําถามที่เหมาะสม
17. รูปแบบสําหรับการเขียนหัวรายงาน
18. ขั้นตอนการสงงานที่เสร็จเรียบรอยแลว
19. นโยบายของชั้นเรียนสําหรับการสรางงาน
20. ตารางการทดสอบ
21. นโยบายการใหคะแนน
22. โครงสรางของชั้นเรียน
..... งานเอกสาร
..... งานกลุมยอย
..... งานเดี่ยว
..... การอภิปรายกลุมใหญ
..... การอภิปรายกลุมยอย
..... การนําเสนอวิดีทัศน / สื่อ
อื่นๆ..............................................................

กฎเกณฑมีผลกระทบตอผูอ่นื อยางไร
สอนเด็กๆ วากฎเกณฑมผี ลกระทบทางบวก ทางลบ และนาสนใจตอผูอื่น ขอใหเด็กๆระดมสมองเกี่ยว
กับสถานการณตอไปนี้
 เขียนรายการผลลัพธทางบวก 5 ขอ ทางลบ 5 ขอ และนาสนใจ 5 ขอ ถาหากมีกฎวารถทุกคันใน
อเมริกาตองเปนสีนํ้าเงิน
 เขียนรายการผลลัพธทางบวก 5 ขอ ทางลบ 5 ขอ และนาสนใจ 5 ขอ ถาหากทานตื่นขึ้นมา ในเชา
วันหนึ่ง และพบวาทั้งบานไดถูกทําใหเปนระบบคอมพิวเตอร
 เขียนรายการผลลัพธทางบวก 5 ขอ ทางลบ 5 ขอ และนาสนใจ 5 ขอ ถาทุกคนทําตามคําแนะนําใน
การใหอาหารแกผูหิวโหย และใหเสื้อผาแกผูไมมีเสื้อผานุงหม และไปเยี่ยมเยี่ยมผูเจ็บปวย
ใหเวลาเพื่อแบงปนความคิดเห็น และอภิปรายสามหัวขอนี้ แลวชวยใหเด็กๆ เขาใจเหตุผลสําหรับกฎ
เกณฑโดยการอภิปรายผลลัพธทางบวก ทางลบ และนาสนใจที่เกิดขึ้นเพราะกฎเกณฑที่มีในหองเรียนหรือ
ครอบครัวของทาน
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แผนภูมิกฎเกณฑ
สรางแผนภูมิข้นึ มา 1 แผน เหมือนอยางแผนที่ตามมานั้น เพื่อบรรยายกฎเกณฑสําหรับหองเรียนของ
ทาน และวิธีการที่ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเคารพกฎเกณฑเหลานี้จะ / จะไมปฏิบัติ ติดแผนภูมิของทานและใชมนั
ตลอดทั้งป เพื่อทบทวนวิธีการดําเนินการของหองเรียน และทบทวนตามที่จําเปน เตือนตัวของทานเองถึงวิธี
การดําเนินการทั้งหมดที่เด็กๆจําเปนตองเรียนรูสําหรับครูแตละคน

กฎของหองเรียน
กฎ # 1 เคารพตนเอง ผูอ่นื และสิ่งของ

คนที่เคารพตนเองและผูอื่น
 มีลักษณะเรียบรอยและสะอาด
 เขารวมในพิธีบูชาขอบพระคุณและการสวดภาวนา
 ใหเกียรติตอพื้นที่ และสิ่งของ ของผูอื่น
 เคารพตอความรูสึกของผูอื่น
คนที่ไมเคารพตนเองและผูอื่น
 มีลักษณะไมสะอาด หรือไมเปนระเบียบ
 รบกวนผูอื่นในพิธีบูชาขอบพระคุณหรือการสวดภาวนา
 เขาไปที่ตูเก็บของหรือโตะของเด็กคนอื่น
 ใชคําพูดดูถูกหรือนินทา

กฎ # 2 สนับสนุนสภาพแวดลอมในการเรียนรู

คนที่สนับสนุนสภาพแวดลอมในการเรียนรู
 รวมมือและทํางานที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จเรียบรอย
 เขาเรียนตรงเวลา
 นําอุปกรณการเรียนมาหองเรียน
คนที่ทําใหเสียสมาธิจากสภาพแวดลอมในการเรียนรู
 ไมเต็มใจทํางานรวมกับคนอื่น
 มาสายหรือไมเขาเรียน
 ไมสงคืนวัสดุอุปกรณ

กฎ #3 ปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและหองเรียน
คนที่ปฏิบัติตามกฎของหองเรียน
 ปฏิบัตติ ามการฝกซอมอัคคีภัยและพายุไตฝนุ
 ปฏิบัตติ ามระเบียบการแตงกาย
คนที่ไมปฏิบัติตามระเยียบเหลานี้
 ใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต
 นําของเลนหรือสิ่งของที่ไมเหมาะสมมาในหองเรียน
 เคี้ยวหมากฝรั่ง หรือกินอาหารในหองเรียน
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การศึกษาคูมือกฎของโรงเรียน
แบงนักเรียนในชั้นเปนกลุมยอยๆ มอบคูมือโรงเรียน และรายการคําถามซึ่งอยูดานลางนี้ใหกลุมละ 1
ชุด ใหเวลาพวกเขา 15 นาที เพื่อ :
 อานกฎในคูมือโดยตลอดตั้งแตตนจนจบ
 แนะนํากฎที่กลุมตองการอภิปราย 1 กฎ
 อภิปรายกฎขอนั้น และตอบคําถามในใบงาน
 มอบหมายผูแทน 1 คนที่จะรายงานสิ่งที่ไดอภิปรายใหเพื่อนในชั้นฟง
นี่คอื ตัวอยางของรายการคําถาม
1. อะไรคือเหตุผลที่ใหไวในคูมือของกฎ
2. กลุมของทานจะใหเหตุผลอะไรสําหรับกฎนั้น
3. จัดอันดับกฎ 1-5 ,
1 = ยอดเยี่ยม, 2 = ดี , 3 = พอใช , 4 = แย , 5 = เลว
4. ทําไมกลุมของทานจึงจัดใหมันอยูในอันดับนั้น
5. เกิดอะไรขึ้นเมื่อกฎนั้นไมไดรับการปฏิบัติตาม
6. ทานเห็นอะไรเกิดขึ้นในการปฏิบัติ
7. อะไรคือผลสืบเนื่องจากการไมปฏิบัติตามกฎ
8. ใหขอ เสนอแนะวากฎนี้หรือผลสืบเนื่องอาจจะถูกเปลี่ยน เพื่อใหเหมาะสมมากขึ้นกับคนในโรงเรียน
นี้อยางไร

สรางกฎความปลอดภัย
เมื่อเด็กๆ สอนกฎเกณฑใหคนอื่น พวกเขาไดรับการใหโอกาสแสดงวาพวกเขาเขาใจเหตุผลสําหรับ
กฎเกณฑดีหรือแยเพียงใด แนะนําเด็กๆในระดับมัธยมตนและมัธยมปลายถึงงานของการสรางกฎเกณฑและ
ออกแบบยุทธวิธีในการสอนเด็กที่เล็กกวาเกี่ยวกับกฎเกณฑความปลอดภัย (ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย
ยาเสพติด สิ่งแวดลอม อาหาร นํ้า)
ขอใหเด็กวัยรุนคิดถึงชวงเวลาที่กฎเกณฑความปลอดภัยเปนสิ่งจําเปน เชน ขณะโดยสารรถประจําทาง
กฎเกณฑความปลอดภัยอะไรที่เด็กๆ ควรเรียนรูขณะที่กําลังรอรถประจําทาง ยืนหางใน
ระยะปลอดภัยจากที่รถจอด กฎเกณฑความปลอดภัยที่ดคี ือมีคนแรกในแถวยืนหางออก
ไป 5 กาวใหญๆ
แลวขอใหพวกเขาคิดถึงวิธกี ารสําหรับการสอนกฎเกณฑ คือ สือ่ การสอน ตัวอยาง พวก
เขาสามารถวาดภาพฝกา วใหญ 5 กาว และตัดมันออก สงฝกา วนัน้ ใหเด็กๆ และขอใหพวก
เขาวางมันลงบนพื้นหอง เด็กวัยรุนสามารถแสรงทําเปนรถประจําทางขณะที่เด็กตองหาที่
ตั้งจุดปลอดภัย – 5 กาวใหญ- เพื่อรอรถโดยสารประจําทาง
อีกโอกาสหนึ่งเมื่อทานตองการกฎเกณฑความปลอดภัย คงจะเปนเวลาที่ทานเลนวาว
กฎเกณฑความปลอดภัยอะไรที่เด็กๆ ควรเรียนรู ไมควรเลนวาวใกลสายไฟหรือหอสงสัญญาณ
อภิปรายวิธกี ารหรืออุปกรณการสอนใดที่ทา นสามารถใชสอนกฎเกณฑ ตัวอยาง ทานสามารถสอนเพลง
จังหวะแรพนี้แกเด็กๆ เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเลนวาว
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หากทานชอบเลนวาว
ตองปลอดภัยทุกครั้งที่เลน
สายไฟฟาหรือหอสงสัญญาณ
มีกระแสไฟมากและพลังรายกาจ
ดังนั้น ตองปลอดภัยทุกครั้งที่ทานเลน
นําวาวออกหางจากกระแสไฟทั้งปวง
สอนเด็กวัยรุนวาเด็กที่เล็กกวาเรียนรูไดดีที่สุด
 เมื่อสิ่งตางๆถูกอธิบายทีละขั้นตอน
 เมื่อความคิดที่เปนนามธรรมถูกทําใหเปนรูปธรรม
 เมื่อ นักเรียนที่อายุมากกวาบอกสิ่งตางๆแก พวกเขาเกี่ ยวกั บชีวิต
ซึ่งพวกเขาอาจจะไมรู
 เมื่อความคิดถูกทําใหเปนบทกวี เกมทายปริศนา เพลงแรพ บทเพลง ปายประกาศ หุนกระบอก
หรืออุปกรณการสอน ทาทาง และการเคลื่อนไหวทางกาย
ขอใหเด็กวัยรุนเขียนสัญญาสั้นๆ สําหรับเกรดที่เขาตองการไดรับในงานที่ไดรับมอบหมายขางตนเกี่ยวกับการ
สอนกฎเกณฑของโรงเรียนแกเด็กที่เล็กกวา
การไดรับเกรด A : ตองทํางานอยางครบถวนและประณีต แบงปนกับเพื่อนในชั้น อาสาสมัครที่จะไปยัง
ระดับประถม และสอนกฎเกณฑโดยใชวิธีการที่ฉันไดคิดขึ้นมา
กฎ 3 ขอที่ครูคําสอนและครูทั่วไปสามารถนําไปใชได คือ:
1. เคารพตัวของทานเอง ผูอื่น และสิ่งของ
2. สนับสนุนสภาพแวดลอมในการเรียนรู
3. ปฏิบัตติ ามระเบียบของหองเรียนและโรงเรียน
กฎทั้ง 3 ขอนี้สามารถประยุกตใชในหองเรียน และในพื้นที่รวม ตลอดจนที่บานได
เพื่อจะไดเกรด B: ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวน และเรียบรอย และแบงปนกับเพื่อนใน
หองเรียน
เพื่อจะไดเกรด C: ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวน เรียบรอย และสงโดยไมไดแบงปนกับเพือ่ น
ในหองเรียน

สรางกฎเกณฑสําหรับเกม
เลือกกระดาษเกม และรายการเกมทัว่ ๆไปที่เด็กๆไดใชมากอนหนานี้ ขอใหเขาสรางเกมขึ้นใหมโดยการ
เขียนกฎเกณฑข้นึ ใหม ทดสอบกฎเกณฑท่เี ขียนขึ้นมา และทําการปรับปรุงเพื่อใหเกมสนุกสําหรับทุกคนที่มสี วน
รวม ทันทีที่กฎเกณฑของเกมใหมถูกทําครบถวนแลว ขอใหเด็กๆมอบเกมนี้แกคนอื่นเพื่อเลนและวิจารณ
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สรางโมบายบทกลอนที่มีเสียงสัมผัส
เด็กๆ ระดับประถมเขาใจกฎเกณฑไดดีกวาเมื่อมันถูกทําใหเปนบทกลอนที่มีเสียงสัมผัส ที่ดานลางนี้
ทานจะพบตัวอยางของบทกลอนเสียงสัมผัส ที่นักเรียนเกรด 4 สรางขึ้นสําหรับนักเรียนเกรด 1 นักเรียนเกรด
4 แตละคนออกแบบบัตรขนาด 5 นิ้ว X 11นิ้ว แสดงตัวอยางบทกลอนที่มเี สียงสัมผัส ไมแขวนทําจากลวด และ
เชือกถูกนํามาใชทําโมบาย ตอไปนี้เปนตัวอยางของบทกลอนสัมผัส:
 If you share, you will show how to care.
 If you fight, you better be ready to write.
 When you eat, you must take your seat.
 If you are kind, you will be easy to find.
 To show you care, you must share.
 If it is sloppy, you must recopy!
 If you hit, you must sit.
 If my eyes you cannot see, don’t begin to speak to me.
****** คําแปลเนื้อความบทกลอนที่มีเสียงสัมผัส *********
 หากทานแบงปน ทานจะแสดงวิธีดูแลกัน
 หากทานสูรบ ทานเตรียมพรอมที่จะเขียนดีกวา
 ขณะที่ทานกิน ทานตองนั่งอยูกับที่
 หากทานมีเมตตา ทานจะงายตอการพบ
 เพื่อแสดงความหวงใย ทานตองแบงปน
 หากมันเลอะเทอะ ทานตองลอกใหม
 หากทานไดแตม ทานตองนั่งลง
 หากทานไมสามารถมองเห็นดวงตาของฉัน อยาเริ่มพูดกับฉัน

ใชวรรณกรรมเด็ก
Mick Harte Was Here (Mick Harte อยูที่นี่)โดย Barbara Park เรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับพี่นอง ครอบครัว
และความปลอดภัยของจักรยาน Phoebe เลาเรื่องนองชายของเธอชื่อ Mick ในอุบัติเหตุจักรยาน ซึ่งเขาอาจจะ
ไมเปนอันตรายถึงแกชวี ิตหากเขาไดสวมหมวกนิรภัยของเขา
Miss Nelson Is Missing! (มิสเนลสันหายไป) โดย Harry Allard Miss Nelson กําลังฉุนเฉียวกับชั้น
เรียนของเธอ เธอกําลังจะทําอะไร วันหนึ่งเธอหายไป และ Viola Swamp
คนที่มาแทนเธอ เขาควบคุมชั้นเรียนที่ชอบกอกวน พวกเขาจะอยูกับ
Viola ตลอดไปหรือ
Stop, Drop and Roll (หยุด หมอบ และ กลิ้ง)โดย Margery
Cuyler Jessica รูสึกวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอัคคีภัย
และวิตกวาเธอไมสามารถจําได “หยุด หมอบ และกลิ้ง” เมื่อถูกขอให
อธิบายการดําเนินงานสําหรับโรงเรียนของเธอ ผูอานจะไดรับเคล็ดลับ
ความปลอดภัยที่สําคัญ
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สิทธิและหนาที่
นักเรียนระดับมัธยมเรียนรูเกี่ยวกับกฎ โดยการพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ จดหมายดานลางนี้
สามารถนําไปทําเพิม่ และแจกใหแกเด็กๆ ตอนเริม่ ตนป เพือ่ สอนพวกเขาเกีย่ วกับกฎเกณฑ และเหตุผล
สําหรับกฎเกณฑ

นักเรียนที่รัก

ขอตอนรับเขาสูปใหมของการเรียนรู นอกเหนือจากวิชาตางๆทั้งหมดที่ทานจะเรียนรูในปนี้ ทานจะ
ไดรับโอกาสในการเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง ทานมีสิทธิที่จะรูขอมูลนี้ ทุกๆสิทธิมาพรอมกับหนาที่ ทานรู
สิทธิบางประการของทานในฐานะนักเรียนหรือไม ทานรูหนาที่ซึ่งมาควบคูกับสิทธิเหลานี้หรือไม สิทธิ
และหนาที่บางอยางของทานมีดงั นี้ :
สิทธิ
1. เรียนรูเกี่ยวกับตัวฉันเอง
2. ปลอดภัยในหองเรียนศาสนา/โรงเรียน และคาดหวังวาทรัพยสนิ ของฉันปลอดภัย
3. ฟงและไดยนิ นี่หมายความวา ไมมีใครโห ตะโกนรอง หรือรบกวนการเรียนรูของฉัน
4. ไดรับการชวยเหลือใหเรียนรูการควบคุมตนเอง ไมมีใครจะสนับสนุน ขณะที่ฉันละเมิดสิทธิของผูอื่น
หรือเมื่อผูอื่นละเมิดสิทธิของฉัน
5. คาดหวังวาสิทธิเหลานี้จะเปนของฉันในทุกสถานการณตราบเทาที่ฉันทําหนาที่ของฉันอยู
หนาที่
1. สนับสนุนสภาพแวดลอมในการเรียนรู เพื่อที่คนอื่นสามารถเรียนรูได
2. ไมลักขโมย หรือทําลายทรัพยสินของผูอื่น
3. ชวยรักษาพื้นที่การเรียนรูที่สงบ และเงียบ ฉันจะไมโห ไมทําเสียงดัง ตะโกน หรือรบกวนผูอื่น
4. เรียนรูการควบคุมตนเอง ฉันคาดหวังวาจะไดรับการแกไขเมื่อฉันละเมิดสิทธิของผูอื่น ฉันจะยอมรับ
คําวิจารณดว ยทาทางสุภาพเรียบรอย
5. ปกปองสิทธิของฉัน และสิทธิของผูอื่น โดยการปฏิบัติหนาที่ของฉันในทุกสถานการณ
สําหรับงานทีไ่ ดรบั มอบหมายชิ้นแรกของทาน ใหแสดงรายการสิทธิและหนาทีน่ ้แี กผปู กครองและนําการ
ปรับปรุงแกไขหรือสิ่งเพิ่มเติมกลับมาสงคืน
ครูของทาน
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บทที่ 8

ทักษะสรางสรรค

การทําให้ภารกิจบรรลุผล

แลวเขานําชายคนนั้นขึ้นหลังสัตวของตน พาเขาไปถึงโรงแรมแหงหนึ่งและชวยดูแลเขา (ลูกา 10:34)

การไตรตรอง: ฉันชวยนักเรียนของฉันใหทํางานดวยพรสวรรคที่พระเจาทรงประทานแกพวกเขาอยางไร
นี่คือขั้นตอนการทําใหภารกิจบรรลุผล

1. ระดมสมองวิธกี ารทําภารกิจอยางเดียวกันใหบรรลุ
ผลดวยวิธีการที่แตกตางกัน 3 วิธี
2. เลือกวิธีการที่จะชวยใหทานบรรลุเปาหมายของ
ทานไดดที ี่สุด
3. กําหนดเวลาตามความเปนจริง
4. ทํางานตามแผนของทาน
5. ทํางานตามแผนของทานตอไปแมวา ทานจะทํางาน
นั้นไมสําเร็จ
6. ประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้น

คนที่ทําใหภารกิจบรรลุผลดวยตนเอง
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วางแผนการทํางาน
ตั้งเปาหมายที่เปนไปไดจริง
ทํางานจนแลวเสร็จ
ทํางานเสร็จตรงเวลา
เจรจาตอรองขอเวลาเพิ่มเมื่อจําเปน
ไมปลอยเวลาทํางานใหสูญเปลา
ไมทํางานโดยไมมีจุดสนใจ
อยาปลอยใหงานไมเสร็จ
ไมสงงานลาชา
ไมละทิ้งความพยายาม

การไตรตรองนําทาง
ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตัวฟงบทอาน
จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจลึกๆ และรูสึกตัวของ
ทานผอนคลาย รูสึกเทาและขาของทานผอนคลาย สังเกตแขน
และศีรษะของทานรูสึกหนักๆ ลมหายใจของทานเริ่มชาลง
ศิษยคนหนึ่งถามพระเยซูเจาวา “พระอาจารย ขาพเจา
ตองทําอะไรเพื่อมีชีวิตนิรันดร” คําตอบคือ “ทานจะรักองคพระ
ผูเปนเจาสิ้นสุดจิตใจ สติปญญา และกําลัง และรักเพื่อนบาน
เหมือนรักตนเอง” แลวศิษยถามพระองควา “ใครคือเพื่อนบาน
ของขาพเจา” พระเยซูเจาทรงตอบดวยเรื่องนี้ :
“ชายคนหนึ่งกําลังเดินทางไปเมืองเยริโค เวลาคํ่าเขาถูก
โจรกลุมหนึ่งเขาโจมตี พวกโจรทุบตีและปลอยเขาทิ้งไวใหตาย
สมณะองคหนึ่งมาพบเขา และเดินผานไปทางอีกฟากหนึ่งของถนน ชาวเลวีคนหนึ่งมาพบเขา และเมื่อเห็นเขาก็
เดินผานไปอีกฟากหนึ่ง แตผูเดินทางชาวสะมาเรียซึ่งมาพบเขารูสึกสงสารกับภาพที่เห็น เขาตรงเขาไปหาชาย
คนนั้น เทนํ้ามันและเหลาองุนใสบาดแผลของเขา และเอาผาพันแผลให เขาแบกชายคนนั้นขึ้นหลังของตนเอง
นําเขาไปยังโรงแรมแหงหนึ่ง และดูแลเขา
วันรุงขึ้นเขามอบเหรียญเงิน 2 เหรียญใหเจาของโรงแรมพรอมกับคําสั่ง “ดูแลเขา” ณ จุดนี้พระเยซูเจา
ทรงหันไปหาศิษยและตรัสถามวา “ใครในสามคนนี้เปนเพื่อนบานของเหยื่อที่เคราะหรายนั้น”
นึกภาพในใจของทานถึงสิ่งที่แตละคนทําเมื่อเขาเห็นคนแปลกหนา เก็บภาพนี้ไวในใจของทาน ขณะที่
ทานคอยๆลืมตาขึน้ บัดนีใ้ หหยิบสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมา และวาดภาพสิ่งทีท่ า นไดเห็นหรือไดยนิ
ในระหวางการไตรตรองนี้
เมื่อเด็กๆ สวนใหญวาดภาพเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหพวกเขาดูรูปภาพของตนและบรรยายสิ่งที่เขาได
เห็นหรือไดยิน

รวมในการอภิปราย
 คําอะไร 3 คําที่เราสามารถใชบรรยายคุณภาพของการดูแลที่ชาวสะมาเรียใหแกคนแปลกหนา
 สรุปเรือ่ งโดยการบอกนักเรียนวาชาวสะมาเรียรูสึกสงสารตอคนที่เขาไมรูจกั เขาไมเพียงแตชว ยคน
นัน้ ทางดานรางกาย เขายังชวยชายคนนั้นทางดานการเงินดวย โดยไมเรียกรองสิง่ ตอบแทน เมือ่ เขา
ดูแลคนแปลกหนานั้น เขาทําดวยวิธีการที่มีคณ
ุ ภาพ เขาทําอยางดีที่สุดที่เขาทําได
 ดวยวิธีการปฏิบัติอยางไรที่เราสามารถชวยคนอื่นๆ เหมือนชาวสะมาเรียผูใจดีคนนั้นทํา

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ในปจจุบนั เมื่อใดก็ตามทีท่ า นไดรับมอบหมายใหทาํ งาน คิดถึงคุณภาพของการเอาใจใสท่ที านมีตอ การ
ทํางานนั้น พยายามทํางานของทานใหดีที่สุด
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เคล็ดลับในการสอนทักษะนี้
เมื่อเด็กหญิงชาวอเมริกันพื้นเมืองบางเผาบรรลุนิติภาวะ เธอแสดงเครื่องหมายของการเจริญเติบโตนี้
โดยการสานลวดลายที่เปนเอกลักษณลงในตะกราแตละอันแตกตางกัน
การคิดหาวิธีการทํางานใหสําเร็จดวยตนเองเปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่สรางสรรค หมายความ
วามันยากสําหรับเด็กๆในชั้นอนุบาลถึงเกรด 6 ที่จะแสดงออกเองโดยไมมกี ารกระตุน ทักษะนี้มีความซับซอน
มากกวาการทําตามคําแนะนํางายๆ เวลานี้บุคคลนั้นตองมาพรอมกับแผนของตนเอง เพื่อทํางานใหเสร็จ
เรียบรอย
เด็กๆที่อายุนอยกวาสามารถเรียนรูเพื่อทํางานใหเสร็จโดยการทําตามระบบที่คนอื่นจัดไว นักเรียนที่
อายุมากกวาแสดงทักษะนี้เมื่อพวกเขาเริ่มคิดหาวิธีทําอะไรบางอยางดวยตนเอง
เมื่อเราคิดหาวิธีการทํางานใหสําเร็จ เรารอจนกระทั่งเราไดเรียนรูขอบเขต หรือกฎเกณฑเพื่อทํางาน
ใหเสร็จ เราคิด : ฉันรูวิธีทํางานหรือไม แผนปฏิบัตกิ ารอะไรที่ฉันสามารถใชเพื่อทํางานนี้ใหเสร็จ ฉันสามารถ
ทํางานทั้งหมดหรือเพียงบางสวนของงานเทานั้น
เด็กๆ ชั้นประถมจะพัฒนาพื้นฐานเพือ่ การทําทักษะนี้ ขณะทีพ่ วกเขาทําตามขั้นตอนและระบบที่กําหนด
โดยผูใ หญซ่งึ มีความเชีย่ วชาญและจัดระบบ พวกเขาเริ่มแสดงทักษะ เมื่อพวกเขาถูกใหทางเลือกที่ไดรบั การเห็น
ชอบในวงสังคมและตองเลือกอันใดอันหนึ่งจากอีกอันหนึ่ง
เด็กๆในระดับประถมไดรับการชวยเหลือใหทําทักษะนี้เมื่อผูใหญพูดวา ทําไมวิธีการตางๆจึงถูกใชใน
สถานการณที่แตกตางกัน “วันนี้ เนื่องจากเราลอมวงกันเปนวงกลมแทนที่จะเปนแถว ทานไมตองยกมือของ
ทานขึ้นเมื่อทานตองการพูด ฟง และดู และรวมการสนทนาเมื่อทานมีบางอยางที่จะพูด”
เด็กๆระดับมัธยมเรียนรูวิธีการทําทักษะนี้ โดยการจําแนกความแตกตางระหวางงานประจําและงาน
ไมประจํา เด็กหนุมสาวสามารถพบวิธีการที่พวกเขาทํางานไดดีที่สุด และวิธีการที่พวกเขาชอบทํางานมากกวา
แมวามันจะแตกตางจากคนอื่น
เมือ่ ทานใชทักษะนี้ในหองเรียน บอกเด็กๆวาสวนไหนของงานที่ไดรบั มอบหมาย หรืองานที่พวกเขาตอง
ทําตามที่ทานสั่ง และสวนไหนที่พวกเขามีอิสระที่จําทําตางกัน ใชภาษาอยางเชน “สิ่งเหลานี้คือที่ถูกมอบให ”
“นี่คือสถานที่ที่ทานสามารถฝกทักษะการคิดหาวิธีทํางานนี้ดวยตัวของทานเอง”
เมื่อเด็กๆ ฝกทักษะความมีวินัยในตนเองที่สําตัญในการเรียนรูวิธีทํางานใหสําเร็จ ผูใหญควรจะแสดง
ตนเปนผูนํา หรือแหลงความรูซึ่งทําใหเกิดและสนับสนุนการพัฒนาของเด็ก กอนที่จะมอบงานใหเด็กๆไปทําให
บรรลุผลสําเร็จ คําถาม 3 ขอที่ควรนํามาถามเพื่อตัดสินระดับการควบคุมหรือความเปนเจาของที่เด็กตองการมี
ในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ :
1. ทานจะทํางานนี้ดีเทากับหรือดีกวาที่ฉันสามารถทําได
2. แผนของทานในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จคืออะไร
3. ทานตองการทํางานทั้งหมดหรือเพียงบางสวนของมันเทานั้น
เมือ่ ถามเปนประจํา คําถามเหลานี้สามารถชวยใหเด็กๆคิดวิเคราะหเกี่ยวกับเปาหมาย หรือผลลัพธของ
แผนงาน
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วิธีการที่ไดผล
ครูระดับมัธยมตนกลุม หนึง่ กําลังรับประทานอาหารกลางวันทีโ่ ตะในโรงอาหาร รอบๆพวกเขามีนกั เรียน
มัธยมตนเกือบหนึ่งรอยคนกําลังรับประทานอาหารอยูดวย
Jamie นักเรียนในเกรด 8 ตรงมาที่โตะอาหารของครู และวนเวียนอยูข า งหลัง Miss North ครูสอนภาษา
อังกฤษที่เขาชื่นชอบ “Miss North. Miss North.” Jamie พูด “ทานกําลังกินอาหารกลางวันอรอยใชไหม”
คําศัพททักษะ
ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพื่อชวยสงเสริมทักษะในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ:
 นี่คือทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกทาน ตอนนี้ทานตองตัดสินใจดวยตนเอง จงมีความคิด
สรางสรรค
 มีวิธีการหลายวิธีในการทําสิ่งตางๆ ใครสามารถบอกสักวิธีหนึ่งไดบาง นี่คอื งานที่ดี
ที่สุดของทานใชไหม ทานจะใหระดับคะแนนเทาใดแกตนเอง
 ฉันมีคําทาสําหรับทาน
 ทานคิดวาสิ่งนี้เปนทางเลือกหรือไม
 ความคิดของทานแปลกใหม ทานสามารถที่จะบรรจุผลิตภัณฑที่เสร็จเรียบรอยแลวนี้
เพื่อใหมันดึงดูดใจไดอยางไร
 หากฉันสงงานนี้กลับคืนใหทาน ทานจะสามารถทํางานนี้ดีเทากับที่ฉันสามารถทํา
หรือดีกวา
 ทานมีแผนงานหรือไม ทานตองการงานทั้งหมดหรือเพียงบางสวนของมันเทานั้น
 ฉันตองการบอกทานวาผลงานของทานมันตรงตามที่ฉันคาดหวังไวอยางไร
 ถาหากครึง่ หนึง่ ของเพือ่ นๆของทานทําสิง่ นี้ และครึง่ หนึง่ ของเพือ่ นๆของทานทําสิง่ นัน้
 แลวทานจะทําอะไร
“ใช, Jamie” Miss North ตอบ คอนขางไมสบายใจ “ฉันตองคุยกับครู” Jamie พูด “ไมใชเดี๋ยวนี้” Miss
North พูด “เธอไมเห็นหรือวาฉันกําลังรับประทานอาหารกลางวันของฉันอยู”
Jamie หลบไป แตภายใน 30 วินาทีตอมาเธอกลับมา เธอพยายามทําให Miss North เห็นเธออีกครั้ง
ครั้งนี้ Miss North นํ้าเสียงโกรธมากขึ้นเล็กนอย “ฉันจะพูดกับเธอเมื่อฉันกินขาวเสร็จ” ครั้งที่สาม Jamie ตัดสิน
ใจกลับไปเรียกรองความสนใจของMiss North เมื่อครูเห็นเธอกําลังเขามา เธอขยับเกาอี้ของเธอไปจากโตะและ
แกลงทําเปนวาเธอกําลังจะลุกขึ้นและไลตาม Jamie , Jamie วิ่งหนีไป
Miss North หันไปหาครูที่โตะและพูดวา “เธอมักจะทําแบบนี้กับฉัน” “ทานขัดของหรือไมถาฉันพูดคุย
กับเธอ” Mrs. Flynn ถาม “ทําไดเลย” Miss North ตอบ
ขณะที่ Jamie กําลังหาทางกลับมาที่โตะครูเปนครั้งที่ 4 Mrs. Flynn ลุกขึ้นและพบเธอครึ่งทางกอนที่เธอ
จะไปถึงที่นั้น “Jamie” Mrs. Flynn พูด “ฉันสังเกตเห็นวาเธอจําเปนตองพูดกับ Miss North จริงๆ แตน่ไี มใชวิธี
ที่เหมาะสม หรือวิธีการที่จะไดรับความสนใจของเธอ”
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“เธอทําอยางนีก้ บั ฉันเสมอ” Jamie พูด “เธออาจทําเชนนัน้ ” Mrs. Flynn พูด “แต Miss North มีสทิ ธิท์ ่จี ะ
รับประทาน อาหารกลางวันของเธออยางสงบ และขณะนี้ทานกําลังรบกวนสิทธิ์นั้น ฉันตองการใหทานออก
ไปจากโตะ และคิดหาวิธอี นื่ ทีท่ า นอาจจะสามารถเรียกรองความสนใจของเธอซึง่ จะเปน
ที่พึงพอใจสําหรับเธอ ฉันจะขอความรวมมือจากทานในเรื่องนี้ไดหรือไม”
“ไดคะ Mrs. Flynn “ Jamie พูด
ตอมาในชวงบายของวันนั้น Miss North มาหา Mrs. Flynn และถามวา “ ทาน
พูดอะไรกับ Jamie” “ทําไมเหรอ” Mrs. Flynn ถาม
“เพราะวาเธอมาหาฉันหลังจากอาหารกลางวัน” Miss North พูด “และ
ถามวาเธอสามารถนัดเพื่อพูดคุยกับฉันไดหรือไม เราคุยกันเปนเวลาเพียง 20
นาทีเทานั้น และมันเปนการสนทนาที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา”
Mrs. Flynn บอก Miss North วาไมมคี วามลับในสิ่งทีเ่ ธอทํา “ฉันเพียงนึกไดวาเธอไมรวู ธิ ีการทําใหไดรับ
ความสนใจจากทานดวยวิธีการที่เหมาะสม และบอกเธอวา เธอตองคิดหาวิธีการอื่นดวยตนเองเพื่อทําใหงานนี้
สําเร็จ ฉันคาดเดาวาเธอทําได”

กิจกรรม
ฝกการเปนคนชางสังเกต
ขออาสาสมัคร 2 คนเพื่อฝกทักษะนี้ ทานจําเปนตองมีนติ ยสารครอบครัวที่ตา งกัน หรือสวนที่ตดั ออก
มาจากหนังสือพิมพวันอาทิตย 2 รายการ งานนี้งายไมซับซอน
แตละคนจะไดรับเวลาเปนจํานวนนาทีที่แนนอน เพื่อตัดคูปองสวนลดคาใชจายจากนิตยสารหรือ
หนังสือพิมพของเขา/เธอ เปาหมายคือหาวิธีการทํางานนี้ภายในเวลาที่กําหนดให และทําอยางละเอียดถี่ถวน
เพื่อวาไมมีคปู องแมแตชิ้นเดียวหลงเหลืออยูในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ
ในชวงทายของเวลา ใหแลกเปลี่ยนนิตยสารกัน และขอใหอาสาสมัครแตละคนคนหาวาอีกคนหนึ่ง
ทํางานเสร็จอยางละเอียดถี่ถวนเพียงใด อภิปรายรวมกัน:
 วิธีการหรือแนวทางที่คนนั้นบรรลุผลสําเร็จของงาน
 คําพูดบอกใบ หรือคําแนะนําที่พวกเขาจะใหแกคนอื่นที่ทํางานนี้เปนครั้งแรก
 แผนการในการใชคูปองที่ถูกตัดออกมา

วิธีการแตกตางกันในการทํางานเดียวกัน
สนุกกับการสํารวจความจริงที่วาเราสามารถทํางานหนึ่งชิน้ ใหสําเร็จไดดว ยวิธกี ารแตกตางกันหลายวิธี
เลือกการตนู ตลกทีเ่ ปนทีช่ น่ื ชอบมาหนึง่ เรือ่ งซึง่ มีหลายกรอบภาพในเรือ่ ง หรือภาพหนึง่ ภาพซึง่ มีคาํ บรรยายทีน่ า
ตลกขบขัน ตัดบทสนทนา หรือคําบรรยายออก ติดการตูนเขากับกระดาษและทําสําเนา เพื่อใหทุกคนสามารถ
รวมในกิจกรรมนี้
ตั้งกําหนดระยะเวลาไว 10 นาที ใหทุกคนทํางานเปนรายบุคคลหรือเปนทีม เพื่อสรางบทสนทนาใหม
ใหสัมพันธกับภาพ แบงปนผลที่เสร็จเรียบรอยแลว พูดคุยเกี่ยวกับคนมีความคิดเห็นแตกตางกันตอสิ่งที่คลาย
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กันอยางไร สํารวจโอกาสอื่นๆในโรงเรียน หรือที่บานเมื่อมีอะไรบางอยางที่สามารถมีความหมายแตกตางกัน
สําหรับคนตางกัน อภิปรายแนวทางการจัดการความแตกตางเหลานี้
สํารวจหนังสือเรียน
ใหเวลาแกเด็กนักเรียนระดับมัธยมสํารวจหนังสือตางๆของพวกเขาที่จะใชในระหวางปการศึกษา ขอ
ใหพวกเขาคนหาลักษณะ 10 ประการของหนังสือเลมใดเลมหนึ่งที่เขาชอบ หลังจากชวงเวลาของการสํารวจ ขอ
ใหเขาแสดงเปนพนักงานขายและขายหนังสือใหแกเพื่อนในหองเรียน กิจกรรมเดียวกันนี้สามารถทําโดยการใช
หนังสือของหองสมุด

การมอบหมายงาน
เมื่อเราใหงานเด็กๆไปทําใหเสร็จเรียบรอย เรามอบหมายงานนั้นใหแกพวกเขา การมอบหมาย หมาย
ถึง การใหอํานาจคนอื่นในการทําหนาที่ในนามของเรา
แบบฟอรมตอไปนี้สามารถนํามาทําสําเนาและมอบใหแกเด็กๆในเกรด 4 หรือสูงกวา เมื่อใดก็ตามที่
พวกเขากําลังทําหนาที่ในการรับผิดชอบงาน ผูใหญจะทําตอน A, B, C, D และ F ใหเสร็จ อภิปรายแบบฟอรม
หลังจากเด็กๆทําตอน E เสร็จเรียบรอยแลว
A: งานที่ไดรับมอบหมายใหทํา
..........................................................................................................................................
B: คนที่มอบหมายงานใหทํา
..........................................................................................................................................
C: คนที่จะทํางานใหเสร็จเรียบรอย
..........................................................................................................................................
D: งานนี้จําเปนตองเสร็จภายใน (วันที่)
..........................................................................................................................................
E: ฉันเชื่อวาฉันสามารถทํางานนี้ไดดีเทากันกับ หรือดีกวาคนอื่น นี่คือแผนงานของฉัน:
..........................................................................................................................................
ขั้นตอน #2
..........................................................................................................................................
ขั้นตอน #3
..........................................................................................................................................
ขั้นตอน #4
..........................................................................................................................................
ขั้นตอน #5
..........................................................................................................................................
ฉันเขาใจงานทีท่ า นกําลังมอบใหฉนั และความรับผิดชอบของฉันในการทําใหมนั เสร็จเรียบรอย ฉันเขาใจ
รายการตรวจสอบดานลางดวย ใช.............
ไมใช...........
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F: ฉันจะ:
......... จัดการงานนี้อยางเต็มที่ ทํามันโดยไมตองมีการติดตอกับครูอีก
......... ลงมือทํา แตบอกใหครูรูวาฉันกําลังทําอะไร และเมื่อไรที่ฉันทําเสร็จ
........ .หาผูรวมงาน และหาสาเหตุของปญหา หากจําเปน
......... หาทางแกปญหา และแลวมาอภิปรายแผนของฉันกับครูของฉันกอนลงมือทํา
......... พิจารณางานนี้ และเขียนรายการปฏิบัติที่ฉันคิดวาควรทําและไมควรทํา ฉันจะฟงคําแนะนําของ
ครูของฉันในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน

สรางหนังสือเลมใหญ
เด็กๆในระดับมัธยมสนุก ในการสรางหนังสือของพวกเขาเอง นักเรียนสามารถทํางานเปนกลุม เพือ่ สราง
หนังสือ เกี่ยวกับทักษะความมีวินัย 15 ประการ วันหยุด เหตุการณจากประวัติศาสตร งานฉลองตามประเพณี
วัฒนธรรม หรือ นิทานเรื่องเลา
ทําตัวอยางหนังสือเลมใหญ เพื่อใหนักเรียนเห็นองคประกอบที่ตอ งนําเสนอในชิ้นงานที่เสร็จเรียบรอย
แลว เจาะรู 3 รู ในหนาหนังสือ เพื่อใสหว งโลหะยึดหนังสือที่เสร็จเรียบรอยแลวเขาดวยกัน โดยการใชคมู อื ดาน
ลาง เด็กๆ ตองคิดวางแผนการทํางาน เพื่อใหสําเร็จดวยตัวของพวกเขาเอง
นําแผนกระดาษสตอกการดขนาด 11นิ้ว X 17 นิ้ว มา 8 แผน เขียนแนวทางตอไปนี้หนึ่งขอบนกระดาษ
แตละแผน
 งายตอการอาน สําหรับเด็กเล็ก
 ภาพวาดชัดเจนและไมซับซอน
 สิ่งของบางอยางถูกเก็บรักษาและวางไวในศูนยสื่อ
 ถูกสรางขึ้นโดยคนที่ฝกความรวมมือ
 แตละกลุมจะตองการคนที่เปนนักคิด คนจัดเตรียมงาน
คนวาดภาพประกอบ และนักเขียน
 ถูกสรางขึ้นโดยคนซึ่งตองคิดหาวิธีการทํางานใหสําเร็จ
 ขั้นตอนที่จําเปน:
1. ตัดสินใจเรื่องแผนงาน
2. ตัดสินใจเรื่องจํานวนหนาในหนังสือของทาน
3. จัดหาอุปกรณ
4. มอบหมายงาน
5. เริ่มการสราง
แขวนสิง่ เหลานี้บนกระดานขาวหรือรอบๆหอง เพื่อเด็กๆสามารถคนดูไดงา ย ขณะที่พวกเขากําลังสราง
หนังสือของเขา
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จุลสารการประเมินตนเอง
เมือ่ เด็กๆเพิง่ จะกําลังเรียนรูท กั ษะสรางสรรค พวกเขาไดรบั ประโยชนจากการมีบางวิธกี ารในการรวบรวม
ขอมูลที่พวกเขากําลังเรียนรู และการฝกทักษะที่พวกเขาเขาไปมีสวนรวม มอบบัตรรายการวางเปลาขนาด 5 นิว้
X 8 นิ้ว หรือสตอกการด ขนาด 8.5 นิ้ว X 11 นิ้ว แกเด็กๆ คนละ 20 ใบ
 บัตร 2 ใบจะถูกใชเปนปกหนาและปกหลัง
 บัตร 15 ใบจะถูกใชสําหรับทักษะ 15 ประการ
 บัตร 1 ใบจะถูกใชเปนหนาบทนํา บันทึกชื่อ อายุ งานอดิเรก และประวัติยอๆ ของบุคคลผูซึ่งกําลัง
จะถูกใชหนังสือนั้น
 บัตร 1 ใบจะถูกใชเปนหนาสรุปที่ทายหนังสือ
 เย็บเลมหนังสือเขาดวยกันโดยใชหวงโลหะ เชือก หรือสันกระดูกงู
ขอใหเด็กๆตกแตงและทําปกหนาและหลังของจุลสารเปนสวนตัวของตนเอง บอกเด็กๆวา พวกเขา
ถูกคาดหมายใหสงงานจุลสารตอนปลายปการศึกษา มันจะเปนบันทึกโอกาที่ดีที่พวกเขาตองฝกแตละทักษะ
พวกเขาสามารถบันทึกเวลาที่โรงเรียน ที่บาน อยูกับเพื่อน ทองเที่ยว ฯลฯ เมื่อพวกเขาเลือกอยางมีสติในการ
ใชทักษะความมีวินัยในตนเอง พวกเขาอาจจะเขียนและวาดภาพประกอบแตละหนา
ตลอดทั้งป เลือกทักษะความมีวินัยในตนเอง 1 อยางตอสัปดาห สําหรับใหนักเรียนทํางาน อภิปราย
กับพวกเขาวาอะไรที่รูแลวเกี่ยวกับทักษะนั้น ทํารายการของเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการแสดงทักษะที่ดีที่สุด โดย
ใชคําถามตอไปนี้เปนแนวทาง:
 อะไรที่คนควรรูเกี่ยวกับทักษะนี้
 คนฝกทักษะนี้อยางไรเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูอื่น
 ทําไมทานจึงตองการฝกทักษะนี้
 ทานวางแผนทําอะไร
สนับสนุนใหนกั เรียนเพิม่ เติมเขาในจุลสารตลอดป บทกลอน นิทาน เพลง และภาพทีเ่ นนทักษะ สามารถ
นํามาใสที่ดานหลังของบัตรแตละใบ เตรียมกลองถายรูปของทานไวใกลมือ เพื่อวาทานสามารถถายภาพของ
นักเรียนขณะที่พวกเขาฝกทักษะของเขา และมอบสําเนาภาพใหเขาเพื่อหนังสือของเขา
หนังสือนี้สามารถกลายเปนแฟมรวบรวมผลงานการศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนสําหรับ
ปการศึกษานั้น

ทบทวนวิธีการที่ถูกตอง /วิธีการที่ผิด
เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ พวกเขาไดรับโอกาสในการคิดหาวิธีการดวยตนเองเพื่อ
ทําใหงานบรรลุผล นักเรียนระดับกลางและระดับมัธยมตน โดยปกติจะรูสึกสนใจในกิจกรรมแบบนี้
เพื่อทดลองกับนักเรียนของทาน ใหเตรียมบัตรหมวดหมู 20 ใบ หรือมากกวา เพื่อแนะนําการทบทวน
นี้ เด็กๆอาจถูกทาทายใหสรางสถานการณดวยตัวของเขาเอง การทํางานเปนทีมๆละ 3 คน เด็กๆเลือกบัตร 1
ใบ ใหเวลาพวกเขา 1 วันในการพบกับทีมงานของเขาและเตรียมบทบาทสมมุติที่แสดงวิธีที่ผิดในการทําอะไร
บางอยางใหเสร็จ และวิธีการที่ถูกตองในการใชทักษะความมีวินัยในตนเองเพื่อทํางานนี้ใหสําเร็จ ตัวอยางของ
สถานการณซึ่งอาจจะปรากฏบนบัตรสามารถประกอบดวย:
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วิธีการที่ถูกตอง/วิธีการที่ผิดในการแกปญหา
วิธีการที่ถูกตอง/วิธีการที่ผิดในการใชทักษะทางสังคม
วิธีการที่ถูกตอง/วิธีการที่ผิดในการแยกความจริงจากความรูสึก
วิธีการที่ถูกตอง/วิธีการที่ผิดในการเขาชั้นเรียน
วิธีการที่ถูกตอง/วิธีการที่ผิดในการจบวันของทานที่โรงเรียน
วิธีการที่ถูกตอง/วิธีการที่ผิดในการเรียกความสนใจของครู
วิธีการที่ถูกตอง/วิธีการที่ผิดในการขออนุญาต
วิธีการที่ถูกตอง/วิธีการที่ผิดในการสวดภาวนา
วิธีการที่ถูกตอง/วิธีการที่ผิดในการปฏิบัติตัวในโบสถ

ใชวรรณกรรมเด็ก
A Picture Book of George Washington Carver (หนังสือภาพของจอรจวอชิงตัน คารเวอร) โดย David
Adler นี่เปนชีวประวัตทิ เ่ี รียบงายแตใหความรูม ากมายของนักวิทยาศาสตรชาวอัฟริกนั -อเมริกนั ซึ่งเอาชนะความ
ทุกขยากมากมายในการคนพบที่สําคัญและแปลกประหลาดในสาขาเกษตรกรรม
Saint Joan of Arc : God’s Soldier (นักบุญโยน ออฟ อารค:ทหารของพระเจา) โดย Susan Helen Wallace , สาวนอย Joan ถูกพระเจาเรียกเพื่อดูวาทายาทผูชอบธรรมไดรับการแตงตั้งเปนกษัตริย เพื่อทําเชนนั้น
เธอตองเสียสละอยางสูงสุด
Helen Keller : Courage in the Dark (เฮเลน เคลเลอร : ความกลาหาญในความมืด) ,โดย Johanna
Hurwitz ชีวประวัตขิ องเด็กหญิงตาบอดและหูหนวก ซึ่งเอาชนะความพิการทัง้ สองอยาง ดวยความชวยเหลือจาก
Anne Sullivan คุณครูของเธอ
Salt in His Shoes: Michael Jordan in Pursuit of a Dream (เกลือในรองเทาของเขา:ไมเคิ้ล จอรแดนใน
การตามลาความฝน) โดย Deloris Jordan แมและพี่สาวของไมเคิ้ล จอรแดน เลาเรื่องราวจากวัยเด็กของเขา
เขาวิตกกังวลเกี่ยวกับรางกายที่เล็กของเขาเมื่อเลนกีฬาบาสเก็ตบอลกับพี่ชายของเขา แมของเขาแนะนําเขาให
ใสเกลือในรองเทาของเขา และสวดภาวนาทุกคืน พอของเขาบอกเขาวาการฝกฝนและการตัดสินใจคือสิ่งที่เขา
จําเปนตองมี ไมใชความสูง
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บทที่ 9

ทักษะสรางสรรค

การแสดงความเป็นผู้นํา

แลวโมเสสยื่นมือไปเหนือทะเล.........แลวชาวอิสราเอลก็เดินบนพื้นแหงกลางทะเล (อพยพ 14:21-22)

การไตรตรอง: เด็กๆ สามารถแสดงความเปนผูนําของพวกเขาโดยการทําตามพระประสงค
ของพระเจาไดอยางไรเมื่อมันไมทันสมัย
ผูนําคือคนที่

1. เห็นความตองการของผูอื่นและคิดวามันสําคัญ
2. ยืนบนความถูกตอง แมวาพวกเขาตองยืนอยาง
โดดเดี่ยว
3. ทําในนามของผูอื่นแมวาเขาหรือเธอจะ
ลําบาก

คนที่เปนผูนํา
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คิดถึงผูอื่น
ทําเพื่อความดีของผูอื่น
สนับสนุนสิ่งที่ถูกตอง
พูดคุยกับทุกคนและไมตัดใครออกไป
สามารถไวใจได
ไมเพิกเฉยตอความตองการของผูอื่น
ไมคลอยตามสิ่งที่ไมถูกตอง
ไมยอมแพ เมื่อมันยากลําบากในการชวยเหลือ
ผูอื่น

การไตรตรองนําทาง
ขณะทีเ่ ราเริม่ การไตรตรองของเรา เตรียมฟงบทอานจาก
พระวรสาร หลับตาของทานลง สูดหายใจลึกๆ และรูสึกรางกาย
ของทานผอนคลาย รูสึกเทาและขาของทานผอนคลาย สังเกต
แขนและศีรษะของทานรูสึกหนักๆ การหายใจของทานชาลง
นึกภาพยอนกลับไปในโลกเปนเวลานานกอนที่พระเยซู
บังเกิด พยายามนึกภาพสมัยที่โมเสสอาศัยในอียิปต คงจะมีป
รามิดและดินแดนทะเลทราย โมเสสเปนชายชราผูซึ่งฟงเสียง
ของพระเจาเกือบตลอดชีวิตของเขา พระเจาตรัสกับโมเสสวา
พระองคจะทรงชวยเขานําชาวอิสราเอลออกจากอียิปตที่ซึ่งพวก
เขาตกเปนทาส ไปยังทะเลทรายซึ่งพวกเขาจะเปนอิสระ ผูคน
จํานวนมากมายกําลังเดินออกจากอียิปตโดยการนําของโมเสส
แตฟาโรหและทหารของพระองคไมตอ งการใหพวกเขาออกไป ดัง
นั้นพวกเขาจึงขี่มา และเดินทัพตามชาวอิสราเอลไปยังทะเลทราย ขณะที่พวกเขาเขาใกลมาเรื่อยๆชาวอิสราเอล
รูสึกกลัว โมเสสยังคงเงียบสงบและกลาววา “อยากลัวเลย! พระเจาจะทรงมีชยั ชนะสําหรับพวกเราในวันนี้”
เมื่อถึงเวลาคํ่า โมเสสยื่นมือออกไปเหนือทะเล พระเจาทรงกวาดทะเลดวยลมตะวันออกที่แรงกลา
ทําใหมันกลายเปนพื้นดินแหง เมื่อนํ้าถูกแยกออก ชาวอิสราเอลเดินทางผานกลางทะเลตามโมเสส โดยมีน้าํ
เปนเหมือนกําแพงทางดานขวาและดานซายของพวกเขา
ทหารของฟาโรหเดินทัพลงไปในทะเลไลตามพวกเขา แตในทันทีท่ชี าวอิสราเอลกับโมเสสปลอดภัยบน
อีกฟากหนึ่งของทะเล กําแพงนํ้าก็ทะลักลงมาพัดทหารของฟาโรหออกไป โมเสสชวยใหชาวอิสราเอลปลอดภัย
ดวยความชวยเหลือของพระเจา
นึกภาพในใจของทานถึงสิ่งที่โมเสสทําเพื่อชาวอิสราเอล เก็บภาพนี้ไวในใจขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น
บัดนี้ใหทานหยิบสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมา และวาดภาพสิ่งที่ทานเห็นหรือไดยินระหวางการ
ไตรตรอง
เมื่อเด็กสวนใหญวาดภาพของเขาเสร็จแลว ขอใหพวกเขาดูภาพของเขาและบรรยายสิง่ ทีพ่ วกเขาไดเห็น
หรือไดยิน

รวมในการอภิปราย
 โมเสสเปนผูนําที่เขมแข็ง เขามีความเชื่อวาพระเจาจะทรงชวยเขาและผูติดตามของเขาใหพบความ
ปลอดภัย เขาเปนผูน าํ ซึง่ เห็นและคํานึงถึงความตองการของผูอ ื่น ยืนบนความถูกตอง แมวาเขาตอง
ยืนอยางโดดเดี่ยว และทําหนาที่ในนามของผูอื่น แมวามันจะยากลําบากในการทําเชนนั้น
 ถามนักเรียนวาการกระทําของโมเสสแสดงคุณลักษณะเหลานีอ้ ยางไร เราสามารถแสดงคุณลักษณะ
เหลานี้ดีเทากับทักษะความเปนผูนาํ ของโมเสสไดอยางไร
 พวกเราสามารถพัฒนาความกลาหาญเพื่อไปยังสถานที่ที่ความเชื่อของเรานําเราไปไดอยางไร
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
มองหาโอกาสเพื่อเปนผูนาํ แบบโมเสสในระหวางสัปดาหที่กําลังจะมาถึง

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้
นกอินทรีสามารถบินไดสูงทีส่ ดุ และนําความหวงใยและคําภาวนาไปสูส วรรค นัน่ เปนเหตุวาทําไมขนนก
อินทรีจึงเปนสัญลักษณความเปนผูนําสําหรับชาวอเมริกันพื้นเมือง
ความเปนผูนําเปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่สรางสรรค หมายความวามันจะยากสําหรับเด็กในชั้น
อนุบาลถึงเกรด 6 ที่จะแสดงดวยตนเองโดยปราศจากการกระตุน เมื่อใดก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งรับตําแหนง
ความเปนผูนําจากคนอื่น พวกเขาไดรับอํานาจในการนําใหงานเสร็จสิ้น บางครั้งอํานาจนี้ถูกมอบใหคนอื่นทํา
แทนโดยคนที่มอี ํานาจหนาที่
เมื่อเราฝกการเปนผูนํา เรารอจนกระทั่งเราไดสังเกตเห็นความตองการของผูอื่น เราคิด : การกระทํา
แนวทางใดจะทําใหชีวิตของผูคนดีข้นึ ฉันคิดวาความตองการของคนๆนี้สําคัญหรือ ฉันเต็มใจที่จะทําแมวาฉัน
เปนคนเดียวเทานั้นหรือ ฉันเต็มใจที่จะลําบากเพื่อคนอื่นหรือ
ยิ่งเด็กๆ มีโอกาสฝกทักษะความเปนผูนํามากเทาใด เขาก็ยิ่งมีความพรอมในการรับตําแหนงผูนํามาก
ขึ้นเทานั้นเมื่อเขาโตขึ้น ไมวาคนๆนั้นจะมีอายุเทาใด ความเปนผูนําสามารถฝกได หากมันสามารถถูกเปลี่ยน
ใหเปนการกระทําหรือกิจกรรมที่เปนรูปธรรม
เด็กๆ มีสิทธิ์รูคณ
ุ คาความเปนวีรบุรุษและความเปนผูนําของเขา มีคุณสมบัติที่ซอนอยูเกี่ยวกับคนเหลา
นี้ ซึง่ ไมเดนชัดเสมอไปสําหรับเด็กๆ พวกเขาสะทอนคุณลักษณะความเปนผูน าํ ทีล่ งรายการไวในตอนเริม่ ตนของ
บทนี้ วีรบุรุษ/ ผูนํา :
 เห็นความตองการของผูอื่น และคิดวามันสําคัญ
 ยืนบนความถูกตอง แมวาพวกเขาตองยืนอยางโดดเดี่ยว
 ทําในนามของผูอื่น แมวามันยากลําบาก

วิธีการที่ไดผล
Mrs. Beth Augustine ตัดสินใจแนะนํานักเรียนเกรด 5 ของเธอถึงคุณลักษณะ 3 ประการของผูนาํ ในชวง
เริ่มตนปการศึกษา แตละสัปดาหเธอขอใหเด็กๆ ตัดสินใจฝกหัดการเปนผูนํา พวกเขาทบทวนวาผูนํามีลักษณะ
และเปนอยางไร และนี่คอื สิ่งที่พวกเขาตัดสินใจ
ผูนําคือคนที่มองเห็นความตองการของคนอื่น และคิดวามันสําคัญ ยืนบนความถูกตองแมวาพวกเขา
ตองยืนอยางโดดเดี่ยว และเต็มใจที่จะลําบากเพื่อผูอื่น
ในระหวางหนึ่งสัปดาหแรกของการฝกทักษะความเปนผูนํา เด็กผูชายในเกรด 5 พรอมที่จะลุกจากโตะ
อาหารกลางวันโดยมีกระดาษและเศษขยะทิ้งอยูใตโตะ และบนโตะ แทนที่จะแคบอกใหพวกเขาเก็บสิ่งสกปรก
กอนลุกไป Mrs. Augustine ขอรองวา “กรุณายกมือขึ้น ถาพวกทานกําลังมองหาโอกาสเพื่อฝกความเปนผูนํา
ในวันนี้” มีคนยกมือขึ้นราว 7 คน
แลวเธอถามวา “ใครเต็มใจจะฝกมันเดี๋ยวนี้ และทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่โตะอาหารกลางวัน” ทุก
คนเอามือลง ยกเวนคนเดียว “ฉันจะทํามัน” Jeremy พูด, Mrs. Augustine ขอบใจเขาและเริ่มขั้นตอนตางๆกับ
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คนที่เหลือในชั้นเรียน
ในระหวางทางไปหองเรียน เพื่อนรวมชั้น 2 คนของ Jeremy แสดงความคิดเห็นวา “Jeremy เปนผูนํา
อยางแทจริงนะครับ Mrs. Augustine”
“ทําไมเธอจึงพูดเชนนั้น” ครูถาม
“เพราะวาเขาเปนคนเดียวเทานั้นที่เต็มใจใหตัวเองลําบากเพื่อชวยเหลือ”
Mrs. Augustine กลาวในภายหลังวา เธอรูวาเด็กผูชายในชั้นเรียนไดมาถึงระดับใหมของการเขาใจวา
ความเปนผูนาํ สามารถไดรับการฝกฝนอยางไร

ผูนํามีชั้น (CLASS)
สรางตัวยอโดยการใชทักษะความมีวินัย 15 ประการ ตัวอยาง เชน
Cooperates = การรวมมือ
Listens = การฟง
Asks question when something is not understood = ถามคําถามเมื่อไมเขาใจ
Selects proper procedures to accomplish a task= เลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อทําใหงานบรรลุผล
Socially interacts well with others = มีปฏิสัมพันธทางสังคมที่ดีกับผูอื่น
คําศัพทเกี่ยวกับทักษะ
• ใชวลีเหลานี้ในหองเรียนตลอดป เพื่อชวยเสริมทักษะความเปนผูนํา:
• ผูนําคือคนที่เต็มใจยืนบนความถูกตองแมวาพวกเขาจะยืนโดดเดี่ยว
• ผูนําคือคนที่ยอมลําบากเพื่อผูอื่น
• ผูนําสังเกตเห็นเมื่อผูอื่นขาดแคลน และตัดสินใจเสนอใหความชวยเหลือ
• ผูนําควรจะมีลักษณะและ/ หรือเปนอยางไรในสถานการณนี้

กิจกรรม
นําตัวเอง
ผูนาํ ทีด่ เี ริม่ ตนโดยการเรียนรูเพือ่ นําตัวของพวกเขาเอง พวกเขารูวา สิ่งใดที่พวกเขาสามารถทําไดดี และ
สิ่งใดที่พวกเขาตองการความชวยเหลือ
จุดประสงคของกิจกรรมนีก้ ็เพือ่ จะดูวาใครรูจ กั ตนเองดีทส่ี ดุ เริม่ ตนโดย แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ
4 คนหรือมากกวา แจกบัตรขนาด 3 นิ้ว X 5 นิ้ว ใหแกทุกคน และบอกใหเขาเขียนชื่อของเขาเอง ที่ดานบนของ
บัตร มี 3 ประเด็นสําหรับกลุมในการพูดเกี่ยวกับ : ความสามารถพิเศษและพรสวรรค ทักษะพิเศษและความ
สนใจ และ สิ่งที่ฉันตองการความชวยเหลือ
เริม่ การประชุมโดยการเลาเรือ่ งเกีย่ วกับตัวทานเอง 1 เรือ่ ง ตอไปใหเลือกคน 2 คนจากกลุมและถามเขา
วาเห็นดวยกับคําพูดของทานหรือไม หากทานไดรับการเห็นดวยจากทัง้ 2 คน ใหจดเรื่องนั้นลงบนบัตรของทาน
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หากมีคนหนึ่งหรือทั้ง 2 คน ไมเห็นดวย คนนั้นตองบอกวาสิ่งที่เขาเห็นนั้นแตกตางจากคําพูดของทานอยางไร
บัดนี้ สั่งใหกลุมทําตามกระบวนการนี้ตอ ไป โดยดําเนินการจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึง่ ในกลุม คนแรก
ที่จดบันทึกเรื่องได 3 เรื่องจะเปนผูชนะ ถาเวลาหมดกอนเกมจบ เจรจาตกลงกันวาจะดําเนินการตอในภายหลัง

คุณสมบัติพเิ ศษของความเปนผูนํา
ผูนาํ แสดงคุณลักษณะพิเศษ 2 ประการ
 พวกเขาทํางานเพื่อสรางคน
 พวกเขาซื่อสัตยและทํางานเพื่อประโยชนของกลุมหรือครอบครัว
ทําสําเนาของบัตรความเปนผูนําตามภาพดานลางนี้ แจกใหแกคนที่ตองการความเปนผูนําคนละ 1 ชุด
ขอใหพวกเขาตรวจสอบตนเองและสังเกตคนอื่นๆเปนเวลาหนึ่งสัปดาห แตละครั้งที่พวกเขาแสดงคุณลักษณะ
1 ใน 2 ประการของผูนํา พวกเขาควรจะใสเครื่องหมาย / ลงบนบัตรตอจากคุณลักษณะความเปนผูนาํ พวกเขา
สามารถเขียนคําสัญญาเพื่อชวยพวกเขาจดจําสิ่งที่ทําได

บัตรความเปนผูนําของฉัน
ชื่อ..........................................................................................................
คุณลักษณะ

การตรวจสอบ

คําสําคัญ

ทํางานเพื่อสรางคน
ทํางานเพื่อประโยชนของกลุม
ดวยความซื่อสัตย
ตอนสุดสัปดาห ขอใหทุกคนรายงานความกาวหนาของพวกเขา ตั้งเปาหมายสวนตัวเพื่อทดลองและ
พัฒนาทักษะความเปนผูนาํ และทํากระบวนการนี้ซํ้าอีก 1 สัปดาห ดําเนินกิจกรรมนี้ตอ ไปจนกระทั่งกลุมตัดสิน
ใจวาถึงเวลาทํางานกี่ยวกับทักษะความมีวินัยในตนเองประการอื่น

การทดสอบผูนาํ โรงเรียน
ทดสอบนักเรียนเพือ่ ดูวาใครจะสามารถเปนผูแ ทนโรงเรียนในตําแหนงความเปนผูนาํ หัวขอตอไปนีบ้ าง
ขอหรือทุกขออาจจะอยูในแบบทดสอบ
 ใหแบบอยางพฤติกรรมที่ยอมรับได และไมสามารถยอมรับไดสําหรับการเปนสมาชิกของชุมชน วัด
หรือโรงเรียน
 อภิปรายความแตกตางระหวางวินัยและความมีวินัยในตนเอง
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อธิบายวาทุกคนรับผิดชอบตอพฤติกรรมของเขาอยางไร และยกตัวอยาง
เขียนรายการ และอธิบายกฎ ของหลักสูตรฝกอบรมความเชื่อ หรือโรงเรียน
บอกที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ของสํานักงานการศึกษาศาสนาหรือโรงเรียน
อธิบายพันธกิจ และคติพจน ของหลักสูตรการศึกษาศาสนา หรือโรงเรียน หากเกณฑเหลานี้สามารถ
ประยุกตกับสถานการณของทาน

แนวทางสําหรับการฝกความเปนผูนํา
นักเรียนมัธยมปลาย 10 คนจากโอมาฮา (Omaha) , เนบราสกา (Nebraska) คิดรายการคุณลักษณะที่
พวกเขาเชือ่ วาผูน าํ แสดงออก แบงปนรายการคุณสมบัตกิ ับนักเรียนของทาน และขอใหพวกเขาเพิ่มเติมรายการ
 ทําทุกสิ่งที่ทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ แมวาตองทํางานมากขึ้นและเลนนอยลง
 มีวงสังคมที่ใหญขึ้น และไมกลัวการมีเพื่อนใหม
 เปลงประกายเมื่อเขานํา แตก็เปดรับความคิดใหม
 ควรจะสามารถถายทอดความคิดของเขาไดอยางชัดเจน เพื่อที่คนอื่นๆสามารถเขาใจ
 เคารพความคิดเห็นของทุกคน
 ระงับความหุนหันพลันแลนของพวกเขา
 สอนผูอื่นใหเปนผูนํา
 สนับสนุนผูนอย
 เชื่อถือไดในทุกสถานการณ
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บทที่ 10

ทักษะสรางสรรค

การสื อสารอย่ างมีประสิ ทธิภาพ

“เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนา ดังนี้ ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ..........” (มัทธิว 6 : 9)

การไตรตรอง : ฉันชวยนักเรียนของฉันสรางชีวติ การภาวนา
เพื่อทําใหพวกเขาสื่อสารกับพระเจาอยางไร?
ทักษะของการสื่อสารที่ดีคอื

1. การสื่อสารดวยคําพูดที่เหมาะสม และไมใชคําพูด
2. ทักษะการฟงที่ดี
3. เคารพความคิดเห็นที่แตกตาง
4. หลีกเลี่ยงการพูดถึงผูอื่นในทางลบ
5. ถามคําถามที่ขึ้นตนดวย W หรือ H (ใคร อะไร
ที่ไหน เมื่อไร อยางไร...) เพื่อหาสิ่งสําคัญ
6. จบดวยขอความทางบวก

คนที่รูวิธีการสื่อสาร
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ใหความสนใจตอคนที่กําลังพูด
ใชทักษะการฟง
มีทัศนคติทางบวก
เผชิญหนากับผูอื่นเพียงดวยความตั้งใจเพื่อทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไมเพิกเฉยตอผูพูด
ไมถูกทําใหเสียสมาธิ
ไมใชการเสียดสี นินทา หรือดูถูก
ไมพยายามเปลี่ยนแปลง หรือเอาชนะผูอื่น

การไตรตรองนําทาง
ขณะที่เราขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมฟง
บทอานจากพระวรสาร หลับตาของทานลง สูดหายใจลึกๆ และ
รูสึกรางกายของทานผอนคลาย รูสึกวาเทาและขาของทานผอน
คลาย สังเกตแขนและศีรษะของทานรูสึกหนัก การหายใจของ
ทานชาลง
ใหความคิดของทานยอนกลับไปในสมัยของพระเยซูเจา
นึกภาพพระเยซูเจาทรงประทับนั่งบนกอนหินบนยอดภูเขา มีฝูง
ชนจํานวนมากหอมลอมพระองคอยู ศิษยของพระองคก็อยูกับ
พระองคดวย ประชาชนตางก็เงียบเพราะพวกเขาตองการไดยิน
ทุกสิ่งที่พระองคตองตรัส พระองคทรงเปนพระอาจารยของพวก
เขา วันนี้พระเยซูเจาทรงตองการสอนศิษยของพระองคและใคร
ก็ตามที่ตองการฟงถึงวิธีการอธิษฐานภาวนา
พระเยซูเจาทรงตรัสกับพวกเขาวา “เมือ่ ทานอธิษฐานภาวนา อยาทําเหมือนพวกทีย่ นื และอธิษฐานภาวนา
ตามมุมถนน เพือ่ ใหคนอืน่ มองเห็นพวกเขา การดึงความสนใจใหตวั พวกเขาเองเปนบําเหน็จของเขาเพียงสิง่ เดียว
แตเมือ่ ทานอธิษฐานภาวนา จงเขาไปในหองสวนตัว ปดประตูและอธิษฐานตอพระบิดาของทานเปนสวนตัว พระ
บิดาของทานผูซ ่งึ เห็นทานอธิษฐานภาวนาเปนสวนตัวจะตอบแทนทาน อยาพูดพลามยืดยาวเหมือนอยางพวกที่
ชอบใหคนอืน่ ไดยนิ เพราะการอธิษฐานภาวนาทีย่ ดื ยาวมากของเขา พระบิดาของทานทรงทราบสิง่ ทีท่ า นตองการ
กอนที่ทานจะขอเสียอีก”
“จงอธิษฐานดังนี้ ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย พระองคสถิตยในสวรรค พระนามพระองคจง
เปนที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงคจงสําเร็จในแผนดินเหมือนในสวรรค โปรดประทานอาหาร
ประจําวันแกขาพเจาทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแกขาพเจาเหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอื่น โปรดชวย
ขาพเจาไมใหแพการประจญ แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วรายเทอญ”
“นึกภาพในใจของทานถึงพระเยซูเจาทรงกําลังสอนศิษยของพระองคเกี่ยวกับอธิษฐานภาวนา เก็บภาพ
นี้ในใจขณะที่ทานคอยๆ ลืมตาขึ้น บัดนี้ใหหยิบสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมา และวาดภาพสิ่งที่ทาน
เห็นหรือไดยินระหวางการไตรตรอง
เมื่อนักเรียนสวนใหญวาดภาพของพวกเขาเสร็จแลว ขอใหพวกเขาดูรูปของเขาและบรรยายสิง่ ทีเ่ ขาเห็น
หรือไดยิน

รวมในการอภิปราย
 พระเยซูเจาทรงเปนอาจารยและคนเลาเรือ่ งที่เกง ทานคิดวาพระเยซูเจาทรงทําอะไรเพื่อสื่อสารกับ
ประชาชนที่หอมลอมพระองคอยู
 อะไรคือวิธีการบางอยางที่เราสามารถแสดงใหผอู ื่นเห็นวาเรามีทกั ษะในการสื่อสารดวยคําพูด และ
ไมใชคําพูดในดานบวก ?
 เราสามารถพัฒนากิจวัตรในการอธิษฐานภาวนาอยางไร เพื่อวาเราสามารถสื่อสารกับพระเจาได
อยางสมํ่าเสมอ ?
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทุกครั้งที่ทานเผชิญหนากับใครก็ตาม จงเปนผูสื่อสารดานบวก จงใชเทคนิคการสื่อสารบางประการที่
พระเยซูเจาทรงใช

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้
ไมพูด (Talking Stick) ถูกใชเพื่อบันทึกความสําคัญทางประวัติศาสตรในชีวิตของชาวอเมริกันพื้นเมือง
มันกลายเปนการสื่อสารดวยการเขียนเกี่ยวกับชีวิตของประชาชน
การสื่อสารเปนทักษะความมีวินยั ในตนเองที่สรางสรรค หมายความวา มันจะยากสําหรับนักเรียนในชั้น
อนุบาลถึงเกรด 6 ในการแสดงออกดวยตนเองโดยไมมีการกระตุน
เมื่อเราสื่อสาร เรารอจนกระทั่งคนอื่นพูดจบ เราคิด : คําอะไรที่จะอธิบายอยางถูกตองวาฉันคิดและ
รูสึกอยางไร
เพื่อสรางพื้นฐานสําหรับทักษะนี้ เด็กชั้นประถมสามารถไดรับการสอน:
 วิธีอานการแสดงออกทางสีหนา และทาทางทางกาย เพื่อเรียนรูวาคนอื่นชอบหรือไมชอบบางสิ่ง
บางอยางหรือไม
 รายการคําศัพทเพื่อสรางความเขาใจ
 คิดกอนที่พวกเขาจะพูด
 ความแตกตางระหวางถอยคําที่ชวยเหลือเกื้อกูล กับคําที่ทําใหเจ็บปวด
นักเรียนในเกรดระดับกลางไดรับประโยชนจากการสรางงานประจํา ซึ่งรวมถึงการรายงานความจริง
และความคิดเห็นในหองเรียน
ในการอภิปรายกลุมใหสอนคติพจนน้ี : ไมควรมีใครพูดสองครั้งกอนที่ทุกคนที่ตองการพูดไดพูดหนึ่ง
ครั้งเสียกอน

วิธีการที่ไดผล
ครอบครัว Franklins เปนครอบครัวที่อัศจรรยซึ่งมีลูก 7 คน เมื่อลูกชายคนโตอายุได 17 ป เขาถูกจับ
เนื่องจากมีขวดเหลาที่ถูกเปดแลวอยูในรถของเขา
มันเปนเวลาหลังเที่ยงคืน เมื่อตํารวจโทรศัพทหาพอแมของเด็กชายคนนั้น และขอใหใครสักคนมารับ
เขากลับบาน พอแมรูสึกตกใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง Mr. Franklin ผูซึ่งรูสึกโกรธและเจ็บปวดมาก ขณะที่เขาแตง
ตัวเพื่อไปสถานีตํารวจ ภรรยาของเขาเตือนเขาวา “Fred ลูกชายของเราจะรูสึกตกใจกลัว ฟงเขานะ”
คําพูดเหลานี้ดังกองอยูในหัวของ Mr. Franklin ตลอดทางที่ไปสถานีตาํ รวจ เมื่อเขาไปถึงที่นั่น เขาพบ
ลูกชายของเขารูสึกละอายใจมาก เด็กชายกมศีรษะและยืนขึ้นพิงผนังหองเพื่อรอการตอบสนองของพอของ
เขา ทุกสิ่งที่พอไดวางแผนจะพูดกับเขา ถูกลืมหมด ในความออนแอทั้งสิ้นของเขา เขาสื่อสารดวยวิธีเดียวที่เขา
สามารถทําได เขากอดลูกชายของเขาและเขาทั้งคูก็รองไห
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คําศัพททักษะ
ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสาร
• ฉันไมเชื่อวาทานไดแสดงใหเห็นนําเสียงที่ทานตองการไดระหวางการอภิปรายของเรา
กรุณาทดลองใหม
• ความคิดเห็นของทานดี แตการเลือกคําพูดของทานมันกาวราว กรุณาพูดใหมอีกครั้ง
• กรุณาใชกฎเกณฑสาํ หรับการสื่อสารที่ดี
• ทานกําลังใชขอความที่เกื้อกูลหรือทําราย
• บอกคําพูดที่ดีกวาใหฉัน (เชน กาวราวนอยกวา, หยาบ) เพื่อใชแทน.....................
• ทานสามารถตัดสินในหัวขอนี้
• สิ่งที่ทานไดเรียนรูวาทานไมเคยรูมากอนที่เรามีการสนทนานี้
คืนนั้นขณะที่เดินทางกลับบาน ความสัมพันธใหมเกิดขึ้นระหวางพอกับลูกชาย มันปรากฎขึ้นเปนครั้ง
แรกในใจของเด็กชายวาพอของเขารักเขาอยางไมมีเงื่อนไข เปนครั้งแรกที่พอคิดถึงโอกาสที่สูญเสียไปมาก ที่
เขาตองบอกกับลูกชายของเขาวาเขารักลูกมากแคไหน
เมื่อถึงวันที่ตองพิพากษาคดีของเขา ทั้งแมและพอยืนขางๆลูกชายของพวกเขา ศาลตัดสินลงโทษให
ทํางานบริการสังคมดวยคําพูดเหลานี้ “ลูกเอย ทานมีพอแมที่ยอดเยี่ยมมาก พวกเขารักทานมากที่มาอยูที่นี่
กับทาน”

กิจกรรม
ฝกการอภิปรายบทสนทนา
สรางบทสนทนาระหวางคน 2 คน ใชองคประกอบของการสนทนาใหมากที่สุดเทาที่ทานสามารถ ทาน
และผูที่ทํางานรวมกับทานสามารถตัดสินใจไดวา ใครจะมีสวนรวมในการสนทนา
ขอเสนอประกอบดวย: ผูบริหารกับนักเรียน ; ครูกับผูปกครอง; ดาราภาพยนตรกับคนที่คลั่งไคล ;
นักการเมือง และผูลงคะแนนเสียง และอัครสาวกกับพระเยซูเจา
ขออาสาสมัครเพื่อแสดงบทบาทสมมุตกิ ารสนทนาของเขาหนาชั้นเรียน อภิปรายเทคนิคและใหคะแนน
สําหรับแตละองคประกอบของการสนทนาที่ดีที่อาสาสมัครแสดงออกมา

องคประกอบของการสนทนาที่ดี
สอนและแลวใหแสดงบทบาทสมมุติสถานการณซึ่งแสดงองคประกอบ 7 ขอของการสนทนาที่ดี
1. แสดงใหเห็นถึงความเต็มใจมีสวนรวมในการสนทนา (ประกอบดวยการแสดงสีหนาและทาทาง
รวมถึงความสามารถในการตอบโตดวย ไมใชตอบดวยคําเพียงคําเดียว)
2. ใชทักษะการฟงที่ดี
3. แสดงความเคารพในความคิดเห็นของผูอื่น
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4. แสดงอารมณขัน
5. หลีกเลี่ยงการพูดเสียดสี การมุงรายและการปกปองทั้งในดานนํ้าเสียงและทัศนคติ
6. พยายามเขาใจโลกของบุคคลอื่นโดยการถามคําถามที่ขึ้นตนดวย W และ H (ใคร อะไร ที่ไหน
เมื่อไร และอยางไร...)** ในวงเล็บอธิบายเพิ่มเติม ผูแปล****
7. เนนความคิดเห็น หนังสือ โครงการ กีฬา เปนหัวขอในการสนทนา

เปลี่ยนแปลงมัน!
แบงปนคําพังเพยนี้กับนักเรียน ถาทานไมชอบอะไรบางอยางใหเปลี่ยนแปลงมัน ถาทานไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงมันก็ใหเปลี่ยนวิธีการคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้น อยาบน!
เลาใหเด็กๆ ฟงถึงชวงเวลาในชีวิตของทานเมื่อทานตองเปลี่ยนรูปแบบความคิดในดานลบ ขอใหพวก
เขาระดมสมองรายการของพฤติกรรมหรือความคิดเห็นที่พวกเขาบนเกี่ยวกับมันเมื่อไมนานนี้ ทาทายพวกเขา
ใหทํางานเปนทีม เพื่อพยายามหาวิธีการใหมในการมองหัวขอเดิม เลือกสัปดาหละหนึ่งหัวขอเพื่อทํางานเปนก
ลุมเพื่อพัฒนาการสื่อสาร

ตัวยุติการสนทนา
นักเรียนระดับกลางถูกขอใหหาเหตุผลบางประการวาทําไมคนบางคนใชคาํ พูดดูถูก พูดไรสาระ และ
นินทา เปนรูปแบบในการสื่อสาร พวกเขาตอบวา:
คนพูดดูถูกคนอื่นเพราะวา








พวกเขารูสึกโกรธ
พวกเขาคิดวานี่เปนวิธีการที่ฉลาดเพื่อทําใหคนอื่นรูวาพวกเขาไมสนใจ
พวกเขาชอบอารมณขันแบบนี้
พวกเขาเชื่อถือไมได
พวกเขาตองการรักษาหนา
พวกเขาไมรูวิธีแกปญหาโดยการพูดคุยเกี่ยวกับมัน
พวกเขาคิดวามันใหอํานาจแกพวกเขา

คนพูดไรสาระเพราะวา






พวกเขาตองการทําใหคนอื่นมีปญหา
พวกเขากําลังรายงานสิ่งที่พวกเขาเห็นแกใครบางคนซึ่งสามารถทําอะไรบางอยางเกี่ยวกับมัน
พวกเขาไมรูวาจะทําอะไรอื่น
พวกเขาไมรูวิธีเผชิญหนากับผูอื่น
มีความไมแนนอนของกฎหรือวิธีทําตามกฎ
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คนนินทาเพราะวา





พวกเขาไมรูวาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร
มันทําใหพวกเขารูสึกสําคัญเพราะวาพวกเขามี “ขาว” เลา ซึ่งคนอื่นอาจจะไมมี
พวกเขาไมสามารถรักษาความลับ
พวกเขาไมรูองคประกอบ 7 ประการของการสนทนาที่ดี
อภิปรายคําพูดเหลานี้กับนักเรียนของทาน ขอใหพวกเขาทํางานเปนทีม เพื่อ
ทบทวนและเขียนรายการแสดงวิธที พ่ี วกเขาคิดเกีย่ วกับรูปแบบการสือ่ สารเหลา
นี้ ทาทายพวกเขาใหเฝาสังเกตพฤติกรรมของเขาเปนเวลาหนึ่งสัปดาห เพื่อ
แสดงจํานวนครั้งทีพ่ วกเขามีสวนรวมในการพูดไรสาระ นินทา หรือพูดดูถกู เปน
รูปแบบของการสนทนา

หลายโรงเรียนกําหนดพืน้ ที่เปนเขตปลอดการ
พูดดูถูก หลังจากการจัดการอภิปรายเรื่องการพูดไรสาระและการบน รวมทั้ง
การนินทาเปนรูปแบบของการสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพ ขอใหนักเรียนสราง
เครื่องหมายสําหรับเขตปลอดการพูดไรสาระ เขตปลอดการบน เขตปลอดการ
นินทา ทาทายใหพวกเขาไปเยี่ยมชมหองเรียนอื่นๆ และพูดคุยกับนักเรียน บอก
เขาวาทําไมรูปแบบของการสนทนาเหลานี้ไมไดผล สั่งใหพวกเขาติดปายรอบ
อาคารเรียนซึ่งพวกเขาคิดวากิจกรรมเหลานี้มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดมากที่สุด

ความจริงเกี่ยวกับการพูดดูถกู การพูดไรสาระ และการบน
การพูดดูถูก
 เปดเผยความรูส ึกไมปลอดภัย คนพูดดูถกู คนอืน่ เพราะวาพวกเขารูสึกไมมคี วามสุขกับตัวเอง
บางทีพวกเขาขาดความมั่นใจในตนเอง
 แมวา คนหัวเราะกับการพูดดูถูก ภายในพวกเขาอาจจะไมชอบมัน และหลายคนหาวิธแี กแคน
คนๆนั้นเมื่อพวกเขาคาดคิดนอยที่สุด และคนอื่นรูสึกทําใหผิดหวัง
 การพูดดูถูกทําใหคนอื่นคิดถึงทานนอยลง ไมใชมากขึ้น เด็กๆ ที่เปนที่ช่นื ชอบคือคนที่ทําให
คนอื่นรูสึกสบายใจและดี ไมอึดอัดเกี่ยวกับตัวเอง
 เด็กๆ มักจะใชคาํ พูดดูถูกในเวลาที่เปราะบางในชีวติ ของเขา เมื่อพวกเขาตองการรูสึกดีเกี่ยว
กับตัวเอง ไมทําลายความภูมใิ จในตนเองของกันและกัน
 เมื่อการพูดดูถูกถูกใชเปนอารมณขนั รูปแบบหนึ่ง ทั้งสองฝายควรจะรูสึกสบายใจกับอารมณ
ขันรูปแบบนี้
 บางครั้งคนใชคําพูดดูถูกเพราะวาพวกเขารูสึกไมสบายใจกับความรูสึกของเขา หรือไมรูวิธี
การแสดงตนเอง
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การพูดไรสาระและการบน

 การพูดไรสาระเหมาะสมเมื่อชีวติ ของคนๆหนึ่ง หรือทรัพยสินตกอยูในอันตราย
 นักเรียนที่อายุมากกวาบางคนใชการพูดไรสาระเปนรูปแบบในการสื่อสาร เพราะวาเขา
ตองการใหคนอื่นมีปญหา โดยปกติการทําแบบนี้หมายถึงพวกเขาไมรูวิธีแกไขปญหาดวย
ตัวเอง
 บางครั้งคนพูดไรสาระเพื่อเรียกรองความสนใจ หวังวาใครบางคนจะสังเกตเห็นพวกเขา
 บางครั้งคนพูดไรสาระเพื่อวาพวกเขาสามารถดูดกี วาคนอื่น
 แทนที่จะพูดไรสาระหรือบน การพูดคุยกับคนอื่น และการหาคนที่สามารถชวยแกปญหา
เปนวิธีการที่ดีกวาในการใชทักษะความมีวินัยในตนเองของทาน
 ทานสามารถถามคําถามนี้กับตัวเองเสมอๆ : ฉันพูดไรสาระเพื่อชวยเหลือหรือทํารายใคร
หรือไม ฉันไดทําทุกสิ่งที่ฉันสามารถเพื่อชวยแกปญหาหรือไม

ใชบัตรการสื่อสาร
ใชบตั รขางลางนีเ้ ปนแนวทาง ใหจดั ทําบัตรเครื่องหมายชุดละ 4 ใบบนกระดาษสีตา งๆ ทานสามารถให
นักเรียนทุกคนทําชุดบัตรของตนเอง
บัตรสื่อสารเหลานี้สามารถนํามาเก็บรวบรวมไวที่ศูนยกลาง ไมวาครูหรือเด็กๆ สามารถเลือกใชบัตร
สําหรับการอภิปรายในหองเรียนหรือเมื่ออุปกรณใหมกําลังถูกสอน
ในการอภิปราย ขอใหใครซึ่งตองการเพิ่มเติมการสนทนา ใหยกบัตรซึ่งมีเครื่องหมายบวกขึ้นหากเขา
มีสิ่งที่จะพูดดานบวก หรือเครื่องหมายลบถาเขาไมเห็นดวยกับสิ่งที่ถูกพูดถึง เด็กคนใดที่ไมตอ งการมีสวนรวม
หรือตอบคําถามสามารถผานโดยการใชบตั รรอสักครู แตละคนสามารถถูกกําหนดใหใชบตั รแตละใบเพียงครั้ง
เดียวในระหวางการอภิปราย
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ฉันเห็นดวย หรือมีบางอยางเพิ่มเติม (สีเหลือง)
ฉันไมเห็นดวย หรือมีความคิดเห็นตางออกไป (สีนําเงิน)
ฉันมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ (สีเขียว)
รอสักครู ฉันตองการเวลามากกวานี้ในการคิด (สีแดง)

การประชุมชั้นเรียนหรือครอบครัว
ฝกการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยการเชิญนักเรียนในชัน้ หรือสมาชิกครอบครัวของทานใหสนทนาเกีย่ ว
กับหัวขอของความสําคัญตอกันและกัน ใหทําตามขั้นตอน ดังนี้
 กําหนดเวลาใหแนนอนสําหรับการประชุม โดยปกติ 10-15 นาทีเปนชวงเวลาที่ดีเลิศ
 สั่งใหสมาชิกของกลุมนั่งลอมเปนวงกลม
 ตั้งเทียนที่กลางวงกลมและใชมันเปนจุดศูนยกลางสําหรับคนที่ตองการพูด (ดูขางลาง)
 สอนกฎสําหรับการประชุม ตอไปนี้เปนกฎสองสามขอที่ทานสามารถใชเริ่มตนดวย แลวเพิ่มเติม
แนวทางที่สมเหตุสมผลสําหรับกลุมของทานเอง
1. ทุกคนในกลุมจะมีโอกาสพูดกอนที่ใครคนใดคนหนึ่งจะพูดเปนครั้งที่สอง
2. สมาชิกในกลุมควรใชทักษะการฟงที่ดี
3. ไมอนุญาตใหใชการสื่อสารโดยไมใชคําพูดหรือทาทาง
ทดลองเทคนิคนีใ้ นการประชุมครัง้ ตอไปของทานหากเปนไปได ขอใหแตละคนทีต่ อ งการแบงปนในการ
สนทนา หยิบเทียนและตั้งมันที่ขางหนาของเขา เมื่อเขาใหความคิดเห็นหรือมุมมองเสร็จ เขาสามารถนําเทียน
กลับไปตั้งที่กลางวงกลม
เพื่อชวยทําใหการสนทนาเปนที่สนใจและลื่นไหล คิดชุดของคําถามซึง่ สามารถติดประกาศบนภาพพลิก
หรือปายประกาศ ตอไปนี้เปนตัวเริ่มตนบางอยาง:
 ทานกําลังรอคอยอะไรมากที่สุดในสัปดาหนี้
 กิจกรรมใดที่ทานปรารถนาใหมันจบสิ้นไปแลว เพราะเหตุใด
 สมาชิกในกลุมนี้สามารถชวยทานไดอยางไรในสัปดาหนี้
 ทักษะความมีวินัยในตนเองเรื่องอะไรที่ทานจะฝกในสัปดาหนี้
 ทักษะความมีวินัยในตนเองเรื่องอะไรที่ทานแสดงออกมากที่สุด ,นอยที่สุด
 ทานตองการใหกลุมอธิษฐานขออะไร
 ขอใหสมาชิกของกลุมเพิ่มคําถามอื่นๆซึ่งเปนที่สนใจหรือเกี่ยวของกับเขา

เรื่องเลาเกี่ยวกับความเปนผูนําและการสื่อสาร
Corky อายุ 12 ปเมื่อเขาเผชิญหนากับกลุมเพื่อนของเขา เขาปฏิเสธที่จะเลนสเกตลงถนนที่เปนเนินสูง
และพยายามพูดคุยกับคนอืน่ ๆใหทาํ เชนเดียวกัน เพราะวาไมมใี ครสวมหมวกนิรภัย เขาถูกลอและเหยียดหยาม
จากเพื่อนคูหูของเขา ในที่สุดเมื่อไมสามารถชักจูงเพื่อนๆของเขาไมใหเลนสเกตลงเนินได เขาจึงกลับบาน
ตอมาเย็นวันนั้น แมของเขาถามวาทําไมเขาจึงเงียบมาก ดวยความไมเต็มใจ Corky บอกแมถึงสิ่งที่ได
เกิดขึ้น แมของเขาถูกกระตุนใหอยากปลอบใจและชมเชยเขาที่เปนลูกที่เชื่อฟง แตเธอตระหนักวาสิ่งที่เขาไดทํา
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มันมากกวานั้น เขาฟงตัวเองและเลือกทําสิง่ ที่เขาคิดวาถูกตองดวยตัวของเขาเองโดยไมมผี ใู หญอยูใกลๆ แมวา
เพื่อนๆของเขาใชคําพูดที่ดูถูกและลอเลียนเขาเปนการตอบแทนก็ตาม
ดังนั้นแมของเขาจึงพูดวา “Corky สําหรับแมดูเหมือนวาลูกไดแสดงความเปนผูนาํ ออกมานะ”
“แมหมายความวาอะไรครับ” Corky ตอบ
“ ออ ลูกไดยืนบนความถูกตองแมวาจะยืนอยางโดดเดี่ยวก็ตาม นั่นคือหนึ่งในบรรดาทักษะที่ผูนํา
แสดงออกมา ลูกไมไดยอมแพในการใชคาํ พูดดูถูกเพื่อตอบโตคนอื่น”
“ทานพูดถูกแลวครับ แม” Corky พูด “แมวาเด็กคนอื่นๆเลือกที่จะไมฟง ฉันก็สามารถยืนหยัดบนสิ่ง
ที่ฉันคิดวาถูกตอง มันรบกวนใจฉันที่พวกเขาหยาบคายตอฉัน แตฉันรูวาฉันทําสิ่งที่ถูกตอง บางทีฉันอาจตอง
คิดทบทวนวาเด็กๆเหลานี้ เปนเพื่อนของฉันจริงๆหรือไม”
แมของ Corky รูวา เธอไดถายทอดความหมายสําคัญแกลูกชายของเธอ เธอเห็นวาแมวาบางทีตอ งมีสิ่ง
แลกเปลี่ยนก็ตาม เขากําลังฝกทักษะความมีวินยั ในตนเองของเขาในรูปแบบที่เห็นชัดเจนและตรงประเด็น
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บทที่ 11

ทักษะที่เกิ
ดขึ้นใหม

การจัดการเวลา พืนที คน และสิงของ

“ทานทั้งหลายจงเตรียมพรอมไว เพราะบุตรแหงมนุษยจะเสด็จมาในเวลาที่ทานมิไดคาดหมาย (ลูกา 12: 40)

การไตรตรอง : ฉันสอนนักเรียนของฉันใหดูแลเรื่องเวลา พื้นที่ และสิ่งของของพวกเขาอยางไร?
เราสามารถเรียนรูเพื่อจัดการ

1. เวลา:จงตระหนักเรื่องตารางเวลาและใหความ
สําคัญกับมัน วางแผนลวงหนา และทําตามแผน
จนเสร็จสิ้น ประเมินความสําเร็จของการจัดการ
เวลา
2. พื้นที่ : รักษาสภาพแวดลอมใหเปนระเบียบ
3. คน: รูขั้นตอนการจัดการประชุมและการรวมกลุม
อยางเปนระเบียบ
4. สิ่งของ: รูลูทางในการลดความซับซอนและจัดการ
สิ่งของ

คนที่สามารถจัดการ
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ตัดสินใจสิ่งที่เขาจําเปนตองทํา
ทํารายการและจัดลําดับความสําคัญของเวลา
จัดการสิ่งของ
มอบหมายงาน
ไมทํางานโดยไมมีเปาหมายหรือแผน
ไมอยูกับความยุงเหยิง
ไมคิดวาพวกเขาสามารถทําทุกอยางดวยตัวเอง

การไตรตรองนําทาง
ขณะที่เราเริม่ การไตรตรองของเรา เตรียมฟงบทอานจาก
พระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึกรางกาย
ของทานผอนคลาย รูสกึ วาเทาและขาของทานผอนคลาย สังเกต
แขนและศีรษะของทานรูสึกหนัก การหายใจของทานชาลง
อีกครัง้ หนึง่ เราจะเริม่ ดวยการนึกภาพของพระเยซูเจาถูก
ฝูงชนหอมลอมอยู มองเห็นคนงอย สีหนาโศกเศราของผูคนใน
ฝูงชน บางคนมีแผลเปดหรือแผลพุพอง คนอืน่ ๆเพียงแคตอ งการ
เขามาใกลพระเยซูเจา เพื่อเรียนรูจากพระองค คนที่อยูใกล
พระเยซูเจาที่สุดคือบรรดาอัครสาวกของพระองค
พระเยซูเ จาทรงตรัส ถามคําถามนี้ กับพวกเขา “หาก
เจาของบานรูเวลาที่ขโมยกําลังมา เขาจะปลอยใหขโมยเขามา
ในบานของเขาหรือไม” “ไม” บรรดาศิษยตอบอยางชัดเจนมาก
“แลวทานตองเตรียมพรอมดวย” พระเยซูเจาทรงตรัส “เพราะในเวลาทีท่ า นไมไดคาดหมาย บุตรแหงมนุษยจะ
เสด็จมา” พระเยซูเจาทรงตองการใหบรรดาศิษยของพระองคพยายามดําเนินชีวิตเหมือนคนที่รักพระเจา และ
แสดงความรักนั้นโดยการรักผูอื่น แมกระทั่งศัตรูของพวกเขา
หากทานนั่งอยูแทบพระบาทของพระเยซูเจา ฟงพระวาจาของพระองค ทานตองการใหพระเยซูเจา รู
อะไรเกี่ยวกับวิธีการใชเวลาของทาน? ทําไมทานจึงคิดวามันเปนสิ่งสําคัญที่จะทูลพระองควาทานรักพระเจา
อยางไร? นึกภาพตัวของทานกําลังสนทนากับพระเยซูเจา ทูลพระองคถึงสิ่งที่สําคัญที่สุด 3 สิ่งสําหรับชีวิตของ
ทานในขณะนี้
เก็บภาพนี้ในใจของทาน ขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้ใหนําสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมา
และวาดภาพของสิ่งที่ทานเห็นหรือไดยินระหวางการไตรตรอง
เมื่อเด็กๆ สวนใหญวาดภาพของเขาเสร็จแลว ขอใหพวกเขาดูรูปภาพของเขาและบรรยายสิ่งที่พวกเขา
เห็นหรือไดยิน

รวมในการอภิปราย
 พระเยซูเจาทรงสอนพวกเราใหจัดการเวลาบนโลก เพราะวามันมีจํากัด เราไมไดอาศัยอยูบนโลก
นี้ตลอดไป ดังนั้นเราพยายามทําใหทุกขณะเปนสิ่งสําคัญ อะไรคือสิ่งสําคัญในชีวิตของทานบาง?
 พระเยซูเจาจะทรงตรัสอะไรเกี่ยวกับวิธีการจัดการของทานในเรื่องเวลา พื้นที่ สิ่งของ หรือคนใน
ชีวิตของทาน
 เราสามารถพัฒนารูปแบบการดําเนินชีวิตอยางมีศลี ธรรมอยางไร เพื่อวาเราจะไดตัดสินใจอยางมี
เหตุผลและชาญฉลาดในการจัดการเวลา พื้นที่ และสิ่งของของเรา?

ขั้นตอนการปฏิบัติ
มองหาพืน้ ทีห่ รือสิง่ ของทีท่ า นสามารถจัดการในสัปดาหน้ี ใชเวลาในการจัดสิง่ ของใหเปนระเบียบ ตัดสิน
ใจใหพระเจาเปนที่หนึ่งในชีวิตของทาน
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เคล็ดลับในการสอนทักษะนี้
ในโลกทีส่ บั สนวุนวายของเรา การเรียนรูในการจัดการเปนสิง่ สําคัญ เราตองเขาใจขีดจํากัดของเรา เพือ่
เราสามารถประสบความสําเร็จสูงสุดในเวลาที่มีให
ทักษะการจัดการเปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่เกิดขึ้นใหม มันจะยากสําหรับเด็กในชั้นอนุบาลถึง
ระดับมัธยมปลายที่จะแสดงออกโดยไมมกี ารกระตุน
คนสวนมากเริ่มแสดงวาพวกเขาสามารถเรียนรูทักษะนี้ไดเมื่อพวกเขาอยูในเกรด 9 และสูงขึ้นไป ที่ซึ่ง
การฝกฝนในเบื้องตนเกิดขึ้น หรือคนมีแนวโนมตามธรรมชาติในการจัดการ ทักษะนี้อาจจะถูกแสดงออกในชวง
อายุตํ่ากวานี้มาก โดยปกติผใู หญสังเกตเห็นความไมสามารถในการจัดการของเด็กๆ เมื่อพวกเขาตรวจดูตูเก็บ
ของ โตะ หรือแฟมเอกสาร
เมื่อเราจัดการเวลา พื้นที่ คน หรือสิ่งของ เรารอจนกระทั่งเราไดรับภาพความคิดของวิธีการทีส่ ิ่งของจะ
ถูกจัดใหเปนระเบียบ เราคิด : รูปแบบ กรอบเวลา ตาราง การจับกลุม หรือพื้นที่ใดจะทํางานไดผลดีที่สุด
พืน้ ฐานของการจัดการเวลา เริม่ จากความสามารถในการบอกเวลาของเด็กๆ มอบหมายงานในชวงเวลา
หยุดพักสั้นๆ หนึ่งถึงสิบนาที เพือ่ สอนเด็กๆวา พวกเขาสามารถทํางานใหเสร็จในเวลาที่เพิม่ ขึ้นเพียงเล็กนอยได
มากเพียงใด
ทักษะในการจัดการสามารถจัดเปนโครงสรางดังนี้
 ตามแนวยาว เมื่อเราใชระเบียบวาระการประชุม
 เวียนรอบ ในเวลาที่เราฉลองเทศกาล และเหตุการณซึ่งเกิดขึ้นแตละป ; และ
 แบบลวกๆ เมือ่ เราเปลีย่ นตาราง เพือ่ ใหเหมาะสมกับเหตุการณทเ่ี กิดขึน้ โดยฉับพลันไมไดถกู วางแผน
ไว
จําไววาเด็กในเกรด 1ถึงเกรด 8 อาจจะจําเปนตองมีระบบเพื่อใหพวกเขาไดรับการจัดการ การตรวจ
การบาน กิจกรรมที่พวกเขาฝกการจัดการเวลา การจัดลําดับเหตุการณ และการจัดผังโตะ แผนการคราวๆ การ
จัดประชุม การออกแบบปายนิเทศของหองเรียน การจัดทําแผนภูมแิ สดงลําดับเครือญาติ และอื่นๆ จะเปนการ
ฝกฝนที่ดเี ลิศ ซึ่งพวกเขาสามารถเขารวมได

คําศัพททักษะ
ใชวลีเหลานี้ในหองเรียนตลอดปเพื่อชวยเสริมทักษะในการจัดการ
 ตั้งเปาหมายสําหรับจํานวนเวลาที่เรามี
 กรุณาอธิบายระบบที่เราใชเพื่อใหเปนระเบียบ
 เราจะจัดการมันแบบเปนลําดับกอนหลังหรือแบบสุม
 รูปแบบการทํางานที่เปนแบบแผนใดที่เราสามารถใชเพื่อจัดการประชุมนี้
ในขณะที่ทานแสดงทักษะในการจัดการ สอนเด็กๆถึงเรื่องหลุมพราง มีหลุมพราง 3 อยาง
1. การผลัดวันประกันพรุง การเลื่อนสิ่งที่เราสามารถทําไดในขณะนี้ออกไปกอน
2. การผละหนี การฝนกลางวัน หรือ การทําสิ่งอื่นที่เรารูสึกอยากทํามากกวา
3. การหลอกลวงตัวเองและผูอื่น สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเราไมดูใหชัดเจนถึงจํานวนเวลาที่เราจะตองการ
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สําหรับงาน ตรวจสอบเวลาและจํานวนของงานที่จําเปนตองทําใหเสร็จ สิ่งนี้นาํ ไปสูการใชคําแกตัววา “ฉันไมมี
เวลาแลว”

วิธีการที่ไดผล
ฤดูรอนเพิ่งจะเริ่มตนขึ้น และ Liz รูวาลูกของเธอ 2 คนตองการใชเวลาหลายชั่วโมงในสระนํ้าในละแวก
บาน เด็กๆ ตื่นเตนมากวันแรกที่พวกเขาไปวายนํ้า พวกเขาพูดคุยตลอดทางกลับบานเกี่ยวกับคนที่เขาไดเห็น
และสิ่งที่พวกเขาทํา เห็นไดชัดเจนวาพวกเขาสนุกสนานจริงๆ กับเวลาในสระนํ้า
ขณะที่พวกเขาเขาไปในบานของเขา ผาเช็ดตัวที่เปยกถูกทิ้งไวตรงหนาทางเขา ชุดวายนํ้าถูกวางบนโตะ
ในครัว รองเทาแตะและของเลนกระจายไปตามที่ตา งๆ จากหองครัวตลอดทางชั้นบนไปยังหองนอน Liz มองดู
แวบหนึ่งและตัดสินใจวานีค่ งจะเปนโอกาสทีด่ เี ลิศเพือ่ สอนเด็กๆถึงวิธีการจัดการสิ่งของตางๆของพวกเขาในวัน
ไปวายนํ้า
เธอนําเด็กๆ ลงไปที่โตะในครัว และสงดินสอและกระดาษใหแกลกู คนโตและบอกใหคนเล็กฟงและชวย
ออกความคิดเห็น “ฉันตองการใหทานทําบัตรเตือนความจําของทานเองและพี่ชายของทานเพื่อทานจะไดรูวา
ตองทําอะไร เมื่อกลับจากการวายนํ้ามาถึงบาน เธอกลาว “มีอยู 6 สิ่งที่ฉันตองการใหทานจํา หลังจากที่ทาน
ไดยินครบทั้ง 6 สิ่ง และใหจดรายการลงบนบัตร เราจะไดพูดคุยเกี่ยวกับมัน”
1. เมื่อทานกลับมาถึงบาน ใหตรงไปยังหองอาบนํ้า
2. ผาเช็ดตัวเปยกใหเอาไปไวหลังประตูในหองนํ้า
3. ทําความสะอาดชุดและตัวของทานเองในหองนํ้า
4. หลังจากที่เปลี่ยนเสื้อผา ชุดวายนํ้าควรจะนําไปตากบนราว
เพื่อทําใหแหงหรือวางบนกานฝกบัว
5. ของเลน และอุปกรณวายนํ้าทุกอยางจะใสในตะกราพลาสติก
ในหองซักผา เพื่อเราจะไดเตรียมพรอม สําหรับการเดินทางไป
เที่ยวของเราครั้งหนา
6. รองเทาแตะและรองเทาจะตองไปอยูบนพรมเล็กๆในหองซักผา
Liz รอขณะที่ลูกสาวของเธอวาดรูปภาพและเขียนคําสําคัญถัดจาก
แตละภาพ เพื่อชวยใหพี่ชายของเธอจําสิ่งที่ตองทํา หลังจากที่ทุกอยางถูกจดบันทึกแลว Liz ขอใหลูกชายของ
เธอใชบตั รที่นอ งสาวของเขาไดทาํ เพื่อบอก 6 สิ่งของเธอทีพ่ วกเขาตองทําเมื่อพวกเขากลับจากการวายนํ้ามาถึง
บาน ลูกชายของเธอรูทั้ง 6 สิ่งโดยไมตองมีความชวยเหลือ ในความเปนจริงเมื่อเขาตองการเวลาเพื่อคิด และ
นองสาวของเขาตองการชวยเหลือเขา เขาพูดวา “ฉันรู ฉันรู ไมตองบอกฉัน”
เด็กๆไดรับอนุญาตใหถามคําถามเพื่อทําความกระจางเรือ่ งนื้อหาและใหความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการสอนเกี่ยวกับวิธีการจัดการพื้นที่และสิ่งของใชเวลาประมาณ 15 นาที “มันเปนเวลาสิบหานาทีที่ดี
ที่สุดที่ฉันใชฤดูรอนนั้น” Liz กลาว
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เริ่มตนปที่ถูกจัดการ
ชวงเวลาเริ่มตนของทุกปการศึกษา นักการศึกษาและพอแมมีโอกาสตั้งเปาหมายใหม และพื้นที่เปา
หมายสําหรับการพัฒนา การแสดงแบบพฤติกรรมนี้สําหรับเด็กๆ เปนวิธีการที่ดีเลิศเพื่อแสดงใหพวกเขาเห็น
วิธีการที่ผูใหญจัดการเวลา พื้นที่ คน และสิ่งของ ขณะที่ทานทําตัวอยาง ตั้งใจตั้งชื่อและบอกเด็กๆ ถึงทักษะที่
ทานกําลังฝกอยู
การทําอยางดีตอนเริ่มตนปการศึกษา ทักษะความมีวินัยในตนเองที่เกิดขึ้นใหมนี้สามารถจัดเตรียม
โครงสรางที่จําเปนมากสําหรับเด็กๆ ตอไปนี้เปนรายการบางอยางที่ผูใหญพบวามีประโยชนในการเตรียมการ
จัดการ
 ตารางสําหรับการประชุมในชั้นเรียนและการศึกษาที่บาน
 สถานที่/พื้นที่ และอุปกรณทําการบาน
 สมุดบันทึก และสิ่งของอื่นๆ สถานที่เก็บ ตูเก็บของ กระเปาใสเอกสารและโตะ
 วิธีการเพื่อชวยเด็กๆใหเรียนรูชื่อของเพื่อนรวมหองเรียน สมาชิกทีมงานใหม ทีมสนับสนุน
 หนาที่ในหองเรียน
 ขั้นตอนสําหรับการจัดการงาน และการรับมอบงานเมื่อมาสาย หรือขาดเรียน
 การหมุนเวียน / วงจรวินัย
 ขั้นตอนและความคาดหวังสําหรับการทําตามกฎเกณฑ
 ระบบการแบงเกรด และวิธีการชวยเด็กๆบันทึกการพัฒนาของพวกเขา
 กฎที่จะใชในงานกลุม
 วิธีการ เพื่อใหเด็กๆทุกคนสามารถไดรับการตอบสําหรับคําถามของพวกเขา
 งานประจําเพื่อการไดรับความสนใจเมื่อจําเปน
 กลุมศึกษาหรือคูคดิ นักเรียน เพื่อชวยในกระบวนการเรียนรู
 ผูจดั ทําขอมูลซึ่งบันทึกวันเกิด โทรศัพทบาน ที่อยู และขอมูลสําคัญอื่นๆ
ดูใหแนใจวาไดใสรายการของการจัดระเบียบของทานเองในรายการขางตนเพื่อชวยใหทานเริ่มตน

กิจกรรม
การสอนเกี่ยวกับเวลา
ขอใหนกั เรียนในเกรดกลางชวยนักเรียนทีอ่ ายุนอ ยกวาใหเขาใจเรือ่ ง
เวลา พวกเขาสามารถทําหนึ่งกิจกรรม หรือทุกกิจกรรมตอไปนี้
 ออกแบบคําถามเกี่ยวกับเวลา และตรวจสอบวาเด็กๆรูวิธีอาน
เวลาหรือไม
 ใชภาพของนาฬกาที่ไมมีเข็มบอกเวลา บอกเวลาใหแกเด็กที่
มีอายุนอ ยและใหพวกเขาวาดภาพเข็มนาฬกาลงไป
 ใชภาพนาฬกาที่มีเข็ม และขอใหเด็กเขียนเวลาที่ใตภาพ
 ใหตารางแกนักเรียน ตารางนั้นมีรายการสถานที่ในโรงเรียน
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หรือบาน และเวลาที่พวกเขาตองพบ ในสถานที่นั้น จงมีความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับสถานที่พบปะ
เพื่อกระตุนเด็กที่อายุนอ ยกวาใหตระหนักเรื่องเวลา

ชวยจัดระเบียบตัวของทานเอง
มีวิธีการ 5 วิธีเพื่อชวยตัวทานเองในการจัดการเรื่องเวลา
1. ทําสิ่งที่ทานพูดวาจะทํา
2. เลนเกมกับตัวทานเอง ดูวาทานสามารถตั้งขีดจํากัด เวลา และทํามันเสร็จภายในเวลานั้น
3. แขงกับเวลา ทําลายสถิติเวลาของทานเองในการทําสิ่งตางๆ
4. ใหรางวัลตัวทานเอง หยุดพักเมื่อทานทํางานเสร็จ
5. บอกเพื่อน และขอใหเขากระตุนทานใหยึดมั่นกับตารางเวลาของทาน

เกมการทบทวน
กิจกรรมหนึง่ ทีส่ ามารถใชในทุกชัน้ เรียน เพือ่ ชวยใหเด็กๆเรียนรูก ารจัดการเวลา สถานที่ คน และสิง่ ของ
ก็คือศิลปะของการทบทวน เพื่อสรางการทบทวน คนตองจัดการสิ่งของ สิ่งพิมพ คน และเวลา การทบทวนที่
เด็กเปนคนนําสวนใหญสามารถเสร็จภายในเวลา 5-7 นาที ตอไปนี้เปนการทบทวนตัวอยาง และทักษะที่มนั พูด
ถึง 2 รายการ

เกมทิค แทค โท (โอเอ็กซ)
- การจัดการพื้นที่ เกาอี้ 9 ตัวถูกนํามาวางหนาหองเรียนเปน 3 แถวๆ ละ 3 ตัว
เมื่อทานเริ่ม ใหเตือนเด็กๆวา เมื่อเขาชนะใหนั่งลงกับทีมของเขาเปนแถวในรูปทิค แทค โท
(โอเอ็กซ)
- การจัดการสิ่งของ นักเรียนสรางคําถามจากสิ่งที่เขาไดเรียนรูเพื่อใชเปนการ
ทบทวนสําหรับเกมนี้
- การจัดการคน ตัดสินใจวาเกมจะถูกเลนเปนแถวตอแถว หรือจะสรางทีมขึ้นมา
หรือวาเลนแบบคนตอคน ในแตละครั้งที่เลนแขงขันซึ่งกันและกัน
- การจัดการเวลา บอกนักเรียนในหองวาเกมจะดําเนินตอไปนานเทาใด ตัวอยางเชน จาก 5 ถึง 8 นาที
หรือจนกระทั่งทีมหนึ่งชนะ
- วิธีการเลนเกม เด็กๆจะถูกถามคําถามโดยหัวหนา ถาคําตอบถูกตอง พวกเขาจะไดนั่งบนเกาอี้ 1ใน
9ตัว ที่อยูหนาหองอีกครั้งหนึ่ง พวกเขานั่งอยางมีหลักการ เกมดําเนินไปขณะที่คําถามถูกถามสลับกันไปจาก
ทีมหนึ่งไปสูอีกทีมหนึ่ง ตัวอยางเชน ถาทีมเด็กผูชายแทนดวย X และเด็กผูหญิงแทนดวย O เมื่อใดที่มีเด็กชาย
3 คน หรือเด็กหญิง 3 คน นั่งแนวขวาง แนวตั้ง หรือเปนแนวทแยงมุม ทีมนั้นจะไดรับการประกาศเปนผูชนะ
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เลือกคํา (Pick a word)
- การจัดการเวลา เกมนี้สามารถสิ้นสุดในเวลา 5-10 นาที
- การจัดการพื้นที่ กําหนดพื้นที่กระดาน ใชแผนกระดาษขนาด 8.5 นิ้ว X 11 นิ้ว หรือกระดาษขนาด 4
นิ้ว X 5 นิ้ว สําหรับเลนไพ สิ่งเหลานี้ถูกติดเทปเขากับกระดาน
- การจัดการสิง่ ของ คําสําคัญหรือวลี เพือ่ ทบทวนถูกพิมพบนหนาไพแตละใบขางใตแตละคําหรือวลี เปน
ตัวเลขซึ่งจะเปนเหมือนกับคาของแตม ดานหลังของไพอาจจะมีคําถามหรือคําบอกใบเพื่อชวยนักเรียนทบทวน
เนื้อหา
- การจัดการคน กําหนดทีมหรือสุมเลือกผูเลน จัดการวิธีการที่ทานจะกําหนด ผูเลนคนแรก คนที่สอง
ฯลฯ
วิธีการเลนเกม เด็กๆไปที่กระดานและเลือกไพ คนเดียวหรือกลุมชวยกัน พวกเขาอานออกเสียงขอเท็จ
จริง (ระหวาง 1-10) เกี่ยวกับหัวขอที่เลือก หากคําหรือหัวขอมีคา เทากับ 5 แตม พวกเขาสามารถทอง 5 ขอความ
จริง และไดรับ 5 แตมสําหรับทีมของพวกเขา หากพวกเขาไมสามารถทองขอเท็จจริง 5 ขอ พวกเขาไดจํานวน
แตมเทากับจํานวนขอเท็จจริงที่ให ไมมีการหักลบคะแนนสําหรับคําตอบที่ไมถูกตอง เมื่อคําใดถูกเลือกไปแลว
ทีมอื่นไมสามารถเลือกไพนั้นเปนครั้งที่สอง

ใชวรรณกรรมเด็ก
Rent Party Jazz โดย William Miller เมื่อแมของ Sonny ตกงานใน
รัฐนิวออลีนสระหวางความเศราสลด Jack ผูยิ้มแยม นักดนตรีแจสบอก Sonny
ถึงวิธีการจัดการ Rent Party เพื่อระดมเงินทีพ่ วกเขาตองการ แสดงใหหน็ วิธีการ
ที่ผคู นสรางความแตกตางเมื่อพวกเขาทํางานรวมกัน
The Dreamer (คนชางฝน) โดย Cynthia Rylant เรื่องนี้เปนเรื่องราว ที่มีภาพประกอบอยางสวยงามของ
ศิลปนศักดิ์สิทธิ์ผูซึ่งฝนถึงโลกและทุกสิ่งที่อาศัยอยูในโลก
Harriet Tubman: Conductor on the Underground Railroad ( Harriet Tubman :พนักงานเก็บคาโดยสาร
บนรถไฟใตดนิ ) โดย Ann Lane Petry หนังสือเลมนี้เลาเกี่ยวกับวิธีการที่ Minty หลบหนีไปทางเหนือและผูกมิตร
ในฟลาเดลเฟย ประสบการณของเธอกับรถไฟใตดิน กระตุนใหเธอกลับไป และนําคนอื่นๆไปสูอิสรภาพ
Kate from Philadelphia. The Life of Saint Katherine Drexel for Children (เคท จากฟลาเดลเฟย: ชีวิต
ของนักบุญแคทเธอรีน เดร็กเซลเพื่อเด็กๆ) โดย Patricia Edward Jablonski บุตรสาวของเศรษฐีนักธุรกิจชาวฟ
ลาเดลเฟย เคททิ้งความมั่งคั่งเพื่อรับใชประชาชนชาวอเมริกันพื้นเมืองทางตะวันตกของสหรัฐ

ใชดนตรี
สอนเพลง “ฉันเปนคนมีระเบียบ” (I Am Organized) ประพันธโดย Jo Mersnick และขับรองโดยใชทาํ นอง
เพลง “London Bridge”
Organized your time today, time today, time today,
Be on time so you can say, I am organized!
จัดการเวลาของทานวันนี้ เวลาวันนี้ เวลาวันนี้ จงตรงตอเวลา เพื่อทานจะพูดไดวาฉันมีระเบียบ
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Organized your desk today, desk today, desk today,
Make it neat so you can say, I am organized!
จัดโตะของทานวันนี้ โตะวันนี้ โตะวันนี้ ทําใหมันเรียบรอย เพื่อทานจะพูดไดวาฉันมีระเบียบ
Organized your thoughts today, thoughts today, thoughts today.
Think them out so you can say, I am organized!
จัดการความคิดของทานวันนี้ ความคิดวันนี้ ความคิดวันนี้ คิดออกมาเพื่อทานจะพูดไดวาฉันมีระเบียบ
Organized your work today, work today, work today.
Sort it out so you can say, I am organized!
จัดการงานของทานวันนี้ งานวันนี้ งานวันนี้ แยกชนิดมันเพื่อทานจะพูดไดวา ฉันมีระเบียบ
Organized your plans today, plans today, plans today.
Schedule them so you can say, I am organized!
จัดการแผนงานของทานวันนี้ แผนงานวันนี้ แผนงานวันนี้ จัดรายการมันเพือ่ ทานจะพูดไดวา ฉันมีระเบียบ

บทประพันธ
เลาเรือ่ งนีใ้ หนกั เรียนฟง และใหเวลาสําหรับพวกเขาไดอภิปรายวาการจัดการ
สิ่งแวดลอมของพวกเขาสามารถทําใหเกิดผลดีอยางไร

จัดการไปทีละอยาง
Jenna ตื่นขึน้ รูสึกมึนงงและเหนื่อย เธอเขานอนในเวลาทีเ่ หมาะสม แตใจของ
เธอหมุนควางดวยความตื่นเตนที่เธอจะมีบานใหมของพวกเขา แมและพอของเธอได
พูดคุยเกี่ยวกับการสรางบานในชวงปหนา และ Jenna ไมสามารถรอคอยที่จะมีหอง
ของเธอเอง เธอไดใชหองรวมกับนองสาวของเธอชื่อ Stephanie และเมื่อไมนานมานี้
เธอรูสึกมีความทุกขในหลายสิง่ ในความเปนจริงแลว พวกเขาแทบจะไมพูดกันเลย ยกเวนแตพูดวา “เอาเสื้อผา
ของทานออกจากเตียงของฉัน” หรืออะไรทํานองนี้
Jenna รูแคเพียงวาการมีหองของเธอเองจะแกปญหาได และความรูสึกสะเทือนใจนี้จะถูกทําใหดีขึ้น
“ฉันรูวาฉันจะมีความสุขในเวลานั้น” เธอสัญญากับตัวเอง
จาก Heartwaves: Daily Meditations for Children,
เขียนโดย Mary Bennett
ตีพิมพใหมโดยไดรับอนุญาต

การดําเนิ
นชีวติ
ในอนาคตเปนหลุมพราง
ชวงเวลาเดียวที่ฉน
ั มีคอื
วันนี้!
ฉันจะสรางความสงบสุขกับชีวิ
ตของฉันตามที่มันเปน
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บทที่ 12

ทักษะที่เกิ
ดขึ้นใหม

การแก้ไขปัญหา

ดังนั้นศักเคียสจึงวิ่งนําหนาไปปนขึ้นตนมะเดื่อเทศ เพื่อใหเห็นพระเยซูเจา
เพราะพระองคกําลังจะเสด็จผานไปทางนั้น (ลูกา 19: 4)

การไตรตรอง : ฉันสอนนักเรียนของฉันใหใชการแกไขปญหาในการกลับคืนดี
และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นอยางไร
ขั้นตอนการแกปญหาคือ

1. ตระหนักเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นและพยายามระบุ
สาเหตุ
2. สํารวจหาความจริงทั้งหมด
3. ระดมสมองเพื่อหาวิธีการที่เปนไปไดเพื่อแกไข
ความขัดแยง ใชการคิด “แลวถา” เพื่อคนหาผลที่
จะเกิดตามมา
4. ทิ้งวิธีการแกไขปญหาที่ไมเปนจริง หรือวิธีการ
แกไขปญหาที่จะสรางปญหาสําหรับคนอื่น
5. เลือกวิธีการแกไขปญหาหนึ่งวิธี ทําตามนั้นโดย
ตลอดและประเมินผล

คนที่รูวิธีการแกปญหา
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ระบุเรื่องและใหความสนใจ
ใชทักษะการเผชิญหนาที่มีประสิทธิภาพ
มองที่ความเปนจริง
ทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อแกไขปญหา
เปดใจใหกวาง
ไมเพงความสนใจเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของ
เขา/ เธอเอง
ไมยอมแพตอคํานินทา
ไมสรางปญหาใหคนอื่น
ไมปดโอกาสที่เปนไปได
ไมโกรธ ทําหนาไมพอใจ หรือปฏิเสธที่จะทํางาน
ทามกลางปญหา

การไตรตรองนําทาง

ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตัวฟงบทอาน
จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึก
รางกายของทานผอนคลาย รูส กึ วาเทาและขาของทานผอนคลาย
สังเกตแขนและศีรษะของทานรูสกึ หนัก การหายใจของทานชาลง
นึกภาพพระเยซูเจา กํ าลั งทรงพระดําเนินไปตามถนน
ที่เต็มไปดวยฝุน ในระหวางทางไปยังหมูบานเล็กๆ ชื่อเยริโค
พระองคอยูกับเพื่อนๆของพระองค: เปโตร ยากอบ และยอหน
ขณะที่พระเยซูเจาทรงพระดําเนินใกลเขาไปยังหมูบานเรื่อยๆ
พระองคสามารถไดยินเสียงของฝูงชนซึ่งไดออกมาเพื่อพบพระ
องค พระเยซูเจาทรงไดรับการสรรเสริญสําหรับเครื่องหมายและ
อัศจรรยตางๆ ที่พระองคทรงกระทํา
มีคนเก็บภาษีซง่ึ เปนคนรํา่ รวยมากคนหนึง่ ชือ่ ศักเคียสอยู
ในฝูงชน เขารูวาพระเยซูเจากําลังเสด็จมาและอยากพบพระองค แตตัวเขาเตี้ยเกินไป และมีฝูงชนจํานวนมาก
อยูขางหนาเขา ดังนั้น ศักเคียสคิดสักครูหนึ่ง มีความคิดหลายอยางเกิดขึ้นในหัวของเขาวาเขาสามารถทําอะไร
ได เขาเลือกความคิดหนึ่งที่เขาคิดวาจะดีที่สุด
ศักเคียสวิ่งแซงหนาฝูงชนไปและปนขึ้นไปบนตนมะเดื่อเทศ เขารอที่นั่นจนกระทั่งพระเยซูเจาเสด็จผานมา ทาน
คิดวาสิ่งนี้เปนการแกปญหาของศักเคียสหรือไม
นึกภาพในใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ขณะทีพ่ ระเยซูเจาเสด็จใกลเขามายังจุดที่ศกั เคียสกําลังรออยู เก็บภาพนี้ใน
ใจของทาน ขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้นอยางชาๆ บัดนี้ใหทานหยิบสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมาและ
วาดภาพของสิ่งที่ทานเห็นหรือไดยินระหวางการไตรตรองนี้
เมื่อเด็กสวนใหญวาดภาพของเขาเสร็จแลว ขอใหเขาพิจารณาภาพของเขาและบรรยายสิ่งที่พวกเขาเห็น
หรือไดยิน

รวมในการอภิปราย
 ทานคิดวาแผนของศักเคียสเปนการแกปญหาทีด่ สี าํ หรับปญหาของเขาหรือไม ทําไม หรือทําไมจึงไม
 บางครั้งชีวติ ทําใหเรามีปญ
 หาเหมือนอยางที่เกิดกับศักเคียส และเราจําเปนตองคิดหาแผนการ บาง
ปญหาอาจแกไขไดงายกวาปญหาอื่นๆ ใหระดมความคิดปญหาที่อาจจะงายตอการแกไขและเขียน
มันบนกระดาน ใหเด็กๆ บอกวิธีการแกไขปญหาหนึ่งหรือสองวิธีเพื่อแกไขปญหาแตละอยาง
 เราสามารถเขาใกลพระเยซูเจามากขึ้นไดอยางไร โดยผานทางการแกไขปญหาของเรา

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขอใหเด็กๆ เขียนปญหาที่แกไขไดยากมากกวาในสมุดบันทึกการไตรตรองของเขา บอกพวกเขาวาทาน
จะอานปญหาและแนะนําวิธีการหนึ่งวิธีที่อาจจะแกไขปญหานั้นได หากพวกเขาไมตองการมีสวนรวมในปญหา
นั้นบอกพวกเขาใหพับหนานั้น เพื่อวามันจะยังคงเปนสวนตัวและทานจะไมอานสิ่งที่พวกเขาเขียน
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เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้
ไมวาเราทําอะไร เรามักจะมีปญหาเสมอ แตสิ่งที่แยกคนดีออกจากคนสําคัญเปนความสามารถในการ
เอาชนะอุปสรรคเหลานี้
การแกไขปญหาเปนทักษะทีส่ ที่ เ่ี ด็กๆถูกคาดหวังใหทาํ เมือ่ พวกเขาถูกฝกใหมวี นิ ยั ดวยกันกับการฟง การ
ทําตามคําสั่ง และการเขาใจกฎเกณฑ การแกไขปญหาชวยสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในหองเรียน เมื่อครู
ใหความสนใจตอทักษะเหลานี้
ทักษะในการแกไขปญหา เปนทักษะความมีวินยั ในตนเองทีเ่ กิดขึ้นใหม หมายความวามันจะยากสําหรับ
เด็กในชัน้ อนุบาลถึงระดับมัธยมปลายทีจ่ ะแสดงดวยตนเองโดยปราศจากการกระตุน คนเริม่ แสดงใหเห็นวาพวก
เขาสามารถเขาใจทักษะนี้อยางถองแท เมื่อพวกเขารูสึกสบายใจในการเผชิญหนาคนอืน่ ๆ การเผชิญหนาเปนคํา
ในแงบวก ซึ่งมีความหมายเรียบงายวา “มาอยูตอ หนากัน”
เมื่อเราแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับทั้งสองฝาย เรารอจนกระทั่ง เราสามารถเขาใจปญหาจากมุมมอง
มากกวาหนึ่งมุม เราคิด: ฉันจะกลาวถึงปญหาจากสองมุมมองที่แตกตางกันไดอยางไร วิธีการแกไขปญหาใดที่
จะทําใหเราทั้งคูเปนผูชนะ
 เพื่อชวยใหเด็กๆ พัฒนาทักษะนี้ พวกเขาสามารถไดรับการสอนหลักการสําคัญบางประการ
 ปญหาไมสามารถไดรับการแกไขโดยการใชกําลัง แตโดยการพูดคุยกัน
 การเสียสละเวลาสามารถนํามาใชเพื่อเตรียมพรอมเพื่อพดคุยเกี่ยวกับปญหา
 ผูคนตองทํางานเพื่อแกไขปญหาเพื่อวาสิ่งเดียวกันนี้จะไมเกิดขึ้นอีกในโอกาสตอไป
 เด็กเล็กสามารถถูกถามวา “ทานจะทําอะไรเพื่อแสดงวาทานเสียใจ” เมื่อพวกเขารูวาเขาไดเปนตน
เหตุทําใหเกิดปญหาตอคนอื่น
 เด็กๆสามารถไดรับการสอนวาพวกเขาไมสามารถกัไขปญหา โดยการทําใหเกิดปญหาตอคนอื่น

การสัญญา
วิธกี ารหนึ่งเพื่อแกไขปญหาก็คอื การเขียนสัญญา สอนนักเรียนวาสัญญาเปนขอตกลงที่เขาสูค วามรับผิด
ชอบรวมกัน มันรวมถึงคํากลาวซึ่งกลาวอยางชัดเจนถึงจุดประสงคของสัญญา คนรางสัญญาขึ้นมาควรอยูในกร
อบควาคิดแงบวกและตองการหาทางแกไขปญหา พวกเขาถาม: “ทานตองการหาวิธีการใหมเพื่อทําสิ่งตางๆใช
หรือไม” คนที่รางสัญญาทํามันเปนลายลักษณอักษร และเขียนรายการสิ่งที่แตละฝายตกลงจะทํา พวกเขาลง
นามสัญญา และตกลงเห็นชอบวันเริ่มสัญญา
นักเรียนควรเรียนรูหลักการของการไมเห็นชอบ ที่สําคัญทีส่ ุด มันใชไดท่ไี มเห็นดวย คนที่ไมเห็นดวยไม
แปลกหรือเลว เมื่อคนไมเห็นดวยกับความคิด ไมไดหมายความวาความคิดของคนนั้นไมสําคัญ คนสามารถไม
เห็นดวยและยังคงเคารพและไวใจซึ่งกันและกัน
เมื่อคนสองคนไมเห็นพองกัน ไมไดหมายความวาคนหนึ่งถูกและอีกคนหนึ่งผิด หรือวาพวกเขาโกรธ
หรือวาไมชอบซึ่งกันและกัน ไมใชวาการไมเห็นดวยทั้งหมดตองจบลงดวยการที่ทั้งคนสองคนเห็นดวยตรงกัน
ทานสามารถตกลงกับสิ่งที่ไมเห็นดวย นี่คือขั้นตอนสําคัญที่ตองรับในการเรียนรูเพื่อแกไขปญหา
ขอขัดแยงมักเกิดขึน้ เมื่อคูก รณีพยายามแกไขปญหา มีวธิ กี ารพื้นฐาน 5 วิธที ่ผี ใู หญใชเมื่อแกไขขอขัดแยง
1. การแขงขัน คนหนึ่งพยายามที่จะครอบงํา
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2. การปรับตัว คนหนึ่งยอมวางมือจากตําแหนงของเขา
3. การหลีกเลี่ยง คนตองการเวลา เพราะปญหาเปนสิ่งเล็กนอยหรือเปนอันตรายที่จะเผชิญ
4. การประนีประนอม ทั้งสองฝายฟง เจรจาตอรองและผอนสั้นผอนยาว แตละคนชนะบางอยาง และ
พายแพบางอยางในการอภิปรายกัน
5. การรวมมือ นี่เปนสถานการณชนะดวยกันทั้งสองฝาย คูกรณีชี้แจงขอบขายของขอตกลง และขอโต
แยง พวกเขาดูทางเลือกและหาทางออกที่สามารถตกลงรวมกันได
วิธีการเหลานี้สามารถปรับและสอนใหแกเด็กๆ เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแกไขขอขัดแยง

คําศัพททักษะ
ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพื่อชวยเสริมทักษะในการแกไขปญหา
 ทานรูหรือไมวาเด็กคนอื่นที่มีปญหานี้ ไดแกไขมัน
 ทานตองการใหฉันบอกวาคนอื่นที่มีปญหาเชนนี้ แกไขมันอยางไรใชหรือไม
 ถาความพยายามไมเกิดผลแลวทานจะเต็มใจทําอะไร
 ฉันเขาใจสิ่งที่ทานกําลังพูด และฉันคิดวาเราสามารถจัดการมันได
 ขอมูลนั้นสัมพันธกับปญหาในปจจุบันของทานอยางไร
 เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปญหานี้ในเวลานี้หรือในภายหลังก็ได ทานชอบแบบใดมากกวา
 ฉันอยากฝกวิธีอื่นบาง เพื่อจัดการกับปญหานี้ถามันเกิดขึ้นอีก
 ใชเวลาสองนาทีเพื่อคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น และเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับมันหลังจากนั้น
 ปญหาไมสามารถไดรับการแกไขดวยการใชความรุนแรงแตดวยการพูดคุย

ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ทายทีส่ ดุ เด็กๆ ควรจะเขาใจวาผลลัพธเปนผลทีเ่ กิดตามมาจากสถานการณของปญหา สิ่งเหลานีค้ อื ตัว
บงชี้สําคัญสําหรับผลลัพธ:
 ทุกการกระทํามีปฏิกิริยาเกิดตามมา
 ผลลัพธมีความสําคัญตอการสอนบทเรียน
 ในกรณีสวนใหญ ผลลัพธสามารถเจรจาตอรองกันได
มีผลลัพธสามรูปแบบ: เปนธรรมชาติ และสมเหตุผล บังคับตัวเอง และผูใหญบังคับ ผลลัพธที่เกิดจาก
ผูใหญบงั คับจะมีข้นึ เมื่อเกิดความรุนแรงมากตอสิทธิ์ของผูอื่น ทั้งนี้อาจเปนเพราะบางคนตกอยูใ นอันตรายทาง
กายหรือทางจิต บางคนขมเหงดวยนํ้าเสียงหรือทาทาง หรือบางคนไมสามารถควบคุมได และไมสามารถใช
เหตุผลดวย
ผลลัพธถูกผูใหญกําหนดดวย เมื่อคําแนะนํา หรือการลงโทษดวยคําพูดไมชวยใหคนแกไขพฤติกรรมที่
ไมเหาะสมของเขา หรือเด็กๆ มาถึงขั้นตอนบางอยางในกระบวนการความมีวินัยในหองเรียน
ในกรณีอื่นๆคนอาจเกิดความตระหนักวา พวกเขากําลังมีความยากลําบากในการทําตามขั้นตอนหรือ
กฎเกณฑ พวกเขาสามารถตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได แผนการปฏิบัติที่เขาเลือกเรียกวา ผลที่เกิดจากการบังคับ
ตนเอง ผลที่เกิดจากการบังคับตนเองหรือเกิดจากผูใหญบงั คับอาจจะงายสําหรับคนหนึง่ แตยากสําหรับคนอื่นๆ
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แตเมื่อใครคนหนึ่งเต็มใจทีจ่ ะรับผลที่เกิดขึ้นกับการกระทําของเขา นั่นแสดงวาพวกเขาตองการที่จะควบคุมชีวิต
ของเขาเอง
ตอไปนีเ้ ปนผลลัพธตวั อยางสองสามประการซึง่ สามารถนําไปใชในหองเรียนของทาน นักเรียนสามารถ:
 แยกตัวของเขา/ เธอออกไป เมื่อชั้นเรียนทําโครงการพิเศษ เขาหรือเธอสามารถเสนอทํางานบาง
อยางเพื่อจะชวยสภาพแวดลอมของหองเรียนหรือโรงเรียนในระหวางเวลานั้น
 เขียนรายการ 5 อยางที่เด็กสามารถทําเพื่อแสดงความเขาใจเรือ่ งกฎเกณฑท่ไี มไดรบั การปฏิบตั ติ าม
 เขียนรายการคุณสมบัตทิ ่ดี ที ่สี ุดของเขา / เธอ 7 ขอแลวแบงปนรายการนั้นกับผูใหญคนอื่น นักเรียน
บอกกับอีกคนหนึ่งถึงสิ่งที่เขา / เธอไดทํา และทําไมนักเรียนทําโครงการนี้ และขอคําแนะนําของ
ผูใหญ

วิธีการที่ไดผล
นักศึกษาชั้นปสองจํานวนสองคนและปสุดทายหนึ่งคนถูกจับเพราะหยิบโดนัทจากถาดอาหารซึ่งถูก
เตรียมไวสําหรับแขกที่จะมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนั้น ดวยความเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งที่พวกเขาไดทํา นักศึกษา
สองคนไดไปพบอาจารยคนที่จดั เตรียมอาหาร
อาจารย ดวยความที่รูวาชายหนุมทั้งสามคนไดเรียนจบหลักสูตรหนึ่งปเต็มเกี่ยวกับการเรียนรูเพื่อการ
มีวินัยในตนเองมาเรียบรอยแลว เริ่มสรางแบบและใชทักษะในการเผชิญหนาติดตามผลอยางใกลชิด
หลังจากการทักทายเบื้องตนและจับมือกันแลว อาจารยก็หันไปทางนักศึกษาชั้นปสุดทายและกลาววา
“บอกฉันซิวาเกิดอะไรขึ้น” นักศึกษาปสุดทายผูมีพรสวรรคดานการละครเริ่ม “ โอ ! กาแฟคั่วแบบฝรั่งเศสที่
ทานวางไวมีกลิ่นหอมมากเลย ฉันถูกลอใจใหไปที่หนาตาง เมื่อฉันเห็นโดนัทที่เยายวนทําใหฉันอดใจไมไดและ
ฉันจึงหยิบมาสองสามชิ้น แตฉันมาอยูตรงนี้เพื่อจะบอกทานวา ฉันรูสึกเสียใจ”
โดยไมโตตอบตอสิ่งที่นักศึกษาชั้นปสุดทายไดกลาว อาจารยไดถามนักศึกษาชั้นปที่สอง 2 คนวาเกิด
อะไรขึ้น คนแรกตอบวา “ ออ! พวกเรากําลังจะหยิบโดนัทสักสองสามชิ้นดวย แตกอนที่เราจะหยิบได นักศึกษา
ปสุดทายก็โดนจับเสียกอน แมวาพวกเราจะไมไดหยิบโดนัทไปเลยก็ตาม เราก็ถูกกลาวโทษวาไดหยิบดวย”
อาจารยใชเวลาสักครูเ พือ่ แยกแยะระหวางสิง่ ที่เธอกําลังรูส กึ กับความจริงที่เธอเพิง่ จะไดยนิ ดวยนํ้าเสียงเรียบๆ
เธอขอบคุณชายหนุมสําหรับความเต็มใจในการเลาปญหา แลวถามวา “พวกทานจะชดใชอยางไร”
“ขอโทษครับ” นักศึกษาปสุดทายกลาว
“ทานจะชดใชสงิ่ ที่ทา นหยิบไปอยางไร” อาจารยตอบ “ทานเพิ่งจะกินอาหารเชาบางสวนทีฉ่ ันไดเตรียม
ไวสําหรับแขกของฉัน ฉันตองการใหทานชดใชสิ่งที่ทานไดหยิบไป”
“ฉันไมสามารถทําสิ่งนั้นได” นักศึกษาปสุดทายกลาว “เราไมไดรับอนุญาตใหออกนอกมหาวิทยาลัย
ในระหวางวันที่มีการเรียนครับ”
นักศึกษาชั้นปที่สองพยายามที่จะชวยเหลือ “ เขาสามารถที่จะชดใชโดนัทดวยสิ่งอื่นจากตูขายของ
อัตโนมัตขิ องมหาวิทยาลัยไดไหมครับ” คนหนึ่งพูด
“นั่นก็ดีเหมือนกัน” อาจารยกลาว “ฉันตองการใหทานทําสิ่งนั้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได นี่เปนสิ่งที่
ทานเห็นดวยใชหรือไม”
นักศึกษาปสุดทายสั่นศีรษะอยางไมเต็มใจ “ครับ ฉันคิดวามันนาจะดี”
อาจารยจับมือกับนักศึกษาทั้งสามคน และขอบคุณพวกเขาสําหรับความชวยเหลือของพวกเขาในการ
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แกไขปญหา เธอไดดําเนินการสนทนาอยางเปนธรรม และไมไดสงผานการพิจารณาคดีหรือการตําหนิ เธอเนน
เพียงแควิธีการที่ใหปญหานั้นไดรับการแกไขและใครเปนผูแกไขมัน

กิจกรรม
ขั้นตอนการใชผลลัพธที่เกิดขึ้นในหองเรียน
มี 3 ขั้นตอนที่ชวยนักเรียนใหรูและแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียน ขั้นตอนมีดงั นี้:
1. เลือกผลลัพธจากรายการที่แสดงในบัตรผลลัพธ (หรือผลลัพธอื่นๆ ที่ทานไดคิดขึ้นสําหรับชั้นเรียน
ของทาน)
2. เขียนจดหมายถึงพอแมของเขาหรือเธอ หรือครูใหญ บรรยายถึงสิง่ ทีท่ า นทําและวิธกี ารทีท่ า นวางแผน
เพื่อแกไขมัน
3. สงจดหมาย อภิปรายเนื้อหา ขอใหผูปกครองลงนามจดหมายและสงมันกลับมาใหครู
เมื่อเด็กๆไมสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาดวยเพียงคําพูดเตือนเทานั้น พวกเขาไดรับการ
แนะนําใหเลือกผลลัพธจากบัตรขางลางนี้ ถาพฤคิกรรมไมดนี ย้ี งั คงดําเนินตอไป พวกเขาเคลื่อนไปขัน้ ตอนที่สอง
และวาดภาพ หรือเขียนจดหมายถึงพอแมหรือครูใหญ จดหมายนี้วางอยูบนโตะของพวกเขา ถาหากพฤติกรรม
กาวราวของพวกเขายังคงดําเนินตอไป พวกเขาเคลื่อนไปอยูข้นั ตอนทีส่ ามและจดหมายนี้ถกู สงและอภิปรายกับ
ผูใหญ
บัตรผลลัพธที่เกิดขึ้น
ชื่อ :…………………………………………………………………………………………
ถาฉันรบกวนชั้นเรียนดวยการทําผิดกฎฉันจะ:
1. เขียนคําขอโทษ
2. ไมไดรับสิทธิพิเศษ
3. ไมไดรับ
หา
สิบ
สิบหานาที ของเวลาพัก
4. ทําหนาที่บางอยางเพื่อแสดงวาฉันเสียใจ

มันเปนการพูดไรสาระใชหรือไม
เด็กๆระดับประถมศึกษารูสกึ เปนภาระผูกพันทางศีลธรรมทีต่ อ งรายงานตอผูใ หญเมือ่ กฎถูกละเมิด เมือ่
เด็กๆ อายุ 5-7 ป สถานการณนี้สามารถจัดการไดอยางงายดายมาก โดยใชวิธีการเริ่มเรื่องวิธีหนึ่งในบรรดาวิธี
การเหลานี้
 ขอบคุณอยางสุภาพตอเด็กสําหรับการรายงาน ไมตองทําอะไรอื่นอีก
 ถามเด็กวา “ที่ทานบอกฉันนี้เพราะวาทานตองการใหฉันทําอะไรบางอยาง หรือเพียงตองการบอก
ใหฉันรูเทานั้น” ถาพวกเขาตองการใหทา นทําอะไรบางอยาง สงเสริมใหพวกเขาทํางานกับทานเพื่อ
แกไขปญหา
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 สรางกลอง “ฉันเปนพยาน” และใหเด็กๆ วาดภาพ หรือเขียนปญหาที่พวกเขาพบ บนบัตรขนาด
5 นิ้ว X 8 นิ้ว และใสมันลงในกลอง เปดกลองเปนระยะๆ และทบทวนในเรื่องที่พวกเขามีโดยการ
พูดเกี่ยวกับแตละปญหา
สอนเด็กเล็กๆวา พวกเขารับผิดชอบตอการกระทําของพวกเขาโดยการชวยเหลือพวกเขาใหเขาใจความ
แตกตางระหวางการกระทําที่เหมาะสมและไมเหมาะสม ใชวิธีการสอนซึ่งจะชวยเด็กๆ เรียนรูพฤติกรรมในชั้น
เรียนที่เปนที่ยอมรับได สอนพวกเขาวามีผลลัพธเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทําที่ไมเหมาะสมเกิดขึ้น
ขั้นตอนตัวอยางสําหรับการสอนผลลัพธที่เกิดขึ้น
ผลลัพธเปนสวนหนึ่งของการแกไขปญหา มันสําคัญที่จะสอนเด็กๆถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อกฎถูกละเมิด
ตอไปนี้เปนวิธีการตางๆ หลายวิธีสําหรับวินัยของหองเรียนซึ่งสามารถนํามาใชไดตลอดป ทานอาจจะพบวามัน
มีประโยชนในการเปลี่ยนวิธีการตางๆ ตามปญหาที่ถูกกลาวถึง

วิธีการ 1
ขั้นตอน 1
เลือกหนึ่งในรายการตอไปนี้:
 ใหคาํ ใบแกเด็กวาเขาหรือเธอกําลังประพฤติตวั ไมเหมาะสม ใชความใกลชดิ และเดินเขาไปใกลเด็ก
 ถามคําถามเด็ก 1 ขอ
 ลดเสียงของทานใหเบาลงเพื่อเปนสัญญาณใหเด็กตั้งใจฟง
 เปลี่ยนทิศทางพฤติกรรมของนักเรียน

ขั้นตอน 2
เลือกหนึ่งในรายการตอไปนี้
 ตักเตือนดวยวาจา
 นัดพบเด็กในภายหลัง
 ใหเด็กหยุดพักในการประชุม
 บอกเด็กๆวาพวกเขาหรือเธอกําลังขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสิทธิพิเศษ

ขั้นตอน 3
 ใหเด็กทําแผน พวกเขาสามารถถามตัวเองวา : ฉันไดทาํ อะไร ฉันสามารถทําอะไรที่แตกตางในครั้ง
ตอไป
 โทรศัพทหาผูปกครอง

ขั้นตอน 4
 พบกับผูปกครอง
 ทําสัญญากัน
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ขั้นตอน 5
 พบกับผูอํานวยการของการศึกษาดานศาสนา

วิธีการ 2
1. ใหโอกาสเด็กหนึ่งครั้งเพื่อแกไขตัวของเขาหรือเธอเอง ถาเขาหรือเธอไมแกไขพฤติกรรม ใหดําเนิน
การตามขั้นตอนตอไปนี้ตามลําดับ
2. สื่อสารกันระหวางเด็กกับครู
3. แจงเตือนผูปกครอง ( ประกาศเตือนเปนลายลักษณอักษร โทรศัพทหา แจงเตือนนักเรียน)
4. ติดตอสื่อสารดวยวาจากับพอแม (เด็กและครู หรือครูใหญพูดคุยกับพอแม)
5. การพบปะกับครูใหญ พอแม นักเรียน ครูใหญอธิบายสถานการณและรับ
คําสัญญาจากเด็ก พอแมไดรับการแจงเตือนเกี่ยวกับขั้นตอนตอไป
6. การพบปะกันครัง้ ทีส่ องกับพอแม เด็กจะถูกเรียกออกจากหองเรียน พอแม นักเรียน
ครู ครูใหญจะมาถึงการตกลงรวมกันเกี่ยวกับแผนพฤติกรรมกลุม
ขั้นตอนตอไปจําเปนตองรวมมือกับขั้นตอนทางวินัยของโปรแกรมการหลอ
หลอมความเชื่อของวัดหรือของโรงเรียน
7. ถูกพักการเรียนโดยไมใหเขาหองเรียนตามปกติ (สามารถถูกทําซํ้า)
8. ถูกพักการเรียน (1-15 วัน)
9. การไลออกเปนขั้นตอนสุดทาย

วิธีการ 3
แผนนี้ถูกพัฒนาขึน้ และถูกใชโดยครูหลายคนที่ทาํ งานกับนักเรียนวัยรุน ระดับมัธยมตนและมัธยมปลาย
ภายใตแตละขั้นตอนของทัง้ สีข่ ้นั ตอนที่เขียนรายการไวขา งลางนี้มที างเลือกไวให นักเรียนไดรับการสอนวาทาง
เลือกใดทางเลือกหนึ่งอาจจะถูกใชโดยครูหลายคน เพราะวาครูชอบทํางานกับเด็กๆดวยวิธีท่แี ตกตางกัน และ
เพราะวาสภาพแวดลอมของหองเรียนเหมาะสําหรับรูปแบบภาระรับผิดชอบตางกัน จึงมีทางเลือกไวให
1. ครั้งแรกที่วัยรุนประพฤติไมเหมาะสม ขึ้นอยูกับพฤติกรรม หนึ่งในรายการตอไปนี้จะเกิดขึ้น
 ครูคําสอน หรือครูจะเตือนวัยรุนคนนั้นดวยสายตาหรือจะเรียกชื่อวัยรุนคนนั้น
 ครูคําสอนอาจจะยืนใกลเด็กคนนั้น หรือถามคําถามเขาหรือเธอ
 ครูคาํ สอนอาจจะเปลี่ยนนํ้าเสียงของเขาหรือของเธอ หรือเปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุนคนนั้นใหม
2. ครั้งที่สองที่เด็กวัยรุนประพฤติไมเหมาะสม เขาหรือเธออาจจะไดรับการเตือนดวยวาจา หรือครูคํา
สอนอาจจะเลือกรอพิจารณาเรื่องไว ครูคําสอนอาจจะนัดหมายเพื่อพูดคุยกับเด็กหรือบอกเขาหรือเธอวานี่เปน
คําเตือนครั้งสุดทาย
3. ครั้งที่สามที่เด็กวัยรุนประพฤติไมเหมาะสม ครูคําสอน หรือครูอาจตองการสื่อสารสื่อสารกับผู
ปกครอง หรือทํางานรวมกับครูคําสอนหรือครูหลังเลิกเรียน ครูคาํ สอนหรือครูอาจตัดสินใจทําสัญญากับวัยรุน
หรือประกาศการหักคะแนน หรือตัดสิทธิ์พวกเขาในการเขารวมในกิจกรรม
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4. กรณีครั้งที่สี่ของการประพฤติไมเหมาะสม โดยปกติตอ งการการสื่อสารกับผูปกครอง และผูอํานวย
การการศึกษาดานศาสนาหรือครูใหญ

วิธีการ 4
บัตร รอ คิด วางแผน ตามแบบทีแ่ สดงไวสามารถนํามาใชเมื่อเด็กไดรับการเตือนดวยวาจาไปแลว และ
ยังไมสามารถควบคุมตัวเขาหรือเธอได วางบัตรหนึ่งใบจากบัตรเหลานี้บนโตะของวัยรุน นี่เปนสัญญาณวาเขา
ควรจะหาที่นั่งและนั่งลง และพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําของพวกเขา
ครูคาํ สอนตรวจสอบเปนเวลาหลายนาทีเพือ่ พูดคุยกับวัยรุน และเรียนรูแ ผนทีเ่ ขาหรือเธอจะใช เพือ่ กลับ
มาอยูกับชั้นเรียน แลวเด็กสามารถกลับมารวมกับกลุมไดใหม ถาเกิดความยุง ยากขึ้นอีกเปนครั้งที่สอง พวกเขา
จะถูกสงบัตรรอ คิด วางแผน (WTP) และตอนนี้ตองเขียนคําตอบสําหรับคําถามหลายขอซึ่งเขียนอยู ที่ดานหลัง
ของบัตร บัตรนี้ถูกสงไปที่บานและใหผูปกครองลงชื่อ

รอ

1. ทักษะอะไรที่ทา นไมไดกําลังใชเมื่อทานไดรับบัตรใบนี้

คิด

2. ทานควรปฏิบัติอยางไรถาทานกําลังใชทักษะนี้

วางแผน

3. แผนของทานในการกลับไปรวมกับชั้นเรียนอีกครั้งคืออะไร

การหยุดพักชั่วคราว
การใหเด็กหยุดพักชั่วคราว สามารถเปนกลวิธีที่ไดผลมาก มันใหโอกาสพวกเขาเพื่อแยกความจริงจาก
ความรูสึก (ทักษะความมีวินัยในตนเองที่ยาก) และเพื่อสงบใจ พวกเขาสามารถพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
และเขียนหรือวาดภาพเรื่องราวของเขา พวกเขาสามารถตั้งเปาหมายสําหรับสิ่งที่เขาวางแผนเพื่อทําในโอกาส
ตอไป
ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการใชการหยุดพักชั่วคราว คือการสนทนาที่เกิดขึ้นระหวางเด็กกับผูใหญ บาง
คนพบวามันมีประโยชนที่ใหเด็กๆตอบคําถามอยางสมบูรณดวยการเขียน หรือการพูด ถาเขาถูกใหพักชั่วคราว
 ฉันคิดวาทําไมฉันจึงถูกใหพักชั่วคราว
 เรื่องราวในดานของฉันคืออะไร
 อะไรที่ฉันคิดวาควรเกิดขึ้นตอไป
จงระมัดระวังอยาใหเด็กหยุดพักชั่วคราว หรือใชการลงโทษทางวินัยใดๆสําหรับเรื่องราวนั้นๆ เพียง
เพราะวาทานรูสึกเหนื่อยหรืออารมณไมดี
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วิธีการแกปญ
 หาสามวิธี
สอนนักเรียนในระดับกลางวาปญหาสามารถจัดการไดดวยวิธีการหนึ่งในสามวิธี : อยางเฉื่อยๆ อยาง
กาวราว หรืออยางแนวแน ชวยใหเด็กๆเขาใจความแตกตางระหวางสามวิธีการเหลานี้ อภิปรายสถานการณดงั
ตอไปนี้ สนับสนุนวิธีการที่แนวแนเมื่อใดก็ตามที่เปนไปได
ผูปกครองบอกทานวา ทานตองทําความสะอาดหองที่ไมเรียบรอยและสกปรกของทาน กอนที่จะออก
ไปนอกบาน
ก) จางนองชายหรือนองสาวทําใหทาน (วิธีการแบบเฉื่อยๆ)
ข) เริ่มทําความสะอาดหองของทานทันที หรือตอรองเกี่ยวกับเวลาที่ทานวางแผนทําความสะอาดหอง
ของทาน (วิธีการแบบแนวแน)
ค) โกรธและตะโกน “ทานไมยุติธรรม มันเปนหองของฉันและฉันชอบมันรกและสกปรก ทําไมฉันไม
สามารถปลอยใหมนั อยูในสภาพที่ฉันชอบ” (วิธีการแบบกาวราว)

เก็บบันทึก
ขยายขนาดและทําสําเนาแบบฟอรมตอไปนี้ เพื่อชวยเด็กๆใหเรียนรูวิธีการที่ดีกวาในการแกไขปญหา
เก็บสําเนาของแผนที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษรในแฟมขอมูลของเด็กแตละคน

ฉันสามารถทําแผน
1. ฉันไมไดทําตามกฎ นี่คือสิ่งที่ฉันทํา
..................................................................................................................................
2. มันมีผลกระทบอยางไรตอ:
ครู.................................................................................................................................
นักเรียน......................................................................................................................
ฉัน................................................................................................................................
3. สามสิ่งที่ฉันสามารถทําเพื่อชวยตัวฉันเอง คือ:
ก)................................................................................................................................
ข)................................................................................................................................
ค)................................................................................................................................
4. โอกาสตอไปฉันจะ:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
นักเรียน........................................................................................................................
วัน เดือนป..................................................................................................................
ครู...............................................................................................................................
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ใชวรรณกรรมเด็ก
Fablesโดย Arnold Lobel นิทานดั้งเดิม 20 เรื่อง โดย Lobel เลาเกี่ยวกับเครื่องแตงกายของตัวละคร
สัตว จากจระเขถึงนกกระจอกเทศที่คิดคนปญหาของพวกมัน นิทานแตละเรื่องใหบทเรียนหรือคติธรรม Caldecott,1981
นาง Frisby และหนูแหง NIMH (Mrs. Frisby and the Rats of NIMH), โดย Robert. C. O’Brien ดวย
ไมมีใครชวยเหลือเธอกับปญหาของเธอ หนูแมหมายตัวหนึ่งมาเยี่ยมหนูแหง NIMH ซึ่งเสนอวิธีการแกปญหาที่
ยอดเยี่ยมเพื่อทําให Timothy ลูกชายของเธอปลอดภัย เพื่อเปนการตอบแทน Mrs. Frisby ใหการดูแลพวกมัน
อยางดีและชวยชีวิตของพวกมัน Newbery 1972
คลาราผูนารักกับผาหมอิสรภาพ (Sweet Clara and the Freedom Quilt ) โดย Deborah Hopkinson
Clara ไดรับความชวยเหลือจากคนอื่นๆในบริเวณแมนา้ํ บานเรือน และจุดสังเกตเมื่อเธอปกผาหม ดวยลวดลาย
แผนที่ ซึ่งนําทางเธอและคนอื่นๆ จํานวนมากไปสูอิสรภาพ เด็กผูหญิงทาสที่กลาหาญคนนี้แสดงบทบาทที่ไม
ธรรมดานี้ในรถไฟใตดิน
ผานดวงตาของฉัน (Through My Eyes):อัตตชีวประวัติของ Ruby Bridges (The Autobiography of
Ruby Bridges) Ruby นักเรียนผิวดําคนแรกที่มาเรียนในโรงเรียนซึ่งกอนหนานี้มีการแบงแยกกลุมในป 1960
เลาเรื่องราวของเธอเองรวมถึงคําวิจารณของผูใหญรายงานขาวของสมัยนั้น และความทรงจําสวนตัวเกี่ยวกับ
ประสบการณที่เกิดกับเธอขณะที่เธอเปนเด็กอายุ 6 ขวบวาเปนอยางไร

ใชคํากลอน
ในบทกลอนทีใ่ ชในระดับประถมนี้ เด็กๆอภิปรายถึงการนําความเปนเจาของมาเปนปญหา พวกเขาเรียน
รูวาการใชวลี “ฉันไมรูวาสิ่งนี้เกิดขึ้นอยางไร” ไมไดแกไขปญหา

ฉันไมรูวาสิ่งนี้เกิดขึ้นอยางไร
อยาถามฉันวาสิ่งนี้เกิดขึ้นอยางไร
เพราะฉันไมรูจริงๆ
วาเจาขวดโซดาบัดซบนี้
ปกบนหัวแมเทาของฉันไดอยางไร
ฉันกําลังสาละวนกับเรื่องของฉัน
ฉันไมไดทําอะไรเลย
ฉันนั่งตรงนี้อยางเงียบๆ
แลวทันใดนั้นเอง.......เปรี้ยง!
ฉันเหลียวดูวาเกิดอะไรขึ้น
และเห็นขวดอยูตรงนั้น
ฉันไมรูวามันมาจากที่ใด
ฉันไมรูจริงๆ ฉันสาบาน
......ภาพประกอบและบทกลอนโดย Christine Ryktarsyk
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บทที่ 13

ทักษะที่เกิ
ดขึ้นใหม

การเริมต้ นแก้ไขปัญหา

แตเขานําคนอัมพาตนั้นผานฝูงชนเขาไปถึงพระเยซูเจาไมได
เขาจึงเปดหลังคาบานตรงที่พระองคทรงประทับอยู
แลวหยอนแครที่คนอัมพาตนอนอยูลงมาทางชองนั้น (มาระโก 2:4)

การไตรตรอง : ฉันชวยนักเรียนของฉันใหพัฒนาทักษะเพื่อนําขาวดีของพระวาจาสูโลกอยางไร
ขั้นตอนสูการเริ่มตนแกไขปญหา

คนที่รูวิธีการเริ่มตนแกไขปญหา

1.
2.
3.
4.
5.








เขาถึงตนกําเนิดของปญหาเสมอ
พูดปญหาทั้งหมดกับคนกลางหากจําเปน
นัดหมายหากจําเปนตองพูดกับผูใหญหรือเพื่อน
เขียนสิ่งที่ตอ งพูดเพื่อความชัดเจน
มีผลลัพธที่เราตองการใหเกิดขึ้นอยูในใจ

เต็มใจเริ่มตนกาวแรก
ขอความชวยเหลือถาจําเปน
ทําการนัดหมาย
ไมพูดลับหลังคน
ไมเพิกเฉยตอปญหา
ไมเผชิญหนาผูอื่นอยางไมเหมาะสม

เคล็ดลับ : เราไมสามารถแกไขปญหาโดยการสรางปญหาใหแกผอู ื่น
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การไตรตรองนําทาง
ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตัวฟงบทอาน
จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึก
รางกายของทานผอนคลาย รูสกึ วาเทาและขาของทานผอนคลาย
สังเกตแขนและศีรษะของทานรูสึกหนัก การหายใจของทานชาลง
เริ่มการไตรตรองของทานโดยการนึกภาพของพระเยซู
เจาในบานหลังเล็กแปลกตา ในเมืองคาเปอรนาอุม เพื่อนและ
คนรูจักไดยินวาพระเยซูเจาเสด็จกลับมาบานจากการการเดิน
ทางของพระองค พวกเขาเริ่มมาเยี่ยมพระองค และไมนานบาน
ก็เต็มไปดวยฝูงชน ประตูบานถูกกีดขวาง เพราะวามีฝงู ชนของผู
ติดตามจํานวนมาก
มีชายพิการคนหนึ่งตองการพบพระเยซูเจา เขาหวังวา
พระเยซูเจาจะทรงชวยเขา แมเขาพยายามอยางมาก เขาก็ไมสามารถแมแตจะเขาไปถึงประตูเพื่อตะโกนเรียก
พระเยซูเจา มีชายสี่คนซึ่งเห็นการแสดงออกทางสีหนาของชายคนนี้ และตระหนักวามันสําคัญเพียงใดสําหรับ
เขาเพื่อพบพระเยซูเจา พวกเขาเริ่มกาวแรกเพื่อเริ่มตนหาทางแกไขปญหาของชายคนนี้
พวกเขาเอาแครและเชือกและแบกแครและชายคนนั้นขึน้ ไปบนหลังคาบาน ขณะทีพ่ วกเขาอยูบ นหลังคา
พวกเขาทําชองบนฟางซึ่งคลุมบานอยู เมื่อเขาเจาะทะลุไดและสามารถมองเห็นผูคนดานลาง พวกเขาคอยๆ
หยอนชายบนแครนั้นลงไป นึกภาพชายพิการบนแครนั้นคอยๆลงมาจากหลังคา คนที่อยูขางลางกําลังทําอะไร
พระเยซูเจาทรงทําอะไร ชายพิการนั้นแสดงออกทางสีหนาอยางไรขณะนี้
เก็บภาพนั้นไวในใจขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้นาํ สมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้นมาและวาด
ภาพของสิ่งที่ทานเห็นหรือไดยนิ ในระหวางการไตรตรอง
เมือ่ เด็กสวนใหญวาดภาพของพวกเขาเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหพวกเขาดูท่ภี าพของเขาและบรรยายสิ่ง
ที่เขาไดเห็นหรือไดยิน
รวมในการอภิปราย
 ทานคิดวาการเริ่มตนของชายทั้งสี่คนนั้นเปนประโยชนหรือไม พระเยซูเจาทรงทําอะไรเมื่อพระองค
ทรงเห็นชายคนนั้น บอกเด็กๆวาพระเยซูเจาทรงทําใหประชาชนรูสึกไดรับการตอนรับ พระองค
มักจะทรงเชื้อเชิญพวกเขาโดยการตรัสวา “จงตามเรามาเถิด” เราสามารถทําแบบพระเยซูเจาใน
พฤติกรรมนี้ไดอยางไร
 พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับเคล็ดลับที่มีประโยชนบางประการที่พวกเขาสามารถใช เมื่อพวกเขาเริ่ม
ตนแกไขปญหา โดยการใชขั้นตอนตางๆที่แสดงในหนากอนหนานี้
 เราสามารถอัญเชิญพระจิตเจาใหดลใจความพยายามในการแกไขปญหาของเราไดอยางไร
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขอใหเด็กๆ เขียนเกี่ยวกับโอกาสที่พวกเขาเริม่ ตนแกไขปญหา ปญหาอาจจะเปนของพวกเขาหรือของคน
อืน่ ที่เขารูจ กั นําพวกเขาใหคนหาปญหาที่จาํ เปนตองไดรับการแกไข และใชชายสีค่ นในเรือ่ งเปนตัวอยางของเขา
ชายทั้งสี่คนนั้นลงมือทําทันทีที่เขารูวาคนบางคนตองการความชวยเหลือ
เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้
หลายครั้งเราเผชิญสถานการณยากลําบาก แตละครั้งที่สิ่งนี้เกิดขึ้น มันจําเปนตองสรางสรรคและมี
สายตาแหลมคมในการหาคําตอบ
การเริ่มตนหาทางออกสําหรับปญหาเปนทักษะความมีวนิ ยั ในตนเองทีเ่ กิดขึ้นใหม หมาย ความวามันจะ
ยากสําหรับเด็กในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลายที่จะแสดงออกไดดว ยตนเองโดยไมมีการกระตุน
เมื่อเราเริ่มตนเพื่อแกไขปญหา เรารอจนกระทั่งเราเห็นวามีปญหาอยู เราคิด: ฉันจะบอกชื่อปญหานั้น
อยางไร เพื่อที่คนอื่นจะไดเขาใจมัน วิธีการแกไขปญหาใดจะทําใหทุกฝายเปนผูชนะ ผลลัพธอะไรที่ฉันคาดหวัง
ใหเกิดขึ้น
ผูคนแสดงใหเห็นวาพวกเขาสามารถเขาใจทักษะนี้อยางถองแท เมื่อพวกเขาเริ่มรูสึกสบายใจในการ
เผชิญหนากับผูอื่น ผูที่เริ่มตนในการแกไขปญหา ควรจะชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นใหเกิดขึ้น เปน
ผลลัพธของการเผชิญหนา ผลลัพธที่สามารถเปนไปไดคอื :
 อีกฝายหนึ่งจะเห็นดวยกับฉัน
 ฉันจะเห็นดวยกับอีกฝายหนึ่ง
 เราจะประนีประนอมกัน
 เราจะเห็นชอบดวยกับสิ่งที่ขัดแยง
 เราทั้งคูจะเห็นชอบกับบางสิ่งที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง

การแกไขปญหาเปนเรื่องของการเปดใจ!

วิธีการที่ไดผล
ทีมงานที่ St. Monica ทํางานหนักในชวงเริ่มตนปการศึกษา เพื่อพัฒนากฎเกณฑพฤติกรรมความมีวนิ ัย
ในตนเองที่ทําใหสภาพแวดลอมการเรียนรูเปนที่นาพอใจมากขึ้นสําหรับทุกคน พวกเขามีรายการปฏิบัติ 12 ขอ
ซึง่ ครูทกุ คนตกลงวาพวกเขาจะพยายามทําตามแบบเปนเวลาหนึง่ ป ประเด็นในรายการของพวกเขารวมถึงการใช
ทักษะทางสังคมของพวกเขาในการสรางอาสาสมัคร และครูท่มี าทดแทนรูสึกยินดี และการใชทกั ษะขององคกร
ของพวกเขาเพื่อกําหนดตาราง เพื่อใหกระดานขาวบริเวณทางเขาไดรับการเปลี่ยนแปลงเปนรายเดือน
สมาชิกคนหนึ่งของทีมงานอาสาเขียนรายการที่ครบถวนแลว เธอทําสําเนาใหครูแตละคนเพื่อใสกรอบ
และตัง้ ไวในหองเรียนของพวกเขา ครูทง้ั หลายรูส กึ ประหลาดใจวาแคเพียงทํากิจกรรมงายๆธรรมดาเทานัน้ สราง
จิตวิญญาณแหงความรวมมือขึ้นในกลุมได
ในเดือนมีนาคม Mrs. Abts ครูคนหนึ่งในเกรด 5 พบวาเพื่อนคนหนึ่งกําลังพูดถึงเธอในหองของภาควิชา
คําวิจารณน้นั ไมรุนแรงและอยูบ นพื้นฐานความจริง อยางไรก็ตาม Mrs. Abts รูส กึ ไมพอใจที่คนอืน่ ๆไมมาหาเธอ
และตรวจสอบเกี่ยวกับขอมูลนั้น การเผชิญหนาไมใชกิจกรรมที่เธอชื่นชอบ และถึงกระนั้นเธอรูวาเธอตองเผชิญ
หนากับสิ่งที่เกิดขึ้น
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หลังจากคิดทบทวนใจอยูสองสามชั่วโมง Mrs. Abts ก็รูวาเธอควรจะทําอะไร เธอตรวจสอบกฎเกณฑ
พฤติกรรม ที่เธอไดแขวนบนผนังหองของเธอเมื่อกอนหนานี้ เธอปลดมันลงมา และลงไปยังหองโถงเพื่อคุยกับ
เพื่อนคนนั้น
เมื่อเผชิญหนากับครูคนนั้น เธอถาม “ นี่นา จะเปนโอกาสดีสําหรับเราที่จะพูดคุยกันสักสองสามนาทีใช
ไหม” เมื่อเพื่อนตอบวาใช Mrs. Abts เริ่มโดยการแสดงกฎเกณฑใหเธอดู “ เราไดตกลงกันเพื่อทําแบบอยาง
ทักษะความมีวินัยในตนเองเรื่องการแกไขปญหา โดยการกระตุนไปยังตนกําเนิดของปญหา ฉันจําเปนตองคุย
กับทานเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันไดยิน” เธอเริ่ม
ครูทง้ั สองคนรูส กึ ดีขน้ึ เมือ่ การเผชิญหนากันสิ้นสุดลง Mrs. Abts สารภาพวานีเ่ ปนครั้งแรกที่เธอมีความ
กลาเผชิญหนากับเพือ่ น ครูอกี คนก็รสู กึ เหมือนกับวานี่เปนครั้งแรกเชนกัน “ เมือ่ ปทแ่ี ลวเมือ่ เหตุการณเดียวกันนี้
เกิดขึ้น เขาเพียงซุบซิบหลังเพื่อนเทานั้น ปลอยใหทุกคนรูสึกไมเปนมืออาชีพและอึดอัดใจ” เธอกลาว “นี่ไมงาย
สําหรับทาน ฉันรูสึกดีใจจริงๆที่ทานมาเผชิญหนากับฉัน เพราะวาฉันผิดที่ไมมาหาทานกอน”
เมื่อปฏิบัติอยางถูกตอง การเริ่มตนแกไขปญหา จะเปนทักษะความมีวินัยในตนเองที่คนสามารถใชได
ตลอดชีวิต
คําศัพททักษะ
ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดป เพื่อชวยสงเสริมทักษะการเริ่มตนแกไขปญหา:
 ทานสามารถเริ่มตนเพื่อแกไขปญหานี้ หรือฉันสามารถ ทานเลือกขอไหน
 ทานไมสามารถแกไขปญหาโดยการสรางปญหาใหคนอื่น
 ผลที่เกิดขึน้ อาจไมเปนอยางทีท่ า นคาดหวัง ทานจะยังคงเต็มใจทีจ่ ะทําการแกไขปญหาอีกหรือไม
 ขอบคุณสําหรับการเริ่มตนกอนเพื่อแกไขปญหานี้
 ถาฉันแกไขปญหานี่คือสิ่งที่ฉันจะทํา แตทานเริ่มตนกอน
 ทานจะทําการชดเชยอยางไร

กิจกรรม
สํารวจวิธีการที่คนอื่นจัดการกับปญหา
ผูใ หญและเด็กที่โตกวาสามารถสํารวจองคประกอบของการเริม่ ตนแกไขปญหาโดยการอภิปรายปญหา
และวิธีการจัดการกับปญหา ทดลองเกมนี้ดู เขียนวลีแตละวลีขางลางนี้บนแผนกระดาษ แลวเอาแผนกระดาษ
นั้นใสกลอง แบงนักเรียนในหองออกเปนกลุมๆละ 5 หรือ 6 คน ขอใหคนหนึ่งจากแตละกลุมออกมาหยิบแผน
กระดาษจากกลอง และเติมประโยคใหสมบูรณ อนุญาตใหมีการอภิปรายกันอยางอิสระกอนยายไปหาคนถัด
ไปในกลุม
 ฉันจะไมเคยลืมเวลา.....
 ฉันอาจจะไดบอกสิ่งนี้กับทานมากอน.....
 ฉันจําเปนตองบอกความจริงแกทานเกี่ยวกับ.....
 ปญหาที่ยากที่สุดที่ฉันตองเผชิญคือ.....
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 เมื่อฉันประสบปญหาฉันมักจะ.....
 ถาฉันมีปญหากับใครบางคนฉันมักจะ.....
 ฉันรูสึกโมโหเมื่อ.....
 เมื่อฉันโมโหฉันมักจะ.....
จบการอภิปรายโดยการขอใหแตละคนเลาถึงสิ่งที่เขาไดเรียนรูเกี่ยวกับตัวของเขาเอง หรือสมาชิกของ
กลุมระหวางการประชุมนี้

การเริ่มตนกอน
อภิปรายกับเด็กวามันยากเทาใดที่จะเริ่มตนกอนเมือ่ มีปญ
 หา เชิญชวนใหเด็กๆเขียนหรือวาดภาพใน
สมุดบันทึกการไตรตรองของเขาหรือบนแผนกระดาษตางหาก เกี่ยวกับเวลาเมื่อมีปญหา
ซึ่งไมสามารถไดรับการแกไขเพราะไมมีใครเต็มใจที่จะเปนฝายเริ่มตนกอน
เมื่อนักเรียนทํางานเสร็จ ขออาสาสมัครสองสามคนใหแบงปนเรื่องราวของพวกเขา
แกนักเรียนในชั้น หลังจากฟงเรื่องราวแลวใหชวยกันเขียนรายการ 3 อยางซึ่งอาจจะชวย
คนบางคนใหเริ่มตน และเขียนอีก 3 รายการของสิ่งที่ทําใหการเริ่มตนมันยาก
ทาทายนักเรียนใหหาโอกาสเริ่มตนการแกไขปญหาในระหวางสัปดาห และรายงานสิ่ง
ที่พวกเขาสังเกตเห็นกลับมา

เจรจาตอรองเพื่อสิ่งที่ทานตองการ
ขั้นตอนที่สําคัญในการเริ่มตนแกไขปญหาคือการเจรจาตอรองเพื่อสิ่งที่ตองการ การเจรจาตอรอง
สามารถเริ่มไดในทุกชวงอายุ การใชสัญญาแบบเรียบงายๆ สามารถชวยเด็กๆเรียนรูทักษะนี้ สัญญาอาจถูก
เขียนขึ้นเมื่อเด็กๆตองการสิทธิพิเศษ ตองการซื้ออะไรบางอยาง หรือตองการความชวยเหลือในการดูแลความ
รับผิดชอบที่ไดรบั มอบหมาย เดือนนีท้ า ทายนักเรียนแตละคนใหทาํ งานกับทานเพือ่ เจรจาตอรองสัญญา สัญญา
ที่เรียบงายอาจจะมีขอความดังนี้ :
ฉัน (ชื่อ) จะทํารายงานและการบานของฉันสําหรับทุกวิชาในเดือนนี้ เมื่อฉันทําเสร็จเรียบรอยแลว ฉัน
จะไดรับอนุญาตใหขามรายงานและ/หรือการบานหนึ่งวัน
ปลายสัปดาหหรือเดือน ประเมินแตละสัญญา อภิปรายรวมกัน
 สัญญาชวยไดหรือไม? อยางไร?
 ทานบรรลุเปาหมายของทานหรือไม? เราสามารถทํางานรวมกันเพื่อชวยทานใหบรรลุเปาหมายของ
ทานไดอยางไร?
 มีปญหาอื่นๆที่บาน ที่โรงเรียน กับเพื่อนของทานที่ทานสามารถแกไขโดยใชสัญญาหรือไม?

ใชคําศัพทเดียวกัน
คิดสํานวนธรรมดาบางสํานวนซึง่ เด็กสามารถใชเมือ่ พวกเขาตองการแกไขปญหา ติดมันบนบัตรกระดาษ
และเก็บรักษามันไวเพื่อใชอางอิงในอนาคต หรือเขียนมันบนกระดาษทําปายและติดแสดงไวในหองเรียน
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เรามาชวยกันสํารวจทางเลือกกัน
ใหตัวทานลองมาเปนฉัน
เราสามารถอยูกับสิ่งที่เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงมันไดหรือไม
ทานสามารถชวยใหฉันเขาใจเหตุผลของทานไดหรือไม
มีวิธีแกไขปญหาที่เรายังไมไดคิดถึงมันหรือไม
เราควรจะขอความคิดเห็นคนอื่นบางหรือไม
เราสามารถแกไขปญหานี้ไดอยางไรเพื่อใหเรากลายเปนผูชนะทั้งสองคน

ใชคําพูดที่ไมดวนตัดสิน
สอนเด็กๆใหใชคาํ พูดที่ไมดว นตัดสิน เมื่อพวกเขาพยายามเริ่มตนหาวิธีการแกไขปญหา
1. พูดถึงพฤติกรรมทีเ่ จาะจง “ขณะนี้ทานกําลังกลอกตาไปมา และกอดอก” หรือ “เมือ่
ทานใชทาทางนั้น นํ้าเสียง คําเหลานั้น.........”
2. ใชขอความ “ ฉันรูสึก” แทนขอความวา “ ทานเปน” : “ฉันรูสึกทอ” “ฉันถูกทําให
ไมพอใจ”
3. ใหเหตุผล: “ มันใชคนสองคนในการหาทางออก นี่เปนโอกาสดีในการพูดคุยเกี่ยว
กับปญหานี้หรือไม” “มันแสดงความไมเคารพตอตัวทานเองและคนที่ตองฟงทาน”

แสดงตนเปนผูรู
เราสามารถเปนผูรูโดยการเอาจริงเอาจังกับปญหาของเด็กๆ และถามวาพวกเขาคิดวาจะทําอะไรเกี่ยว
กับมัน “นั่นคือปญหา ทานไดคิดไวแลวหรือยังวาทานจะแกไขมันอยางไร”
แลวเราอาจจะเสนอทางเลือก “ทานตองการใหฉันบอกทานถึงวิธีการที่คนอื่นๆ ซึ่งอยูในสถานการณ
ของทานไดแกปญหาของพวกเขาอยางไรใชหรือไม” เราควรเคารพคําตอบของเขา หากพวกเขาตอบวา “ไม”
ปลอยใหพวกเขาคิดมันดวยตนเอง หากพวกเขาตอบ “ตกลง” เราสามารถแนะนําอยางนอยสามสิ่งที่พวกเขา
สามารถทํา
ชวยเหลือพวกเขาใหจํากฎหนึ่งเดียวนี้ใหขึ้นใจวา: ทานไมสามารถแกไขปญหาโดยการสรางปญหาให
แกคนอื่น

คิดกอนเผชิญหนา
ระลึกไววาการเผชิญหนานั้นหมายถึงแคเพียงมาอยูตอ หนากัน ผูคนฝกทักษะนี้ดว ยทาทางสรางสรรค
เมื่อพวกเขา:
 ใชนํ้าเสียงที่เหมาะสม
 สงบสติตัวเอง
 บรรยายสิ่งที่พวกเขาเห็นหรือไดยิน โดยไมตัดสินใดๆ
 นัดหมายเพื่อพูดคุยเปนการสวนตัวแทนที่จะเผชิญหนากันตอหนาคนอื่น
 เขียนปญหาเปนลายลักษณอักษรและทํากําหนดการประชุม
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 แสดงความรูสึกเขมแข็งโดยการใชภาษาพูด และทาทางทางกายอยางเหมาะสม
 หยุดเรื่องไวชั่วคราว ถาความรูสึกรุนแรงเกินไป
 ใชภาษาทักษะที่เปนกลาง
 หลีกเลี่ยงการพูดถากถางและขมขู
เมื่อทานจําเปนตองเริ่มตนเพื่อเผชิญหนากับ ใคร การไตร ตรอง
คําถามตอไปนี้มักจะเกิดประโยชน :
 พฤติกรรมของคนนีม้ ผี ลกระทบตอฉันโดยตรงหรือไม มันเกิดขึน้
มากกวาหนึ่งครั้งและมันมีแนวโนมจะเกิดขึ้นอีกหรือไม
 นี่เปนโอกาสดีในการเผชิญหนากับปญหานี้หรือไม
 ปญหานี้มันจะแกไขไดดวยตัวมันเองหรือไม
 ฉันเปนคนที่ดีที่สุดที่จะจัดการปญหานี้หรือไม
 มีคนอื่นซึ่งอาจจะเปนคนที่ดีกวาในการเผชิญกับปญหานี้หรือไม
 ความรูสึกของฉันเกี่ยวกับปญหานี้มันเกิดขึ้นขณะนี้หรือไม
 ฉันพรอมทีจ่ ะใหเรือ่ งนีม้ นั จบทันทีทฉ่ี นั ไดแสดงความรูส กึ ของฉัน
และรองขอสิ่งที่ฉันจําเปนตองมีหรือตองการหรือไม

การใชวรรณกรรมเด็ก
ผจญภัยหมาปาขั้วโลก (Julie of the Wolves )โดย จีน แคร็กเฮด จอรจ (Jean Craighead George) Miyax
หลงทางในปาอลาสกา เธอใชการฝกแบบเอสกิโมของพอของเธอ และตอสูแตละวันเพื่อมีชวี ิตรอด เธอคอยๆได
รับการยอมรับจากฝูงสุนขั ปาที่อยูบริเวณขั้วโลกเหนือ (Arctic) ซึง่ ชวยเหลือเธอใหมชี วี ติ รอดอยู Newbery Medal
1973
ตนนุนใหญ : นิทานของปาอเมซอน (The Great Kapok Tree : A Tale of the Amazon Rain Forest )โดย
Lynne Cherry ตนนุนเปนสวนหนึ่งของปะรําของปาเขตรอน เมื่อชายคนหนึ่งพยายามตัดตนนุนขนาดใหญออก
กลุมของสัตวผลัดกันมากระซิบที่หูของเขาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นถาเขาทําลายบานของพวกมัน
นกกาเหวา (Raven): นิทานนักเลนกลจากแปซิฟกดานตะวันตกเฉียงเหนือ (A Trickster Tale From the
Pacific Northwest) โดย Gerald McDermott นกกาเหวาตัดสินใจจะทําใหแสงสวางคืนสูโลก แตอันดับแรกมัน
ตองปลอมตัวเปนเด็กเพื่อเขาใกลแสงสวาง Caldecott Honor 1994
Wilfrid Gordon McDonald Partridge โดย Mem Fox. Wilfridพยายามคนหาความหมายของความจํา
เพื่อวาเขาสามารถชวยเพื่อนสูงอายุจดจําอดีตได

เริ่มตนแกไขปญหาเพื่อความตองการของเขตวัด
ความคิดเสนอขึ้นโดย Chris Broslavick และ Tony Pichler
ทบทวนคําแนะนําบางประการสําหรับการเริ่มตนแกไขปญหากับชั้นเรียนของทาน
 เขาถึงที่มาของปญหาเสมอ
 พูดคุยมันใหจบสิ้นกับคนกลาง
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 เมื่อทานจําเปนตองพูดคุยกับผูใหญใหทําการนัดหมาย
 เขียนสิ่งที่ทานตองการพูดเปนตัวหนังสือ
 ชัดเจนกับผลลัพธที่ทานคาดหวัง
แบงนักเรียนในชั้นออกเปนกลุมๆละ 3 หรือ 4 คน แจกกระดาษและดินสอใหแกกลุมยอยทุกกลุมให
คําแนะนําทุกกลุมใหระดมความคิดเกี่ยวกับความจําเปนตางๆของวัดหรือโรงเรียนของทาน สิ่งเหลานี้อาจรวม
ถึงเรื่องราว เชน การดูแลเด็กสําหรับเด็กเล็กๆ ตูเก็บอาหารสําหรับผูยากไรและหิวโหย หรือการรับสงเด็กเล็ก
ไปเรียนวิชาศาสนา หรือทัศนศึกษา ตอจากนั้นใหกลุมเลือหนึ่งหัวขอจากรายการของเขา ใชเงื่อนไขสําหรับการ
เริม่ ตนแกไขปญหา ขอใหนกั เรียนทําแผนยุทธศาสตรทพ่ี วกเขาอาจจะใชเพื่อสรางสรรควิธีแกไขปญหาตอปญหา
ตางๆ
หลังจากที่กลุมมีเวลามากเพียงพอเพื่อพูดคุยปญหาจนจบสิ้น ขอใหผูแทนจากทุกกลุมแบงปนปญหา
และทางแกไขปญหาที่เปนไปไดกับเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งชั้นเลือกหนึ่งปญหาที่เกี่ยวของเพื่อทํางานตอไป ตัดสิน
ใจวาใครจะรับผิดชอบสวนใดของกระบวนการ ใหตระหนักวามันอาจจะใชเวลาหลายสัปดาหเพื่อแกไขปญหานั้น
ไดตามความจริง ใหเวลาในการรายงานปญหาเปนรายสัปดาหจนกระทั่งสามารถหาทางแกไขปญหาไดสําเร็จ
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บทที่ 14

ทักษะที่เกิ
ดขึ้นใหม

การแยกความจริง
ออกจากความรู้สึก

มารียย งั คงยืนรองไหอยูนอกพระคูหา (ยอหน 20:11)

การไตรตรอง : ฉันชวยนักเรียนของฉันใหใชสติเพื่อตัดสินสิ่งที่ถูกศีลธรรมอยางไร
ขั้นตอนการแยกความจริงออกจากความรูสึก

1. ยอมรับกับตัวเราเองวาเรารูสกึ อยางไร บอกความ
รูสึกของเรา
2. อย าตํ า หนิตัวเราเองสํ าหรั บความรู สึก ของเรา
ความรูสึกไมดีหรือไมเลว
3. พูดคุยถึงความรูสึกของเรากับคนที่สามารถชวย
เราไดดที ี่สุดกับสถานการณนั้น
4. เริ่ ม ต น ประโยคของเราด ว ยวลี เช น “ฉั น
รู  สึ ก ...............” “เมื่ อ ท า น.............” และ
“เพราะ.........”
5. หยุดการสนทนาไวชั่วคราวจนกระทั่งเราไดแยก
ความจริงออกจากความรูสึก

คนที่สามารถแยกความจริงออกจากความรูสึก
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บรรยายความรูสึกของพวกเขา
รวมความรูสึกกับความจริง
แยกความรูสึกของเขาออกมา
อธิบายความจริง
ไมเพิกเฉยตอความจริงหรือความรูสึก
ไมโกรธเมื่อพายแพ
ไมใชอารมณ

การไตรตรองนําทาง
ขณะทีเ่ ราเริม่ การไตรตรองของเรา เตรียมตัวฟงบทอาน
จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึก
รางกายของทานผอนคลาย รูส กึ วาเทาและขาของทานผอนคลาย
สังเกตแขนและศีรษะของทานรูส กึ หนัก การหายใจของทานชาลง
วันนี้เรากําลังจะไตรตรองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจาก
ที่พระเยซูเจาทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน นึกภาพชายสองคน
อัญเชิญพระศพพระเยซูเจาลงจากไมกางเขนและใชผา พันพระศพ
พวกเขานําพระองคไปยังพระคูหาซึ่งขุดขึน้ จากดานขางของภูเขา
พวกเขาวางพระศพของพระองคลงในพระคูหาอยางระมัดระวัง
เมื่ อ พวกเขาจากไป ชายสองคนกลิ้ งหิ น ก อ นใหญ ม าที่ห น า
พระคูหาเพื่อปดพระคูหานั้นใหสนิท ชายทั้งสองนั้นมั่นใจวา
พระเยซูเจาจะปลอดภัยตรงนั้น
กลางคืนผานไป เชาตรูวันรุงขึ้น มารียชาวมักดาลาไปที่พระคูหา ขณะที่เธอเขาไปใกล เธอเห็นวากอน
หินขนาดใหญถูกเคลื่อนออกจากทางเขา เธอมองเขาไปขางใน และพบวาพระคูหาวางเปลา นึกภาพใบหนาของ
มารียขณะที่เธอรูวาพระเยซูเจาหายไป มารียวิ่งไปบอกอัครสาวกซีโมนเปโตรวาพระคูหาวางเปลา เธอบอกเป
โตรวา พระเยซูเจาไดทรงทําตามที่พระองคทรงสัญญาไว พระองคไดทรงกลับคืนพระชนมชีพและมีชีวิต แมวา
พระองคไดสนิ้ พระชนมเมือ่ สามวันกอนหนานี้ ซีโมนและอัครสาวกอีกคนหนึ่งวิง่ ไปที่พระคูหาและมองเขาไปขาง
ใน พระคูหาวางเปลา พวกเขากลับไปบานดวยความประหลาดใจ
มารียร องไหอยูข า งนอกพระคูหา เธอไมรวู า มีอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวเธอ แตในที่สดุ เธอสังเกตเห็นคนสวน
คนหนึ่ง เมื่อคนสวนมองเธอและพูดวา “มารีย” เธอหันมาและอาปากคาง อุทานวา “รับโบนี” ซึ่งแปลวาพระ
อาจารย มารียจําพระเยซูเจาในรางคนสวนได
นึกภาพของมารียช าวมักดาลาในใจของทาน ความรูสึกของเธอคืออะไร เธอรูว าความจริงอะไรเกี่ยวกับ
พระเยซูเจา เก็บถาพนี้ไวในใจของทานขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น บัดนี้นําสมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึ้น
มา และวาดภาพสิ่งที่ทานไดเห็นหรือไดยนิ ในระหวางการไตรตรอง
เมื่อเด็กๆสวนใหญวาดภาพของเขาเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหพวกเขามองดูรปู ภาพของเขาและบรรยาย
สิ่งที่พวกเขาไดเห็นหรือไดยนิ

รวมในการอภิปราย
 มารียกําลังรูสึกอะไร เธอรูความจริงอะไรเกี่ยวกับพระเยซูเจา
 บอกกับเด็กๆวาเมื่อคนรูสึกหลายๆอยางในเวลาเดียวกัน เราเรียกมันวาความรูส กึ สับสน ความรูส กึ
สับสนเปนเหตุใหคนวิ่งหนี ซอนตัว รองไห รูสึกละอาย หัวเราะ หรือโกรธ มันมีประโยชนในโอกาส
เชนนั้นที่จะพูดกับตัวของทานเองและยอมรับ “ฉันกําลังประสบกับความรูสึกสับสนและไมรูวาฉัน
กําลังรูสึกอยางไรอยางแทจริง” ตัดสินใจพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึกสับสนของทานกับใครบางคน
ซึ่งสามารถชวยทานแยกมันใหชัดเจน ใครที่ทานอาจจะไปหาเพื่อใหชวยเหลือ
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 พูดคุยเกี่ยวกับวิธกี ารที่เราสามารถไวใจในสัญชาตญาณของเรา และเชื่อในสิง่ ทีไ่ มสามารถเห็นดวย
ตาเสมอไป

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขอใหเด็กๆเขียนลงในสมุดบันทึกการไตรตรองของเขาเกีย่ วกับเวลาทีพ่ วกเขาประสบกับความรูส กึ สับสน
และบอกสิ่งที่พวกเขาทําเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้
การแยกความจริงออกจากความรูสกึ เปนเหมือนการหอยตัวอยูระหวางหนาผาสองฝง ทานไมสามารถ
เกาะไดทง้ั สองฝง แตตอ งเลือกขางหนึง่ ทําสมองใหโลงเพือ่ วาทานสามารถมองเห็นความจริงเปนกุญแจไขปญหา
การแยกความจริงออกจากความรูส ึกเปนทักษะความมีวนิ ยั ในตนเองทีเ่ กิดขึน้ ใหม หมายความวา มันจะ
ยากสําหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายที่จะแสดงออกดวยตนเองโดยไมมกี ารกระตุน เด็กในเกรด 6
ถึงเกรด10 เปนชวงอายุที่ดที ี่สุดในการเรียนรูเกี่ยวกับและการฝกทักษะนี้
เมื่อเราแยกความจริงออกจากความรูสึก เรารอจนกระทั่งเรามีอารมณเขมแข็งเปนกลาง เราคิด : ฉัน
จะเรียกอารมณของฉันวาอะไร อะไรเปนสาเหตุทําใหฉันมีอารมณเหลานี้
การตัดสินใจ การรูความจริงและความรูสึกของเรา การใชสมองของเรา และหัวใจของเราเปนทักษะที่
คนใชตลอดชีวิต ทานสามารถสอนขั้นตอนของทักษะนี้ โดยการชวยนักเรียนออกชื่อความรูสึกของพวกเขา แลว
บรรยายวาความรูส กึ เหลานัน้ มีผลกระทบตอรางกายและจิตใจของพวกเขาอยางไร ทานสามารถชวยใหพวกเขา
เรียนรูใ นการไววางใจทัง้ ความรูส กึ ที่สบายใจและไมสบายใจ รวมความรูเ ขากับตวามจริงและตัดสินใจทําตามวิธี
การที่พิจารณาทั้งสอง

คําศัพททักษะ
ใชวลีเหลานี้ในชั้นเรียนตลอดปเพื่อชวยสงเสริมทักษะของการแยกความจริงออกจากนวนิยาย
 ความรูสึกที่มีพลังที่สุดของทานในขณะนี้คืออะไร
 ทานสามารถบอกไดหรือไมวา กําลังรูสึกอะไรอยู
 ความจริงคืออะไร
 ชะลอความหุนหันพลันแลนของทานจนกระทั่งเราแยกความจริงและความรูสึกออกจากกัน
 เมื่อทาน.................... ฉันรูสึก.......................................เพราะวา.........................................
 มีคนกลางที่ทานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปญหานี้หรือไม
 ฉันกําลังมีความกังวลใจในการแยกความจริงออกจากความรูส กึ ในขณะนี้ ฉันตองการเวลาคิดทบทวน
เกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น ฉันจะกลับมาหาทานในภายหลัง
 ความรูสึกนี้กระทบทานภายในตรงสวนใด - ในศีรษะของทาน นัยนตาของทาน ปาก คอ หัวใจ
กระเพาะ เทา หรือที่อื่นใด
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วิธีการที่ไดผล
โรงเรียน Holy Rosary ไดกําลังทําการสอนนักเรียนเกี่ยวกับทักษะความมีวินัยในตนเอง 15 ขอมาเปน
นานกวาเวลา 7 ปแลว นักเรียนจํานวนมากซึง่ เริ่มตนในชัน้ อนุบาลปจจุบนั อยูใ นชั้นมัธยมตน พวกเขาไดพฒ
ั นาใน
ดานทักษะและรูภ าษาทักษะอยางดี พวกเขารูว า ทั้งผูใหญและเด็กกําลังทํางานเพือ่ แสดงถึงทักษะในชีวติ ประจํา
วัน ครูสงเสริมใหเด็กๆใชภาษาทักษะและเขาไปเสี่ยงภัยรวมกัน ขณะที่พวกเขาทั้งสองฝกฝนทักษะนั้น
วันหนึ่ง Matt นักเรียนระดับมัธยมตน ถูกสงไปสํานักงานเพื่อพบกับครูใหญ นี่เปนการพบครั้งที่สาม
ของ Matt ในเวลาไมถึงสองสัปดาห และครูใหญรูสึกผิดหวังมาก ที่พบเขาอีก เธอรูวาการพบครั้งนี้หมายถึงวา
Matt อาจจะไดรบั ผลกระทบทีแ่ รงขึ้น เปนผลลัพธของพฤติกรรมของเขา สัญญาคงจะตองถูกรางขึน้ เพื่อกําหนด
เงื่อนไข เกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาถาเขาตองการอยูที่ Holy Rosary
Matt ก็รูสึกผิดหวัง ในพฤติกรรมของเขาเชนกัน เขามองที่ใบหนาของครูใหญของเขา และพูดอยางแผว
เบาวา “Mrs. Jones ทานตองการเวลาเล็กนอยเพื่อแยกความจริงออกจากความรูสึกใชหรือไม” Mrs. Jones
พยักหนา เธอสังเกตเห็นวา ทีมงานไดสอน Matt มาอยางดีมากเพียงใดใหสาํ นึกเมื่อคนอื่นไดรับผลกระทบจาก
พฤติกรรมของเขา “ใช Matt ” เธอกลาว “โดยแทจริงแลว ฉันคิดวาเธอควรจะนั่งลงกอนและใหเวลาฉันเล็กนอย
เพื่อคิดสิ่งที่ฉันจําเปนตองพูดกับทาน”

กิจกรรม
ทานรูสึกมันตรงไหน
เพื่อชวยเด็กเล็กๆระบุวาความรูสึกมันอยูตรงจุดใด ใชแบบสํารวจรายการตามปกติ เมื่อพวกเขากําลัง
รูสึกรุนแรงอยางหนึ่งอยางใด ทานอาจถามวา “ทานรูสึกวาความโกรธของทานอยูตรงจุดไหน ในหัวของทาน
ตาของทาน แกมของทาน ปากของทาน ลําคอของทาน มือของทาน อกของทาน กระเพาะของทาน ขาของทาน
เทาของทาน หรือที่อื่นใด
แลวถาม “มันรูสกึ เหมือนอะไร หาคําบรรยายเพื่อบอกคนอืน่ วาความรูส ึกเปนอยางไรเพือ่ ตอบสนองตอ
จุดที่คนอาจรูสึกโกรธ ทานอาจจะไดยิน “ ฉันรูสึกถึงความโกรธในดวงตาของฉัน มันรูสึกเหมือนกับวาดวงตา
ของฉันมีการมองเห็นภาพถายเอ็กซเรย และฉันสามารถมองทะลุสิ่งนี้”

ทําบัตรความรูสึก
บัตรตอไปนีถ้ กู ทําขึน้ โดยนักเรียนเกรด 5 และติดไวใกล
กับเครื่องเหลาดินสอ ตรงนี้นกั เรียนกําลังเรียนรูเกี่ยวกับทักษะ
สองอยาง มันเปนทักษะทางสังคมที่ควรรูวาเมื่อไรทําเสียงเพื่อ
ที่คนอื่นจะไมถูกรบกวน ยิ่งกวานัน้ เสียงที่ไมจาํ เปนสามารถเปน
เหตุใหผูอื่นประสบความรูสึกทางลบอยางรุนแรงดวย
ขอใหเด็กๆสรางบัตรความรูส กึ อืน่ ๆ ซึง่ เปนตัวแทนความ
รูสึกบางอยางที่พวกเขาประสบระหวางวันที่มีการเรียน
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ความรูสึกสับสน
ระบุบางสิ่งที่คนทําเมื่อเขามีความรูสึกสับสน พวกเขาวิ่งหนี หลบซอนตัว รองไห ตกตะลึง รูสึกอับอาย
ไมสามารถหาคําพูดที่บรรยายสิ่งที่พวกเขากําลังรูสึก หัวเราะ หรือโกรธ
สอนการพูดกับตนเองดวยคําพูดเชน “ฉันกําลังประสบกับความรูสึกสับสน และไมรูวาฉันกําลังรูสึก
อยางไร” สงเสริมใหเด็กๆพูดเกี่ยวกับความรูสึกสับสนของเขาใครกับบางคนซึ่งอาจจะสามารถชวยแยกแยะมัน
ออกได
แสดงบันไดความรูสึกใหนักเรียนดู สอนเขาถึงสิ่งที่คนซึ่งไมสามารถแยกความจริงออกจากความรูสึก
ใหทําเมื่อเขามีปญหา พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คนที่รูวิธีการใชทักษะนี้สามารถทํา

ใชบทกลอน
แบงปนบทกลอนนี้กับเด็กๆของทาน และขอใหพวกเขาประเมินมัน

ความกลัวลึกลับของฉัน
ไมมีใครรูความกลัวลึกลับของฉัน
ดังนั้นโปรดอยาบอกใคร
ฉันมีความกลัวซึ่งนากลัวนี้และยากที่จะรักษาใหหาย
วาฉันตกลงไปในหลุม
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หลุมนั้นจะมืดและลึก และชื้นแฉะ
และฉันจะตกลงไปและตกลงไป
ชวยชีวิตสัตวที่เคลื่อนไหวชาๆและบอบบาง
ทุกครั้งที่ฉันทําความสะอาดกําแพง
เมื่อฉันลงไปถึงกนหลุมในที่สุด ในที่สุด
ฉันจะตีดวยเสียงดังจนหูอื้อ
และเมื่อฉันพยายามลุกขึ้นยืน
ฉันจะพบวาฉันไมสมารถทําได
เพราะวาฉันจมลงไปในโคลนถึงสะโพกของฉัน
ฉันจะโยกและฉันจะกระโดดและฉันจะรูสึกอึดอัดไปทั่ว
พยายามทําใหฉันหลุดพนเปนอิสระ
แตในที่สุด ฉันกลัววามันจะเปน
หลุมมืด โคลนและ....ตัวฉัน
Christine Ryktarsyk

ใชดนตรี
สอนเด็กๆใหรอ งเพลงตอไปนี้ ซึง่ แตงขึน้ โดย Mersnick และขับรองโดยใชทาํ นองเพลง Itsy Bitsy Spider”
ความจริงและความรูสึก

อยาปลอยใหความรูสึกของทานครอบงําทานในวันนี้
อยาปลอยใหความรูสึกของทานเขามาขวางทาง
หยุด และคิด คนหาความจริง คน
หาความเปนจริง แลวทานสามารถทําได
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บทที่ 15

ทักษะที่เกิ
ดขึ้นใหม

การเสี ยสละเพือรับใช้ ผ้ อู ืน

หญิงคนนี้ขัดสนอยูแลว ยังนําเงินทั้งหมด นําทุกอยางที่มีอยูสําหรับเลี้ยงชีวิตมาทําทาน (มาระโก 12:44)

การไตรตรอง : ฉันสอนนักเรียนของฉันใหเสียสละ และรับใชผูอื่นอยางไร
ขั้นตอนในการเสียสละคือ

1. เปรี ย บเทียบสิ่งของหรื อการกระทํา ตามความ
ตองการของคนอืน่ หรือสิ่งที่ดที ส่ี ดุ สําหรับคนสวน
ใหญ ในการทําเชนนัน้ เราคิด: พระวรสารสอนอะ
ไรเราเกี่ยวกับสิ่งนี้
2. ตัดสินใจวาสิ่งใดที่ควรเก็บรักษาไวและสิ่งใดที่
ควรปลอยวาง
3. เนนความพึงพอใจในการเลือกเพือ่ สิง่ ที่ดกี วาหรือ
เพื่อประโยชนของคนอื่นมากกวาตัวของเราเอง

คนที่เสียสละ









หาวิธีการใหบริการ
สังเกตเห็นความตองการของผูอื่น
เขาใจความหมายของ “สิ่งที่ดีกวา”
เลือกทางเลือกอยางมีสติเพื่อใหบริการ
ดําเนินชีวิตดวยการตัดสินใจของตนเอง
ไมคิดถึงเฉพาะตนเองเทานั้น
ไมยึด “ตัวฉัน”เปนศูนยกลาง
ไมเน นเฉพาะความตองการของเขาหรือเธอเอง
เทานั้น
 ไมเลื่อนลอย ปลอยใหโอกาสและเวลามีอิทธิพล
ตอการเลือกของเขาหรือของเธอ
 ไมเก็บความเศราเสียใจ

การเสียสละเปนการกระทําของการสละบางสิ่งเพื่อไดรับบางสิ่งที่ดีเทาๆกันหรือดีกวา
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การไตรตรองนําทาง
ขณะที่เราเริ่มการไตรตรองของเรา เตรียมตัวฟงบทอาน
จากพระวรสาร หลับตาของทานลง หายใจเขาลึกๆ และรูสึก
รางกายของทานผอนคลาย รูสกึ วาเทาและขาของทานผอนคลาย
สังเกตแขนและศีรษะของทานรูสึกหนัก การหายใจของทานชาลง
วันนี้เราจะนึกภาพพระเยซูเจาในวิหารของชาวยิว วิหาร
มีเสาสูงและมีแทนบูชาหลายแหง ผูคนกําลังซื้อนกเขาและสัตว
อื่นๆเพื่อใชเปนเครื่องบูชา พวกเขากําลังเขาออกไปถวายเครื่อง
บูชาของเขา อธิษฐานภาวนาแลวก็ออกไป พระเยซูเจาทรงยืนอยู
ใกลประตู ดังนั้นพระองคสามารถทักทายผูค นขณะทีพ่ วกเขาเดิน
เขามา ตรงทางเขาประตูของวิหารมีกระจาดรับเงินทําบุญวางอยู
ใบหนึ่ง คนมั่งมีจํานวนมากมาที่วิหารและเปนคนใจบุญ พวกเขา
ใสเงินจํานวนมาก บางคนยิ้มกวาง และทานสามารถบอกไดวา
พวกเขาภูมิใจในสิ่งที่พวกเขากําลังทํา
ขณะที่พระเยซูเจาทรงเฝามอง พระองคทรงเห็นหญิงหมายยากจนคนหนึ่งเขามาผานประตูทางเขาพระ
วิหาร เธอเอามือลวงเขาไปในกระเปาของเธอ และพบเหรียญเล็กๆ 2 เหรียญซึ่งมีคาเพียงสองสามเซ็นตเทานั้น
สาวกที่อยูกับพระเยซูเจาสังเกตเห็นเธอดวย พระเยซูเจาทรงตรัสกับพวกเขาวา “หญิงหมายยากจนคนนี้ใสเงิน
ทําบุญมากกวาบรรดาผูทําบุญคนอื่นๆทั้งหมด”
“เปนไปไดอยางไร” ประชาชนสงสัย “เธอไดบริจาคเงินทัง้ หมดที่เธอมีเพือ่ ประทังชีวิต” พระเยซูเจาทรง
ตรัส “ในขณะที่คนอื่นๆใหจากเงินที่เหลือของเขา”
นึกภาพของหญิงยากจนคนนี้ในใจของทาน เธอไมมีอะไรเลย แตเธอยังใจดีมากกับเงินเล็กนอยที่เธอ
มี อยางไรก็ตามเธอรูวาทุกสิ่งที่เรามีในโลกนี้พระเจาทรงเปนผูประทานใหเรา คิดเกี่ยวกับภาพทั้งหมดที่ทาน
ไดเห็น ในการรําพึงนี้เลือกภาพเหตุการณที่เดนมาเหตุการณหนึ่ง เก็บภาพนี้ไวในใจขณะที่ทานคอยๆลืมตาขึ้น
บัดนี้ใหนาํ สมุดบันทึกการไตรตรองของทานขึน้ มาและวาดภาพสิ่งที่ทา นเห็นหรือไดยนิ ในระหวางการไตรตรอง
นี้
เมือ่ เด็กสวนใหญวาดภาพของเขาเสร็จแลว ขอใหพวกเขาดูภาพของเขาและบรรยายสิ่งที่เขาไดเห็นหรือ
ไดยิน

รวมในการอภิปราย






พระเยซูเจาทรงพยายามสอนอะไรแกศิษยของพระองค
เราสามารถเรียนรูอะไรจากเรื่องนี้
บอกชื่อคนที่ทานรูจักซึ่งไดเสียสละเหมือนหญิงในเรื่องนี้ พวกเขาทําอะไร
บรรยายการกระทําที่ไมเจาะจงของการแสดงความมีเมตตาตอผูอื่น
เราสามารถเรียนรูในการเสียสละบางสิ่งที่สําคัญตอเราเพื่อเปนการรับใชพระเจาและผูอื่นอยางไร
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
ในสมุดบันทึกการไตรตรองของทาน ใหเขียนรายการการเสียสละที่ทําสามารถนําไปใชในสัปดาหนี้
เลือกหนึ่งรายการเพื่อเนนความสนใจและมั่นใจวาทานสามารถทํามันไดในระหวางสัปดาห

เคล็ดลับสําหรับการสอนทักษะนี้
พวกเราทุกคนไดรับพระพรอยางนาอัศจรรย แตพวกเราทุกคนถูกเรียกมาใหเสียสละเพื่อชวยเหลือผูอื่น
ดวยวิธีดังกลาวเราสามารถตอบแทนสิ่งที่เราไดรับมา การรับใชผอู ื่นหรือการเสียสละเปนทักษะความมีวินัยใน
ตนเองที่เกิดขึ้นใหม หมายความวามันจะยากสําหรับเด็กในชัน้ อนุบาลถึงมัธยมปลายที่จะแสดงออกดวยตนเอง
โดยไมมีการกระตุน นักเรียนในเกรด 6 - 10 อยูในวัยของการเรียนรูและการฝกเกี่ยวกับทักษะนี้
เมือ่ เราเสียสละและรับใชผอู ื่น เรารอเพื่อใหความจําเปนและความตองการของเรามาบรรจบกัน เรา
คิด : อะไรที่ฉันเต็มใจจะปลอยวางมันหรือยอมแพ เพื่อชีวิตจะดีขึ้นสําหรับฉันและ/หรือคนอื่น
จําไววาเด็กประถมจะเขาใจทักษะนี้มากขึ้นจากทาทีของผูใหญในการพูดเกี่ยวกับทักษะมากกวาจากพื้น
ฐานความคิดรวบยอด ตัวอยางเชน ครูคาํ สอน หรือครู หรือผูป กครองพูดวา “เมือ่ ทานแบงปนขนมคุก กี้ของทาน
กับคนที่ไมมี ทานทําใหหัวใจของฉันรูสึกอบอุนจริงๆ ทานเสียสละ และนั่นคือทักษะความมีวินัยในตนเองสูงสุด
ที่คนสามารถทําได” เมื่อผูใ หญพูดสิ่งนี้ดว ยการเชิญชวน เด็กจะรับรูความหมายของการเสียสละ และจะรูวาเขา
หรือเธอไดทําสิ่งที่ดีมาก
นักเรียนระดับชั้นประถมเรียนรูวา เมือ่ พวกเขาเลือกทําทักษะความมีวินยั ในตนเอง จะมีประโยชนตอ ตัว
ของเขาและคนอื่น ความคิดรวบยอดนี้สรางพื้นฐานสําหรับทักษะของการเสียสละ
มองหาโอกาสที่จะแจงถึงการเสียสละที่ทานเห็นคนอื่นกําลังทํา
เด็กๆในเกรด 3 ถึง 5 จะเขาใจทักษะนี้ เมื่อทานใชคาํ ที่อาจจะคุนเคย
กับพวกเขา การเสียสละหมายถึง “การทําสิง่ ดีงามยิง่ ” พวกเขาสามารถระดม
สมองการกระทําซึง่ พวกเขาจะพิจารณาวามันดีอยางยิง่ ” ใชรายการนีเ้ พือ่ ระบุ
คนซึง่ เสียสละ การเสียสละเปนการกระทําของการใหบางสิง่ เพื่อไดรบั บางสิง่
ที่ดเี ทากันหรือดีกวา
ขั้นตอนที่ผูใหญอนุมตั ิเพื่อการเสียสละสามารถติดประกาศหรือนักเรียนที่โตกวาสามารถชมได

คําศัพททักษะ







ทานเต็มใจสละอะไร ทานจะไดรับอะไร
อะไรคือสิ่งที่มีคณ
ุ คา 2 อยางในการแขงขันครงนี้
การกระทํานั้น “ดีเยี่ยม”
ไมใชคนทุกคนสามารถฝกทักษะนี้
ฉันตองการอาสาสมัคร
ประเภทของอาสาสมัครที่ฉันตองการคือ คนที่ไมหัวเราะคิกคักเวลาที่เขามาอยูที่หนาหองเรียน
คนที่ชอบแสดงบทบาทสมมุติ คนที่สามารถทํางานนี้อยางจริงจัง และอื่นๆ
 นี่ไมใชเรื่องของความยุตธิ รรม ฉันกําลังขอใหทานคิดถึงความตองการของคนอื่นในเวลานี้
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เพื่อเปนการเสียสละคนอาจจะ
1. ระลึกวาเขา/เธอไมสามารถไดรับสิ่งที่มีคุณคาสองอยางหรือมากกวาไดในเวลาเดียวกัน
2. เปรียบเทียบสิ่งตางๆตามลักษณะพิเศษ (ตัวอยางของพระเยซูเจาและนักบุญ ความตองการของผู
อื่น ซึ่งดีที่สุดสําหรับคนสวนมาก ฯลฯ)
3. ตัดสินใจวาสิ่งใดที่เขาจะเลือก และสิ่งใดที่พวกเขาจะปลอยวางมัน
4. ยอมรับวามันยากที่จะปลอยวางสิ่งหนึ่งสิ่งใด
5. เนนเรื่องความพึงพอใจในทางเลือกของเขาสําหรับความดีที่ยิ่งใหญกวา และ/หรือสําหรับประโยชน
ของใครบางคนมากกวาของตัวเขาเอง
6. ดําเนินชีวิตดวยการตัดสินใจ และหลีกเลี่ยงการเก็บความเสียใจ
7. ยอมรับคําชมเชยที่อาจมาจากคนอื่น เพราะพวกเขาไดเห็นวาคนนั้นไดเสียสละ

วิธีการที่ไดผล

Mr. Fred ครูในเกรด 2 สอนเด็กๆของเขาวาการเสียสละหมายความวา พวกเขาจะเลือกระหวางสิง่ สําคัญ
สองสิ่ง ประมาณหนึ่งสัปดาหหลังจากทีไ่ ดสอนความคิดรวบยอดนั้นไป เด็กคนหนึง่ ยังอยูร อแทนที่จะไปพัก เพือ่
บอกครูเกี่ยวกับการเสียสละที่เขากําลังทําอยู
“มีพวกเราสี่คนในละแวกบาน และพวกเราตัดสินใจวาเมื่อเราตักหิมะดวยพลั่วสําหรับเพื่อนบาน เรา
คงจะออมเงินได และมอบมันใหแกคนที่มีความจําเปน พวกเรามี 17 ดอลลารในกลองของเราขณะนี้ และฉัน
ตองการเพียงใหทานรูสิ่งนั้น” Mr. Fred ชมเชยเด็กชายเหลานั้นและกลาววา “ทานตองรูสึกภูมิใจมากกับการ
เสียสละที่ทานกําลังทําอยู ทักษะนี้มันยากที่จะทําสําหรับทานหรือไม”
“ไมเลยครับ” เด็กชายพูด “ความจริงแลว ฉันกําลังเสียสละอยูในขณะนี้”
“ใชหรือ” ครูถาม
“ครับ” เขาตอบ “เพื่อนในหองเรียนของฉันออกไปพัก และฉันกําลังอยูที่นี่เพื่อบอกทานเกี่ยวกับการเสียสละที่
ฉันไดทํา”

แรงจูงใจของไมโมนิเดส (Maimonides)
แบงปนกับนักเรียนถึงแรงจูงใจ 8 ประการที่ไมโมนิเดส (Maimonides) นักปรัชญาชาวยิวสังเกตเห็น
ขณะที่เขาเฝาดู คนซึ่งทําพฤติกรรมความมีนํ้าใจ ไมใชทุกคนใหดวยเจตนาแหงความไมเห็นแกตัวเหมือนกัน
1. รูปแบบการทํากุศลที่สูงสุด คือการชวยคนยากจนใหกลายเปนคนพึ่งพาตนเองได โดยการใหพวก
เขายืมเงิน การนําพวกเขาเขาเปนหุนสวน หรือการใหงานพวกเขา เพราะดวยวิธีน้ไี มมีการสูญเสีย
การนับถือตนเองเลย
2. เราควรจะใหดวยวิธีการที่ ทั้งผูใหหรือคนที่รับไมรูลักษณะของอีกคน
3. เราควรจะใหในรูปแบบซึ่งคนที่รับไมรูวาใครเปนผูใหเขาหรือเธอ
4. เราควรจะใหในแบบที่คนใหไมรูวาเขาหรือเธอกําลังใหแกใคร
5. เราควรจะใหกอนที่จะถูกรองขอ
6. ใหหลังจากถูกขอเทานั้น
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7. ใหนอยกวาที่เหมาะสมแตใหดวยความเต็มใจ
8. ใหแตใหแบบไมเสียดาย

กิจกรรม
ตรวจสอบการรับรูของนักเรียน
พูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับคุณคาของการเสียสละ ถาม:
 การเสียสละหมายความวาอะไร
 เมื่อทานไดยนิ คําวาเสียสละ รับใชผูอื่น อาสาสมัคร คําเหลานี้มคี วามหมายบางอยางในทางบวก
หรือทางลบสําหรับทาน อธิบายคําตอบของทาน
 ทานเคยเห็นคนในครอบครัวหรือละแวกบานของทานเสียสละในสัปดาหที่ผานมาหรือไม พวกเขา
ทําอะไร พวกเขาใหอะไร พวกเขาไดรับอะไร
 บรรยายถึงโอกาสที่ทานเสียสละ

แบงปนการเสียสละสวนตัว
บอกเด็กๆวาทําไมทานตองการเปนครูคาํ สอน หรือครู ใหพวกรูว า ทานละทิง้ อะไรเพื่อทํางานนี้ ทีส่ ําคัญ
มากกวานั้นบอกใหพวกเขารูวาทานไดรับอะไรเพราะทานไดเลือกทางเลือกนี้
ที่บาน บอกกับลูกๆของทานแตละคนวาวันที่พวกเขาเกิดเปนอยางไร สรางทั้งความรูสึกและความจริง
ของสถานการณ บรรยายความหวงใย ความวิตกกังวล ความปติยินดี และความรูสึก ใหลูกๆของทานรูวาทาน
ยอมละทิ้งอะไรเพื่อเปนพอแมและทานไดรับอะไร

สรางรูปภาพและภาพตัดปะสิ่งของ
วางกองหนังสือวารสารและหนังสือพิมพเกาบนกลางโตะ วางการแบงเปนชุดๆของดินสอสี กรรไกร
กาว และกระดาษแข็งขนาดใหญ 1 แผน
นิยามคําวาเสียสละเปนการปฏิบัติของการยอมใหสิ่งของบาง
อยางเพือ่ ไดรับบางสิง่ ทีด่ เี ทากันหรือดีกวา ทาทายครอบครัวหรือชัน้ เรียน
ของทานใหตดั เรื่องราวและภาพถายของผูคนในปจจุบนั ซึ่งกําลังเสียสละ
เพื่อชีวิตจะดีขึ้นสําหรับคนรุนตอไป อภิปราย:
 คําวาเสียสละหมายความวาอะไร
 อะไรคือเหตุผลสองประการที่วาทําไมการเสียสละเปนทักษะ
ชีวิตที่สําคัญสําหรับคนที่ตองเริ่มตน
 อะไรคือตัวอยางบางประการของคนที่กําลังเสียสละอยูใ นวัน
นี้ เพื่อวาคนอื่นๆอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันพรุงนี้
 กิจกรรมที่ชั้นเรียนทั้งหมดหรือนักเรียนและครอบครัวของพวกเขาสามารถทําเพื่อผูอื่น
142

การอาสาสมัคร
หนึง่ ในวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ดุ ทีแ่ สดงทักษะของการเสียสละ คือการใหเวลาของทานเพือ่ ชวยเหลือคนอืน่ สัปดาห
นี้ทํารายการของโครงการหรือการจัดการอยางเปนระบบซึ่งตองการความชวยเหลือของอาสาสมัคร เลือกหนึ่ง
รายการซึ่งครอบครัว หรือชั้นเรียนเต็มใจจะนํามาเปนโครงการสําหรับสองสามสัปดาหถัดไป ขอใหแตละคน
ทํางานเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการมากขึ้น แลวกระตุนตัวทานเองใหทําขอตกลงรวมกันเพื่อชวยเหลือกับ
โครงการนี้
เมื่อเวลาอาสาสมัครหรือโครงการเสร็จสิ้นแลว ใหพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ทา นทุกคนไดเรียนรู

ใชวรรณกรรมเด็ก
ทาทายใหนกั เรียนหาหนังสือหรือนิทานของเด็กๆ ซึ่งแสดงตัวอยางของทักษะความมีวนิ ยั ในตนเองเกีย่ ว
กับการเสียสละ สิ่งที่ขอแนะนําบางอยาง คือ :
ดนตรีประสานเสียงของปลาวาฬ (A Symphony of Whales) โดย Steve Schuch นิทานเรื่องนี้มาจาก
เรื่องจริง บอกเลาถึงการชวยเหลือที่เปนเหมือนละคร เรื่องเลาของความกลาหาญ และความเชื่อ และพลังของ
ดนตรี เมื่อปลาวาฬ Beluga ถูกกับดักในอาว ผูคนในหมูบานทําใหนํ้าแข็งเปดออก จนกระทั่งผูทําลายนํ้าแข็ง
ชาวรัสเซียซึ่งสามารถมาถึงและชวยเหลือพวกเขา
ผูหญิงควาย (Buffalo Woman) โดย Paul Goble เรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของนิทานพื้นบานของชาวอเมริกัน
พื้นเมือง นิทานนี้เลาถึงความสัมพันธระหวางควายกับชนชาวอเมริกันพื้นเมือง
คุณแมเทเรซาชวยเหลือคนยากไร (Mother Teresa Helping the Poor) โดย William Jacobs ชีวประวัตขิ อง
ผูหญิงซึ่งอุทิศชีวิตของเธอเพื่อชวยเหลือคนอื่นในประเทศอินเดียและทั่วโลก ภาพถายแสดงสภาพที่เธอทํางาน
หนังสือหลายเลมเกี่ยวกับคุณแมเทเรซาสามารถหาไดสําหรับผูอานทุกระดับ
ตนไมแหงการให (The Giving Tree) โดย Steve Silverstein , Silverstein ไดเขียนนิทานเปรียบเทียบที่
คงอยูตลอดกาลเกี่ยวกับศิลปะของการให และไมเรียกรองสิ่งใดเปนการตอบแทน ตนไมเสียสละตัวของมันเอง
อยางอิสระ และดวยความรักตอเด็กชายเล็กๆ คนหนึ่ง จนกระทั่งตนไมไมเหลืออะไรที่จะใหอีก

ใชดนตรี
สอนเด็กๆถึงบทเพลงเกี่ยวกับการใหน้ซี ่งึ แตงขึ้นโดย Jo Mersnick รองโดยใชทํานองเพลง “ Baa! Baa!
Black Sheep!”

คําแปลเนื้อเพลง การรับใชผูอื่น (Service to Others)
การรับใชผอู ื่น ฉันสามารถทําอะไรได? ใหเวลาของฉันและ
ใชมนั กับทาน การรับใชผูอื่น มันสามารถเปนอะไรได?
ใหบางสิ่งที่พิเศษจากฉันแกทาน การรับใชผูอื่น
ฉันสามารถพูดอะไรได ? ถามคําถาม “ฉันสามารถชวยทานอยางไรในวันนี้”
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